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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa 

Program Strata Satu (S.1), baik berdasarkan hasil penelitian lapangan (field 

research) maupun penelitian kepustakaan (library research). Penulisan 

skripsi ini dipandang penting, karena skripsi merupakan kulminasi karya 

akademik mahasiswa selama mengikuti pendidikan program strata satu dan 

digunakan sebagai syarat terakhir untuk memperoleh gelar sarjana. 

Penulisan skripsi merupakan beban kurikulum yang harus dipenuhi 

mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian Program Strata Satu 

(S.1) dengan bobot 6 SKS. Skripsi ini adalah sebagai tugas akhir (final 

assigment) mahasiswa program strata satu (S1) dengan mempertimbangkan 

keterbatasan kemampuan dari mahasiswa dalam melakukan kegiatan. 

B. Dasar Pemikiran 
1. Skripsi merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang disusun 

mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program  sarjana strata 

satu (S.1). Karya tersebut menggunakan penalaran empirik  dan non 

empirik dengan pendekatan tertentu sesuai dengan bidang studi yang 

didalaminya. 

2. Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu 

masalah yang dilakukan secara seksama dan terbimbing. Penelitian 

dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi prinsip metodologi  ilmiah 
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3. di bawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat 

akademik. 

4. Skripsi harus mencerminkan tingkat akademik dan penguasaan keilmuan 

yang kualitatif. Hal ini diharapkan dapat membawa citra akademik yang 

baik bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian. 

C. Tujuan Penyusunan Skripsi 

Tujuan penyusunan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memcahkan masalah 

secara ilmiah atas topik atau pokok bahasan yang sesuai dengan aturan 

program studi masing-masing. 

2. Untuk menilai keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam 

menerapkan metode penelitian secara benar. 

3. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan penalaran 

secara logis. 

Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa dalam menyusun skripsi 

adalah: 

1. Merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk 

memecahkan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu 

secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data atau 

informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat 

2. Membentuk sikap mental ilmiah dan mengidentifikasikan serta 

merumuskan masalah penelitian yang berdaarkan rasional tertentu yang 

dinilai penting dan bermanfaat. 

3. Melakukan kajian secara kualitatif dan kuantitatif dan menarik kesimpulan 

yang jelas serta mampu merekomendasikan hasil penelitiannya. 
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BAB II 
KETENTUAN DAN PERSYARATAN 

PENULISAN SKRIPSI 
 

A. Ketentuan Umum 

1. Setiap mahasiswa program sarjana strata satu (S.1) pada semua 

jurusan/prodi di Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian wajib 

menyusun skripsi untuk mengakhiri studinya. 

2. Tema skripsi diangkat dari permasalahan yang sesuai dengan disiplin 

jurusan/prodi yang ditekuni mahasiswa. 

3. Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya 60 

halaman diketik 1,5 spasi pada kertas A4 80 gram. 

4. Struktur, isi dan format skripsi disusun berdasarkan Buku Pedoman 

penulisan Skripsi ini. 

5. Untuk kepentingan akademik serta pengendalian mutu, maka skripsi 

mahasiswa diuji dan dipertahankan secara ilmiah di depan Tim  Penguji 

Skripsi. 

 

B. Persyaratan Umum 

Skripsi yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

Strata Satu (S.1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian adalah: 

1. Karya asli dari hasil penelitian ilmiah yang mahasiswa bersangkutan yang 

berkualitas tinggi. 

2. Menunjukkan kemampuan dan kemandirian mahasiswa dalam 

penemuan, aplikasi dan pengembangan teori dalam bidang tertentu. 

3. Mempunyai nilai manfaat yang tinggi bagi pengembangan teori atau 

pendidikan dalam bidang tertentu. 
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4. Ditulis dengan sistematika dan teknik penulisan yang sesuai dengan buku 

pedoman ini. 

C. Persyaratan Ilmiah 

Syarat ilmiah pengajuan judul proposal skripsi harus dilihat dari 

beberapa aspek, seperti aspek mahasiswa, dosen pembimbing dan 

penelitian. 

1. Aspek Mahasiswa 

Mahasiswa tersebut harus mampu mempresentasikan proposal/karya 

ilmiah yang dibuat secara mandiri (hasil penelitian sendiri) secara baik, 

memiliki kejelasan masalah, dan dapat mempertanggung jawabkan secara 

ilmiah. 

2. Aspek Dosen 

Dosen pembimbing hendaknya menguasai metodologi penelitian 

secara memadai, sehingga tidak mematikan kreativitas dan korehensi 

penelitian mahasiswa 

3. Aspek Penelitian 

Mahasiswa atau peneliti membekali diri dengan sejumlah kemampuan 

metodologis penelitian, sehingga memungkinkan untuk lebih menguasai 

aspek-aspek penelitian yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum 

melakukan penelitian. 

D. Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji 

Setiap mahasiswa yang menyusun skripsi wajib dibimbing oleh dosen 

pembimbing. Adapun ketentuan pembimbing dan tugasnya  adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pembimbing Skripsi. 

a. Penulisan skripsi mahasiswa dibimbing oleh tim pembimbing yang 

terdiri dari pembimbing I dan Pembimbing II yang diusulkan oleh 

jurusan/prodi berdasarkan dosen jurusan/prodi yang kualifikasi 

pendidikannya minimal strata dua (S.2) atau relevansi keahlian sesuai 

dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di Sekolah Tinggi Agama 

Islam Muara Bulian dan disahkan oleh ketua. 

b. Persyaratan khusus dosen pembimbing I dan dosen Penguji I skripsi 

dengan syarat minimal berpendidikan S.2 yang berpangkat minimal 

Lektor (III/c) atau S.1 yang berpangkat Lektor Kepala (IV/a). 

c. Persyaratan khusus dosen pembimbing II dan Penguji II skripsi dengan 

syarat minimal berpendidikan S.2 yang berpangkat  minimal Asisten 

Ahli (III/b) atau sarjana S.1 yang berpangkat lektor (III/c). 

d. Bimbingan dilakukan secara sistematis berkesinambungan yang 

rincian pelaksanaanya diatur tersendiri oleh mahasiswa dan dosen 

pembimbing 

e. Secara berkala pembimbing melakukan verifikasi kemajuan dan hasil 

penelitian yang telah dicapai oleh mahasiswa. 

f. Dalam kondisi tertentu Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muara 

Bulian berdasarkan pertimbangan dan masukan dapat membuat 

kebijakan sendiri dalam pelaksanaan bimbingan skripsi, termasuk 

mengganti pembimbing skripsi jika terjadi ketidaksesuaian antara 

mahasiswa dan pembimbing yang dikhawatirkan menghambat 

penyelesaian penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan. 
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2. Tugas Pembimbing Skripsi. 

a. Tanggung jawab pembimbing I yaitu content (isi) skripsi, sedangkan 

tanggung jawab dari pembimbing II yaitu tentang metodologi penulisan 

skripsi. 

b. Pembimbing skripsi bertugas memberikan bimbingan tentang relevansi 

materi, teknik dan prosedur penelitian, serta teknik penulisan karya 

ilmiah. 

c. Pembimbing skripsi bertugas memberikan bimbingan dan layanan 

konsultasi kepada mahasiswa. 

3. Proses bimbingan dilakukan secara teratur dalam batas waktu yang 

telah ditentukan dalam izin riset penelitian, maksimal 1 semester, dan 

jika mahasiswa tersebut masih membutuhkan data lapangan, maka 

yang bersangkutan harus memperpanjang izin riset penelitian. 

4. Semua kegiatan bimbingan skripsi harus dicatat (didokumentasikan) 

dalam kartu konsultasi. 

5. Mahasiswa berstatus cuti kuliah yang belum daftar ulang tidak berhak 

mendapat layanan bimbingan skripsi. 
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BAB III PROPOSAL SKRIPSI 
 

A. Prosedur Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

Sebelum mahasiswa melakukan seminar dan penelitian skripsi,  maka 

mahasiswa terlebih dahulu harus mengajukan judul proposal skripsi yang 

diajukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian melalui 

Ketua Jurusan/Prodi dan kajiannya harus sesuai dengan jurusan/prodi 

mahasiswa yang bersangkutan. Langkah-langkah pengajuan judul proposal 

skripsi sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mengajukan judul proposal skripsi minimal 2  judul proposal 

skripsi dan maksimal 4 judul proposal skripsi yang dianggap perlu diteliti, 

setelah terlebih dahulu mahasiswa tersebut melakukan studi 

pendahuluan ke lokasi penelitian untuk memperoleh temuan awal (grand 

tour) penelitian. 

2. Temuan awal (grand tour) penelitian yang diperoleh disusun dalam 

bentuk karangka judul, sehingga memiliki tema/variabel penting untuk 

diteliti. 

3. Setelah kerangka judul proposal jadi, kemudian mahasiswa yang 

bersangkutan mengajukan judul proposal tersebut kepada Ketua Sekolah 

Tinggi Agama Islam Muara Bulian melalui Ketua Jurusan/Prodi dan 

kemudian akan disahkan oleh Wakil Ketua I. 

4. Judul proposal skripsi yang diajukan akan di proses oleh bagian 

akademik agar tidak terjadi kesamaan judul proposal skripsi. 

5. Setelah judul proposal skripsi ini diterima, selanjutnya mahasiswa yang 

bersangkutan membuat proposal penelitian yang waktunya sangat  

tergantung kepada kecepatan dan penyelesaian   administrasi 

     mahasiswa yang bersangkutan. 
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B. Persyaratan Penyusunan Proposal Skripsi 

Dalam proses pengajuan judul proposal skripsi, maka syarat 

administrasi yang perlu diselesaikan mahasiswa adalah sebagai berikut : 

1. Judul proposal skripsi dilengkapi persyaratan akademik sesuai dengan 

ketentuan dan diajukan kepada Ketua STAI Muara Bulian melalui Kabag 

Administrasi, umum, akademik dan kemahasiswaan (AUAK) untuk 

diteruskan kepada jurusan/prodi, sesuai dengan jurusan/prodi 

mahasiswa yang bersangkutan. 

2. Proposal diteliti, diproses, dan disetujui oleh bagian jurusan/prodi bila 

memenuhi ketentuan akademik sesuai dengan spesifikasi bidang kajian 

jurusan/prodi. 

3. Persetujuan proposal dan penunjukan dosen pembimbing oleh ketua 

jurusan/prodi yang disahkan oleh Ketua STAI Muara Bulian dengan 

dikeluarkannya surat penunjukan dosen pembimbing skripsi yang 

ditanda tangani oleh a.n. Ketua yaitu Wakil Ketua I. 

4. Proposal skripsi yang telah disahkan, diseminarkan dibawah dosen 

pembimbing dan didampingi oleh seorang notulis akademik, dan dihadiri 

sekurang-kurangnya 10 orang mahasiswa minimal mahasiswa tersebut 

berada pada semester V (lima). Bagi mahasiswa yang akan melakukan 

seminar proposal skripsi minimal pernah mengikuti 10 kali pertemuan 

seminar secara aktif, yang dibuktikan dengan daftar hadir seminar asli. 

5. Proposal skripsi yang telah diseminarkan, diajukan kembali kepada STAI 

Muara bulian melalui jurusan/prodi untuk memperoleh pengesahan judul. 



 

 

6. Judul yang telah disahkan dapat diubah dengan mengajukan surat 

permohonan kepada Ketua STAI Muara Bulian melalui Wakil Ketua I, 

atas persetujuan dari dosen pembimbing. 

7. Bagi mahasiswa yang akan melakukan seminar proposal skripsi juga 

wajib membayar administrasi seminar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian. 

C. Susunan Proposal Skripsi 

Proposal skripsi secara umum terdiri dari: Bagian Awal, Bab I, Bab 

II dan Bab III antara lain sebagai berikut : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal proposal skripsi mencakup  halaman judul dan 

halaman persetujuan. 

a. Halaman judul memuat judul, maksud proposal Skripsi, nama dan 

nomor induk mahasiswa, lambang Sekolah Tinggi Agama Islam Muara 

Bulian. 

b. Judul penelitian ditulis dengan huruf kapital simetris di bagian teratas. 

c. Judul penelitian disusun dengan menggunakan kalimat pernyataan, 

deskriptif, dan tidak lebih dari satu kalimat; kecuali jika menggunakan 

sub-judul yang ditulis dalam tanda kurung. 

d. Judul penelitian dibuat dengan sesingkat-singkatnya dan tidak 

membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Tetapi 

mencerminkan isi, obyek, pendekatan serta variabel masalah yang 

hendak diteliti. 

e. Tujuan proposal adalah untuk menyusun skripsi dalam program studi 

strata satu (S.1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian 

f. Nama Mahasiswa ditulis dengan lengkap, tanpa disingkat dibawah 

nama dicantumkan NIM/NIRM. 

g. Judul yang dibahas masih dalam jangkauan kemampuan, waktu, dan 

biaya yang dimiliki peneliti, serta tersedianya bahan atau data 

secukupnya untuk membahas judul tersebut. 



 

 
2. Bab I Pendahuluan 

Bagian utama proposal memuat: Latar belakang masalah, 

rumusan masalah, Identifikasi masalah, tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian. 

a. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah berisi penjelasan mengenai problematika 

yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang 

dikemukakan dalam proposal penelitian itu  dipandang menarik, penting, 

dan perlu diteliti, serta belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, 

sehingga menunjukkan orisinalitas persoalan yang akan diteliti. Oleh 

karena masalah yang dihadapi sangat komplek dan banyak aspeknya 

maka perlu ditentukan fokus yaitu titik pusat penelitian yang akan 

dilakukan sesuai dengan skripsi yang diajukan. 

Latar belakang disusun berdasarkan studi pendahuluan (lapangan 

dan atau kepustakaan) mengenai masalah yang diteliti. Unsur-unsur yang 

dimasukkan dalam latar belakang masalah  antara lain: 

1) Penjelasan tentang bagaimana suatu masalah dihadirkan atau 

dipermasalahkan. 

2) Penjelasan tentang jalan pemikiran peneliti dalam melihat  atau 

menyikapi masalah. 

3) Penjelasan (bagaimana) pendekatan yang dipergunakan  untuk 

menilai dan menjawab masalah. 

4) Sebagai background. Unsur ini dapat pula memuat penjelasan bahwa 

permasalahan itu berada dalam suatu konteks kehidupan manusia, 

suatu lingkup pengetahuan atau keilmuan, serta kaitan masalah 

dimaksud dengan teori-teori yang telah mapan. 

5) Penjelasan mengapa masalah itu timbul, apakah karena adanya 

kesenjangan antara teori atau ide dengan kenyataan, atau karena 

adanya pertentangan pemikiran, adanya konflik dan lain sebagainya. 

6) Penjelasan atau uraian tentang mengapa masalah tersebut menarik 



 

untuk diteliti. 

Untuk membantu memperoleh masalah yang layak dan menarik 

untuk diteliti, seorang peneliti harus menelaah buku-buku yang terkait 

dengan disiplin ilmu yang ditekuni agar menguasai teori-teori ilmiah. 

Seorang peneliti juga bisa memperoleh bantuan melalui diskusi dengan 

sesama teman. 

Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah bagaimana peneliti 

dapat menemukan masalah yang layak dan menarik untuk diteliti. 

Meskipun tidak ada kaidah yang baku untuk menemukan suatu 

persoalan, namun ada beberapa hal yang hendaknya dijadikan pijakan 

untuk menemukan masalah penelitian. 

1) Bersandarkan atas pengalaman, yaitu keseluruhan pengalaman 

berdasarkan pengamatan terhadap fenomena di lapangan. Dari sini 

dimungkinkan ditemukan kenyataan yang tidak sesuai dengan 

kebenaran yang diyakini peneliti. 

2) Deduksi dari teori. Sumber masalah kedua ini dapat diperoleh dengan 

cara membaca buku yang memuat konsep dan teori- teori ilmiah 

sesuai minat dan kemampuan. Hasil kajian terhadap konsep dan teori 

ilmiah yang ada dalam  literatur akan dapat digunakan sebagai pijakan 

merumuskan hipotesis penelitian. Selanjutnya, hipotesis diverifikasi 

dengan fonomena yang berkembang di lapangan. Dalam hal ini dapat 

dipertanyakan apakah hipotesis yang dikemukakan diterima (memiliki 

kesesuaian) atau ditolak (tidak sesuai) dengan kenyataan yang ada 

dalam lapangan. 

3) Membaca hasil penelitian terdahulu (penelitian lain). Peneliti 

menemukan teori atau tesa yang dipandang a-historis; misalnya 

klasifikasi sosial agama menjadi santri, priyayi dan abangan yang 

untuk saat ini sudah tidak relevan, sesuai dengan yang a-historis. 

4) Jika yang diteliti konsep pemikiran seseorang atau tesa  filsafat 

(penelitian literer), ditemukan masalah menarik karena adanya 

perbedaan pendapat antara para pemikir dalam satu tema. 



 

Pedoman yang dipandang dapat membantu pemilihan masalah 

adalah: 

Asas manfaat, dan memberi suatu yang baru. Artinya, pemecahan  

masalah  itu  akan  menghasilakn  sesuatu  yang berguna, yang berarti, 

penting. Asas signifikasi akan lebih tinggi nilainya jika pemecahan itu 

menghasilkan sesuatu yang baru. 

1) Menarik dan mampu dilaksanakan peneliti. Asas ini penting sebab 

akan mendorong peneliti mengerjakan secara sungguh-sungguh. Sulit 

dibayangkan jika peneliti melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak 

tertarik. Namun peneliti harus mengukur kemampuan diri dalam 

menjawab  permasalahan itu. 

2) Tersedianya data, bahan dan kemungkinan analisisnya. Kesulitan 

yang sering dihadapi peneliti adalah tidak tersedianya data dan bahan. 

Oleh karena itu sebelum menetapkan masalah, aspek ini hendaknya 

diperhatikan. 

3) Spesifik, khas, dan unik. Asas ini berasumsi, bahwa masalah yang 

terlalu umum dan luas akan mengakibatkan batasan masalah tidak 

jelas. 

Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan dalam pemilihan 

masalah adalah: 

1) Apakah benar masalah yang tentukan itu belum dicari jawabanya? 

(orisinalitas masalah) 

2) Apakah masalah yang ditentukan itu benar-benar menarik pada waktu 

penelitian dikerjakan? (aktualitas masalah) 

3) Apakah masalah ditentukan itu memenuhi jawaban lima macam kata 

ganti penanya secara retoris: apa, dimana, mengapa, bilamana, dan 

bagaimana? (filosofi keilmuan). 

4) Apakah masalah yang dipilih itu mempunyai relevansi dengan gerak 

pembangunan? (relevansi dan atau manfaat praktis). 

13 
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5) Apakah dana yang tersedia cukup memadai untuk mencari jawaban 

masalah yang ditentukan sehingga dapat menghasilakan suatu 

pengetahuan yang bulat? (tersedianya dana). 

b. Rumusan Masalah. 

Perumusan masalah berisi fokus persoalan yang lebih rinci, 

mengenai apa yang akan diteliti. Setelah pokok masalah dipilih dan 

ditemukan, peneliti merumuskan masalah tersebut dalam pernyataan 

diskriptif atau dalam bentuk kalimat tanya. Perumusan semacam ini 

diperlukan oleh karena sebuah topik terkadang dapat dijadikan dua, tiga 

atau empat tulisan berbeda. Masing-masing tulisan dengan topik yang 

semuanya dapat memiliki pokok pikiran yang berbeda. 

Rumusan masalah disusun berdasarkan pokok (dan atau pilihan) 

masalah yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan  dalam 

perumusan masalah adalah: 

1) Disusun dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan 

(statemen). 

2) Memuat suatu ungkapan permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi. 

3) Memberikan gambaran masalah spesifik untuk diteliti dari sudut suatu 

disiplin ilmu. 

4) Mencerminkan kemungkinan cara memperoleh jawaban yang akan 

didapat. Misalnya, secara implisit (samar tak langsung) tergambar 

bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan atau 

kepustakaan,  akan menguji  sebuah teori-teori hipotesis (atau 

mengembangkan teori hipotesis), atau hendak menemukan teori dan 

hipotesis baru. 
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c. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan, 

mengurutkan sekaligus memetakan masalah-masalah tersebut secara 

sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti. Bila daftar pertanyaan 

telah dibuat dan disusun sesuai urutan yang paling mendasar, maka perlu 

dipilih dan ditemukan (identifikasi) masalah yang baik untuk dilakukan 

penelitian dan dicari jawabannya. Baik tidaknya suatu masalah yang diteliti 

tergantung ketajaman dan kemandirian (kepekaan, kesiapan dan 

ketekunan) peneliti yang bersangkutan. Identifikasi masalah perlu 

memperhatikan apakah masalah/ fokus yang dipilih cukup: (1) esensial/ 

menduduki urutan paling penting diantara masalah-masalah yang ada, (2) 

urgen/mendesak untuk dipecahkan, (3) bermanfaat bila dipecahkan. 

d. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin 

dicapai sesuai dengan masalah yang hendak dipecahkan sesuai dengan 

rumusan masalah. Hal yang harus diperhatikan adalah: 

2) Tujuan penelitian adalah tujuan keilmuan, bukan tujuan pribadi peneliti. 

a) Tujuan penelitian harus terkait dengan permasalahan (bahkan 

urutanpun harus sesuai dengan pernyataan masalah) 

3) Kegunaan/manfaat Penelitian 

Kegunaan/manfaat yang diharapkan adalah Kegunaan/manfaat bagi 

ilmu pengetahuan (baik terkait dengan akademik atau non akademik) dan 

pembangunan bangsa dan negara. 

Manfaat/kegunaan penelitian ditulis selaras dengan tujuan penelitian, 

harus menggambarkan manfaat penting-nya penelitian yang dirancang itu 

dilaksanakan. Manfaat/kegunaan bisa berupa hal-hal yang teoritis atau 

sekaligus juga  hal-hal yang praktis (tidak semua penelitian menuntut 
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adanya manfaat/kegunaan praktis). 

3. Bab II Landasan  Teori dan Penelitian yang Relevan 

a. Landasan Teori 

Landasan teori dijabarkan dari tinjauan pustaka dan buku-buku teks 

(Grand Theory) yang ditulis oleh para ahli, kemudian disusun sendiri oleh 

mahasiswa sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan 

atau merumuskan hipotesis. Landasan teori dapat berbentuk uraian 

kualitatif, model matematis, atau persamaan- persamaan yang berkaitan 

dengan bidang ilmu yang akan diteliti. 

Variabel yang akan diteliti perlu didefenisikan secara jelas minimal 

5 teori pendukung yang sesuai dengan variabel penelitian. Defenisi dari 

variabel didasarkan atas pendapat para ahli.  

Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan dan 

variabel penelitian. Teori tersebut disamping diperlukan untuk pemecahan 

masalah yang diteliti, selain itu juga sangat diperlukan sebagai dasar 

pembenaran gagasan dan argumentasi keilmuan yang diajukan. Setiap 

variabel harus dapat diuraikan secara jelas dan ilmiah (didukung oleh 

pendapat para ahli) sebelum peneliti membuat kesimpulan tentang 

masing-masing variabel yang dan diharapkan mampu menjelaskan 

permasalahan dan hubungan antar variabel yang diteliti. 

b. Hipotesis Penelitian (kuantitatif) 

Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, hipotesis 

wajib dicantumkan/dirumuskan oleh peneliti. Hipotesis ini diajukan 

berdasarkan kerangka teori dan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian. Sesuai dengan istilah hipotesis yaitu berupa sementara yang 

ingin diuji kebenarannya berdasarkan fakta yang dikumpulkan. Hipotesis 

melalui pengujian data dari lapangan dapat diterima atau ditolak 
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kebenarannya. 

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari 

landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah yang dihadapi, dan masih harus dibuktikan 

kebenarannya. 

c. Penelitian yang Relevan 

Adalah penelitian yang sama dengan tema atau variabel yang 

diteliti, diambil dari skripsi atau jurnal penelitian yang diterbitkan  oleh 

lembaga penelitian. Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dan relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya 

peneliti menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara mendeskripsikan 

persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukannya dengan 

penelitian relevan yang disajikan. 

4. Bab III Metodologi Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

1) Aspek jenis penelitian (pendekatan diarahkan pada penegasan metode 

apa yang dipilih) 

2) Aspek disiplin ilmu (kompetensi keilmuan seorang peneliti, atau jenis 

ilmu yang diteliti) 

3) Aspek kemashlahatan penelitian–proyek (pendekatan ini lebih 

menitikberatkan kepentingan penelitian yang dilaksanakan) 

4) Aspek penelitian akademis (pendekatan ini adalah pintu gerbang 

seseorang untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi) 

b. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian (Penelitian Kualitatif) 

Peneliti menjelaskan latar penelitian yang menggambarkan situasi 

sosial dan budaya yang menjadi latar penelitian. Untuk menjelaskan latar 

penelitian ini perlu melakukan observasi pendahuluan. Peneliti sudah 
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mengumpulkan data tentang  gambaran umum konteks penelitian berupa 

subjek, lokasi, kegiatan dan waktu yang melatari fenomena yang menjadi 

fokus penelitian. Peneliti menguraikan orang yang berada dalam situasi 

sosial atau budaya yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam 

sebuah penelitian atau dikenal dengan informan. 

c. Populasi dan Sampel (penelitian Kuantitatif) 

Setiap penelitian lapangan populasi dan sampel selalu 

dicantumkan. sedangkan untuk penelitian literatur istilah populasi dan 

sampel tidak bisa dicantumkan. Populasi tidak bisa diartikan sebagai 

keseluruhan subjek atau objek yang diteliti. Sedangkan sampel adalah 

bagian dari populasi yang diteliti. 

Menentukan sampel dari populasi yang harus diperhatikan adalah 

cara atau tekhnik menentukan sampel yang representatif. Artinya bagian-

bagian populasi yang diteliti harus dapat mewakili keseluruhan populasi 

yang diteliti disesuaikan menurut masalah yang diteliti. 

Penggunaan teknik penentuan sampel yang perlu diketahui adalah 

bahwa teknik yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi 

objek/subjek yang diteliti. Populasi dan sampel dapat digunakan jika 

penelitian yang dilakukan mengambil sampel  sebagai subjek penelitian, 

akan tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, 

akan lebih cocok digunakan istilah subjek penelitian.jadi mahasiswa 

dipersilahkan untuk mengambil keputusan tentang teknik mana yang 

akan digunakan dalam penelitiannya. 

d. Jenis dan Sumber Data 
Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang 

merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik 

mengenai obyek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan 

oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab 
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pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber 

yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan 

penelitian berlangsung. 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan 

dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 

1) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga 

sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk 

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara 

langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus 

grup discussion (FGD) dan penyebaran kuesioner. 

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). 

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat 

Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan 

dalam dua jenis yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan 

data kuantitatif (yang berbentuk angka). Data kuantitatif dapat 

dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya yaitu data diskrit dan 

data kontinum. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif terdiri atas data 

nominal, data ordinal, data interval dan data rasio. 

a) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam 

bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik 

pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi 

terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan 
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(transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui 

pemotretan atau rekaman video. 

b) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. 

Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Berdasarkan 

proses atau cara untuk mendapatkannya, data kuantitatif dapat 

dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu 

1) Data diskrit adalah data dalam bentuk angka (bilangan) yang diperoleh 

dengan cara membilang. 

2) Data kontinum adalah data dalam bentuk angka/bilangan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara 

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu 

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan 

tertulis maupun lisan. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor 

penting demi keberhasilan  penelitian. Hal ini berkaitan    

denganbagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa 

alat yang digunakan. 

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. 

Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau  data 

diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). 

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara 

sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, 
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pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. 

Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen 

dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka/tertutup), pedoman 

wawancara, camera photo dan lainnya. 

Adapun metode pengumpulan data yang dapat digunakan  dalam 

penelitian lapangan (field research) yaitu sebagai berikut : 

1) Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada 

responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner 

kemudian dicatat/direkam 

2) Observasi 

Pengamatan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, 

penciuman, pembau, perasa). Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan 

bantuan alat rekam elektronik 

3) Wawancara 

Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung 

dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone, 

teleconference. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh 

peneliti. 

4) Dokumen 

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari 

lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan 

data yang lain. 

f. Teknik Analisis Data 

1) Analisis Data Kualitatif 

Membuat deskripsi dari permasalahan yang diteliti, membuat 
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katagori-kategori, melihat sifat-sifat dan fungsi, memunculkan dugaan-

dugaan, melihat hasil interaksi dari berbagai dugaan-dugaan, memberikan 

penjelasan terhadap dugaan-dugaan yang dihasilkan. 

2) Analisis data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif menggunakan angka-angka. Dalam hal ini 

biasa digunakan analisis statistik yang akan ditujukan  untuk menguji 

hipotesis penelitian. Untuk melihat jenis dan teknik analisis statistik yang 

tepat digunakan oleh  peneliti  sesuai dengan permasalahan yang dibahas 

dipersilahkan untuk melihat buku-buku statistik. 

g. Triangulasi Data (Penelitian Kualitatif) 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode 

yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. 

Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan 

baik sehingga diperoleh  kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai 

sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang 

berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang 

handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang 

berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang 

terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. 

h. Hipotesis Statistik (Penelitian Kuantitatif) 

Peneliti menuliskan hipotesis statistik dengan simbol atau lambang 

parameter statistik yang menggambarkan pernyataan tentang karakteristik 

populasi yang merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. 

Pernyataan tersebut berbantuk proposisi sebagai hasil dari kerangka 

teoritik. Jumlah hipotesis statistik sesuai dengan hipotesis penelitian. 
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i. Rencana dan Waktu Penelitian 

Dalam rencana dan waktu  penelitian dijelaskan: 

1) Tahap-tahap penelitian 

2) Rincian kegiatan pada setiap tahap, dan 

3) Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. 

Rencana dan Waktu penelitian dapat disajikan dalam bentuk matrik 

atau uraian (lihat lampiran 16: Rencana dan Waktu penelitian).  

5. Bagian Akhir 

Bagian akhir proposal skripsi terdiri atas daftar pustaka dan 

lampiran (jika ada). Dan teknik penulisan footnote dan daftar pustaka 

dapat dilihat pada BAB Teknik Penulisan Skripsi pada buku pedoman ini. 
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BAB IV 
PENULISAN 
SKRIPSI 

 
Skripsi merupakan karya ilmiah formal, yang disajikan untuk 

konsumsi akademik, maka bagan dan format penulisan dituntut untuk 

mengikuti  aturan yang bersifat teknis, lengkap dan cenderung bersifat 

baku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perguruan tinggi yang 

bersangkutan. 

Sebagaimana dalam proposal skripsi, bagian skripsi juga terdiri 

atas tiga bagian, yaitu bagian awal, utama dan akhir. Adapun isi masing-

masing dari bagian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi mencakup halaman judul, lembar logo, nota 

dinas,pernyataan orisinalitas, pengesahan, abstrak, kata  pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1. Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan memuat: judul skripsi, tulisan skripsi, 

lambang STAI Muara Bulian, nama penulis dan NIM/NIRM, tulisan 

Yayasan Pendidikan Islam dan Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian, 

serta tahun penyelesaian skripsi. 

a. Judul skripsi dibuat sesingkat-singkatnya sebagaimana dijelaskan 

dalam usulan/proposal skripsi. 

b. Tulisan skripsi dengan huruf besar dan tebal. 

c. Lambang STAI Muara Bulian sebagaimana dalam lampiran 

d. Nama mahasiswa ditulis lengkap (tidak boleh memakai singkatan) dan 

NIM/NIRM dicantumkan dibawahnya. 

e. Instansi: Yayasan Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muara Bulian 
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f. Tahun penyelesaian skripsi adalah tahun ujian akhir skripsi dan 

ditempatkan dibawah nama instansi yang bersangkutan.  

2. Halaman Judul 

Halaman judul memuat: judul skripsi, tulisan skripsi, maksud 

pengajuan skripsi, lambang STAI Muara Bulian, nama penulis dan 

NIM/NIRM, nama instansi dan tahun penyelesaian skripsi. 

a. Judul skripsi sama dengan halaman sampul 

b. Tulisan skripsi sama dengan halaman sampul 

c. Maksud pengajuan skripsi adalah untuk memenuhi sebagian syarat 

guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) dalam ilmu 

Tarbiyah, Syari‟ah, atau Ekonomi. 

d. Lambang, nama dan NIM/NIRM mahasiswa, dan tahun penyelesaian 

skripsi, semuanya sama dengan halaman sampul. 

3. Nota Dinas 

Halaman ini memuat surat resmi dari dosen pembimbing dan  harus 

tanda tangan persetujuan dari dosen pembimbing yang ditujukan kepada 

Ketua STAI yang berisikan permohonan agar  skripsi mahasiswa yang 

bersangkutan dapat disidangkan. 

4. Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat pernyataan bahwa skripsi yang bersangkutan 

telah dimunaqasyahkan pada hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan. 

Halaman pengesahan ini tanda tangan pembimbing, dan para penguji 

skripsi, serta mengetahui ketua STAI Muara Bulian. 

5. Halaman Motto 

Halaman ini memuat teks ayat-ayat Alquran atau hadits yang 

relevansinya sesuai dengan tema/judul skripsi. 

6. Halaman Abstrak 
Abstrak adalah inti sari skripsi. Pada halaman ini, kata Abstrak 
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ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital, simetris di batas atas 

bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Abstrak terdiri dari 5 paragraf 

antara lain: Paragraf 1, memuat nama penulis, judul skripsi,  prodi, nama 

lembaga perguruan tinggi, dan tahun. Paragraf 2, memuat latar belakang 

singkat dan tujuan penelitian. Paragraf 3, memuat metode penelitian, 

populasi dan sampel/subjek penelitian, dan hipotesis untuk kuantitatif. 

Paragraf 4, memuat kesimpulan penelitian. Paragraf 5, memuat 

novelty/temuan baru (jika ada). Dan paragraf 6, memuat keyword/kata 

kunci. 

Nama penulis diketik dengan jarak 1,5 spasi dari kata abstrak, di 

tepi kiri dengan urutan: nama akhir diikuti koma, nama awal, nama tengah 

(jika ada) diakhiri titik. Tahun lulus setelah nama, diakhiri dengan titik. 

Judul skripsi dicetak miring dan diketik dengan huruf kecil (kecuali huruf-

huruf pertama dari setiap kata) dan diakhiri dengan titik. Kata Skripsi ditulis 

setelah judul dan diakhiri dengan koma diikuti dengan nama program studi 

(tidak boleh disingkat), nama perguruan tinggi (tidak boleh disingkat) dan 

diakhiri dengan titik. 

Berikutnya, dicantumkan kata kunci berkisar antara tiga sampai 

lima kata. Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi 

ilmiah, dengan kata kunci ditemukan judul-judul skripsi dengan mudah. 

Selanjutnya, teks abstrak disajikan secara singkat/ padat inti sari 

skripsi yang mencakup latar belakang, masalah yang diteliti, metode yang 

digunakan, hasil-hasil yang diperoleh, kesimpulan yang ditarik  dan saran 

yang diajukan (jika ada). Dan abstrak diketik 1 spasi. 

7. Persembahan 

Persembahan ditulis dengan kalimat singkat dan mengenai 

sasaran. 
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8. Kata Pengantar 

Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud 

skripsi, penjelasan tentang hambatan/kekurangan, dan ucapan terima 

kasih (kepada Ketua dan para akademisi STAI Muara Bulian, pembimbing 

dan kepada semua pihak yang ikut membantu penyelesaian skripisi. 

Dalam kata pengantar tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah dan tidak 

boleh memuat kata-kata yang bersifat mencemooh atau mengejek kepada 

siapapun, khususnya lembaga. 

9. Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara 

menyeluruh tentang isi dan sebagai petunjuk pagi para pembaca yang 

ingin langsung melihat suatu bab atau sub bab judul. Di dalam daftar isi 

tertera urutan judul, sub judul, dan anak sub judul disertai  dengan nomor 

halamannya. 

10. Daftar Tabel 

Jika dalam skripsi terdapat banyak tabel, perlu ada halaman daftar 

tabel yang memuat nomor tabel, judul tabel serta halaman untuk setiap 

tabel. Judul tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat dalam 

teks. Judul tabel yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan 

spasi tunggal. Antara judul tabel yang satu dengan yang lainnya diberi 

jarak 1,5 spasi. Tetapi kalau hanya ada beberapa tabel saja, daftar ini 

tidak perlu dibuat. 

11. Daftar Gambar 

Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. 

Perlu tidaknya suatu daftar gambar tersendiri, sama persyaratannya 

dengan daftar tabel. 
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12. Daftar Lampiran. 

Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran 

dibuat jika skripsi dilengkapi dengan lampiran yang banyak dan isinya 

adalah urutan judul lampiran dan nomor halamannya. 

B. Bagian Utama 

Bagian utama skripsi memuat bab-bab: pendahuluan, landasan teori, 

metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran-

saran. 

1. BAB  I Pendahuluan 

Bab pendahuluan merupakan bab pertama dari skripsi, yang 

berfungsi mengantarkan pembaca untuk dapat mengetahui apa yang diteliti, 

bagaimana dan mengapa penelitian itu dilakukan. 

Pada dasarnya isi uraian dalam bab ini sama dengan isi uraian dalam 

proposal penelitian, kecuali kajian pustaka/landasan teori harus dijabarkan 

lebih luas dalam bab tersendiri. Metodologi penelitian boleh dijadikan dalam 

bab tersendiri agar lebih luas rinciannya, jika dalam  bab pendahuluan 

dijelaskan secara ringkas. 

Jenis penelitian, bila dilihat dari obyek penelitiannya dapat dibedakan 

menjadi dua Jenis, yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research/literer) 

dan Penelitian Lapangan (Field Research). Bila dilihat dari model atau 

pendekatan yang digunakan, dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu 

Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif. Pada masing-masing jenis 

maupun modelnya, penelitian menuntut kontruksi outline yang berbeda, 

sehingga susunan isi secara rinci dalam bab pendahuluan  sangat  

bervariasi,  sesuai  dengan  tipe  penelitian  yang digunakan dalam 

menyusun skripsi tersebut. Karena itu, mahasiswa perlu sekali memahami 

perbedaan susunan isi skripsi model kualitatif dan model kuantitatif. 
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2. Bab II Landasan Teori  dan Penelitian Yang Relevan 

Pada karangka teori ini setiap variabel yang akan diteliti perlu 

didefenisikan secara jelas minimal 5 teori pendukung yang sesuai dengan 

variabel penelitian. Defenisi dari variabel didasarkan atas pendapat para 

ahli. Dan  minimal 3 untuk penelitian yang relevan. 

3. BAB III  Metodologi Penelitian 

Pada garis besarnya, metodologi penelitian lapangan (Field Research) 

sama halnya dengan proposal skripsi. 

4. BAB IV Paparan Hasil Penelitian 

Bab ini memuat deskripsi lokasi penelitian dan hasil penelitian, serta 

pembahasan yang sifatnya terpadu yang menjawab dari perumusan 

masalah. 

a) Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk paparan data 

dilengkapi dengan grafik, foto, atau bentuk lain, dan ditempatkan 

sedekat-dekatnya dengan pembahasan, agar pembaca lebih mudah 

mengikuti uraian. Bila data yang disajikan cukup banyak, sebaiknya 

dikemukakan bahwa hasil penelitian selengkapnya dapat dijumpai pada 

tabel dan gambar yang nomornya disebutkan dalam lampiran. 

b) Pembahasan tentang hasil penelitian, berupa penjelasan teoretik, baik  

secara  kuantitatif,  kualitatif,  atau  secara  statistik  atau juga hasil 

penelitian dapat dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

sejenis. 

5. BAB  V Penutup 

a) Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang disarikan dari 

hasil penelitian dan pembahasan untuk  membuktikan kebenaran 

temuan atau hipoteis. 

b) Implikasi merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan penelitian yang 
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yang ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan 

c) Rekomendasi adalah tentang perlunya penelitian lanjutan dan 

implementasi temuan penelitian tersebut dalam pemecahan masalah 

praktis 

d) Saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, 

ditujukan kepada para pengelola obyek penelitian dan kepada peneliti 

dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan 

penelitian yang sudah diselesaikan. 

C. Bagian Akhir 

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran. 

1. Daftar pustaka disusun seperti pada usulan penelitian (proposal). 

2. Lampiran. 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain 

yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian 

utama skripsi. 
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BAB  V 
TEKNIK PENULISAN SKRIPSI 

 

A. Bahan Dan Ukuran 

Bahan dan ukuran mencakup: naskah, sampul, warna sampul, 

tulisan pada sampul dan ukuran. 

1. Naskah 

Naskah dibuat diatas kertas A4 80 gram dan tidak bolak balik. 

2. Sampul 

Sampul dibuat dari kertas bufalo atau yang sejenis, dan sedapat- 

dapatnya diperkuat dengan karton dan dilapisi plastik. Tulisan  yang 

tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul. 

3. Warna sampul 

Warna sampul biru muda baik untuk Program Studi Pendidikan 

Agama Islam (PAI), Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini (PIAUD), sedangkan untuk Prodi Hukum Ekonomi 

Syari‟ah (HES) dan Ekonomi Syari‟ah (ESY) hijau muda. 

4. Ukuran Kertas 

Naskah diketik diatas kertas berwarna putih ukuran A4   berukuran 

210 x 297 mm. jika perlu menggunakan kertas khusus seperti kertas 

milimeter untuk grafik, kertas kalkir untuk bagan. 

B. Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan: jenis dan ukuran huruf, bilangan dan 

satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alenia baru, 

permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian kebawah, dan letak 

simetris. 

1. Jenis Dan Ukuran Huruf 

a. Naskah diketik dengan huruf Arial font 12 dan untuk seluruh naskah 
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memakai jenis huruf yang sama dan untuk foot note dengan huruf 

Arial  font 10. 

b. Huruf miring digunakan untuk tujuan tertentu seperti, menulis judul 

buku, jurnal, majalah, bahasa asing dan lainnya. 

c. Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak 

dapat diketik, harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam. 

2. Jarak Baris / Spasi 

Jarak antara baris pengetikan naskah adalah 1,5 (satu koma lima) 

spasi. Pengetikan judul tabel dan judul gambar yang lebih dari satu baris 

adalah 1 (satu) spasi. Daftar kepustakaan diketik 1 (satu) spasi, 

sedangkan jarak pengetikan antara dua sumber kepustakaan adalah 1,5 

spasi. Untuk pengutipan langsung yang lebih dari 5 baris atau lebih dari 

40 kata juga diketik 1,5 (satu koma lima) spasi. 

3. Margin 

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai 

berikut: 

a. Tepi atas      : 4 cm 

b. Tepi bawah  : 3 cm 

c. Tepi kiri        : 4 cm 

d. Tepi kanan   : 3 cm 

4. Paragraf 

Pengetikan alinea baru (paragraf) dimulai pada ketukan ke 7 

(tujuh) dari margin kiri, jarak antara paragraf 1,5 spasi. 

5. Pengisi Ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi  penuh, 

artinya pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi 

kanan, dan jangan sampai ada ruangan yang kosong, kecuali kalau akan 
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memulai dengan alinea baru, penamaan tabel, gambar, sub judul, atau 

hal-hal yang khusus. 

6. Judul dan Sub Judul 

Tiap bab dalam skripsi, biasanya disusun secara bertingkat dari 

yang paling besar sampai bagian-bagian yang lebih kecil. Cara 

membedakan tingkat-tingkat tersebut ialah dengan menggunakan 

kombinasi angka dan huruf, sebagai berikut: 

a. Untuk peringkat 1: Judul bab, digunakan angka Romawi Besar dan 

nama judul ditulis dengan huruf besar dan ditempatkan simestris di 

tengah halaman. 

b. Untuk peringkat 2: sub judul bab ditunjukkan dengan  urutan huruf 

besar, A, B, C, D dan seterusnya, serta ditempatkan pada tepi kiri. 

c. Untuk peringkat 3: bagian dari peringkat 2 digunakan dengan 

menggunakan urutan angka Arab, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketikan 

dimulai dari tepi kiri. 

d. Untuk peringkat 4: bagian yang lebih kecil dari peringkat 3, dengan 

menggunakan huruf kecil a, b, c, dan seterusnya. Pengetikan dimulai 

dari tepi kiri. 

e. Bila masih di bagi lebih kecil lagi, maka dapat digunakan angka dalam 

kirung 1), 2), 3), dan sterusnya, huruf dengan kurung a), b), c), dan 

seterunya, huruf diantara kurung (1), (2), (3), dan seterusnya, dan 

huruf diantara kurung (a), (b), (c) dan sterusnya. Pengetikannya juga 

dimulai dari tepi kiri. 

7. Penomoran 

Pada bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, judul bab, 

tabel, gambar dan persamaan. 

a. Halaman 

1) Bagian awal laporan, dimulai dari halaman judul sampai arti lambang 
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dan singkatan (sebelum halaman bab pendahuluan), diberi nomor 

angka Romawi kecil, diletakkan ditengah halaman bawah berjarak 2 

cm dari atas bawah. 

2) Bagian halaman bab ditulis pada posisi bawah tengah berjarak 2 cm 

dari batas bawah. 

3) Nomor halaman diletakkan disebelah kanan atas tepat pada garis tepi 

kanan berjarak 2 cm dari batas atas dan  sejajar dengan batas kanan, 

kecuali ada judul bab baru, lampiran  nomor ditulis ditengah halaman 

bagian bawah. 

b. Huruf miring 

Huruf miring (kursif) digunakan untuk judul buku, nama terbitan 

berkala, atau nama publikasi lainnya, serta nomor penerbitan dalam 

daftar pustaka. Huruf miring juga digunakan untuk istilah, kosa kata, 

kalimat, dan transliterasi bahasa asing atau bahasa daerah. Huruf miring 

bisa diganti dengan pemberian garis dibawah huruf yang harus 

dimiringkan, akan tetapi keduanya tidak boleh dikombinasikan dengan 

kata lain harus konsisten. 

c. Penyajian Tabel 

1) Nomor tabel, ditempatkan setelah kata tabel diikuti dengan judul dan 

ditulis simetris, tanpa diakhiri dengan titik, dan pisisinya berada pada 

tengah halaman bagian atas tabel dengan jarak baris 1 (satu) spasi. 

2) Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali jika memang panjang. Sehingga 

tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan 

tabel, dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan, tanpa judul tabel. 

3) Kolom-kolom diberi nama, sehingga pemisahan tabel tersebut cukup 

jelas. 

4) Kalau tabel lebih besar dari ukuran kertas, sehingga harus  dibuat 

memanjang kertas, maka judul tabel harus diletakkan disebelah kiri 
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kertas. 

5) Tabel yang lebih dari 2 halaman harus dilipat, ditempatkan pada 

lampiran. 

Contoh format tabel : 

Tabel 1. 
Jumlah Lulusan MAN Muara Bulian 

Tahun 2011-2016 
 

Tahun Putra Putri Jumlah 

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

 

Tabel  2. 
Perbandingan Lulusan MAN Muara Bulian 

Tahun 2010-2016 Yang Melanjutkan ke Perguruan 
Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Agama 

 

Tahun 
Lulus 

Jumlah 
Lulusan 

PTUN PTUS PTAIN PTAIS Jumlah 

Melanjutkan 

2010       

2011       

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       
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d. Penyajian Gambar 

Gambar sebaiknya disajikan dalam satu halaman. Pengertian 

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

sejenisnya. Tulisan, nomor dan nama gambar ditempatkan dibawah 

gambar ditengah margin kiri dan kanan, dengan jarak baris 1 (satu) spasi. 

Tulisan dan nama gambar mempergunakan huruf kecil, kecuali huruf 

pertama setiap kata selain kata sandang. Sumber pengambilan gambar 

(jika ada) ditempatkan dibawahnya. 

e. Penggunaan Bahasa 

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku atau 

berpedoman kepada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan pola kalimat 

efektif. Pemilihan kata hendaklah berpedoman pada kamus bahasa  

Indonesia.  Bagi  mahasiswa  yang  menulis  skripsi dengan 

menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab,  maka harus 

menggunakan bahasa baku dari bahasa yang digunakan. 

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang 

kedua (saya, kami, engkau, dan lain-lainnya), tetapi dibuat bentuk pasif 

atau menggunakan kata penulis atau peneliti, sebagai ganti dari kata 

“saya”. 

Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia yang sudah lazim atau 

yang sudah di Indonesiakan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, 

bubuhkan garis bawah atau cetak miring pada istilah itu. Penggunaan 

kata penghubung, kata depan, tanda baca, dan lain-lainnya berpedoman 

pada aturan baku yang digunakan. 

C. Sistem  Penulisan  Referensi  Catatan  Kaki  (footnote) dan  

Daftar Pustaka. 

1. Sistem Penulisan Catatan Kaki (footnote) 
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Sistem penulisan referensi ada beberapa macam, diantaranya: 

a. Catatan kaki (foot note) 

b. Catatan teks/perut (body note) 

c. Sumber pada akhir tiap bab (end note) 

Untuk keseragaman dalam penulisan skripsi di lingkungan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Muara Bulian, maka dalam buku pedoman ini 

mahasiswa STAI Muara Bulian diharuskan menggunakan sistem catatan 

kaki (footnote). 

Catatan kaki merupakan cara menandai identitas sumber rujukan, 

sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa penulis benar-benar 

memiliki sifat amanah. Bentuk penandaan ini digunakan agar  pembaca 

dapat mengetahui identitas sumber rujukan secara langsung pada 

halaman tempat kutipan berada. 

Prinsip-prinsip penulisan catatan kaki sebagai berikut: 

a. Membuat catatan kaki (footnote) harus menggunakan program 

Microsoft Word, dengan membuka menu insert, kemudian pilih 

footnote, lalu klik insert, maka footnote secara otomatis muncul. 

b. Angka footnote muncul diujung kalimat kutipan terakhir setelah titik, 

angka ini akan naik 1 karakter secara otomatis, dan dibawah halaman 

akan muncul angka satu di bawah garis di tempat sumber kutipan 

yang akan ditulis, dan seterusnya secara otomatis akan berurutan. 

c. Angka footnote dan kutipannya menggunakan font arial dan karakter 

10 yang diketik satu spasi, dimulai dari sisi kiri terus kebawah secara 

berurutan dan diketik satu spasi, dimulai dari footnote terakhir. 

Formasi ini sebenarnya sudah otomatis dirancang oleh program 

Microsoft Word, jadi tidak perlu dirubah. 

d. Penomoran catatan kaki dimulai dan diurutkan mulai dari halaman 

motto (jika sudah jadi Skripsi) dan dimulai dari Bab I (jika masih 
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Proposal) sampai dengan Bab terakhir. 

e. Penempatan catatan kaki tidak boleh melampaui margin bawah. Jadi, 

tulisan catatan kaki paling akhir pada suatu halaman berjarak  3 cm 

dari sisi kertas terbawah dan lebih tinggi 0,5 spasi dari teks. 

f. Sumber buku kutipan yang menjadi referensi adalah 10 tahun terakhir 

dan satu buku hanya boleh dikutip maksimal tiga kali 

g. Nama pengarang ditulis sesuai dengan aslinya  (tidak mendahulukan 

nama belakang). Segenap gelar akademik yang berada didepan 

dan/atau dibelakang nama seseorang tidak dicantumkan dalam 

catatan kaki. 

Contoh: 
 

1M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran (Bandung: Mizan, 2008), hal. 97 
2Ahmad Hanafi, Pengantar Teologi Islam (Jakarta: Pustaka al- Husna, 2009), 

hal. 142 

 

Pengarang pada catatan kaki nomor 1 sebenarnya memiliki gelar 

Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab, MA. Akan tetapi, gelar nama pengarang 

tidak boleh dicantumkan pada catatan kaki. 

h. Catatan kaki dengan sumber buku teks yang pertama digunakan 

(nomor 1) ditata dalam urutan: nama penulis (ditulis sesuai aslinya 

tanpa mendahulukan nama akhir), tanda koma, judul buku (ditulis 

dalam cetakan miring (Italic) atau digaris bawahi perkata jika 

menggunakan ketik manual), kurung buka, tempat kota terbit, titik dua, 

nama penerbit, tanda koma, tahun penerbitan, kurung tutup, tanda 

koma, nomor halaman, dan tanda titik. 

Contoh: 

1
Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over Bayan Tree: A Study of the 

Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: Gajahmada 
Press, 2009), hal. 45. 
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i. Menggunakan Ibid., (Ibedem) jika terjadi pengulangan kutipan tanpa 

diselingi oleh sumber kutipan lain.  Contoh : 

 

1
Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over Bayan Tree: A Study of the 

Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: 
Gajahmada Press, 2012), hal. 45. 
2Ibid., hal. 32 
3Ibid. (untuk buku karangan dan halaman yang sama). 

 

j. Menggunakan Op. Cit., (Opera Citatum), yaitu pengulangan kutipan 

pada buku yang sama, halaman berbeda dan telah diselingi oleh 

sumber kutipan yang lain. 

Contoh : 
 

1
Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunban Karya Ilmiah: Makalah Skripsi-Tesis-

Desertasi (Bandung: Sinar Baru, 2009), hal. 105. 
2
Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over Bayan Tree: A Study of the 

Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: 
Gajahmada Press, 2010), hal. 45. 
3 

Sudjana,  Op. Cit., hal. 107 

k. Menggunakan Loc. Cit., (Loco Citatum), yaitu pengulangan kutipan 

pada buku yang sama, dan tempat halaman juga sama yang diselingi 

oleh sumber kutipan lain. Contoh : 

1
Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunban Karya Ilmiah: Makalah Skripsi-Tesis-

Desertasi (Bandung: Sinar Baru, 2008), hal. 105. 
2
Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over Bayan Tree: A Study of the 

Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: 
Gajahmada Press, 2008), hal. 45. 
3  

Sudjana,  Loc. Cit., hal. 105 

l. Kutipan dari makalah yang dipublikasikan pada sebuah majalah, 

koran, atau disampaikan diforum ilmiah, dituliskan di dalam majalah 

apa/koran apa, atau disampaikan diforum apa, dengan memberi tanda 

petik pada judul karangan dan tanda cetak miring pada majalah atau 
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koran. 

Contoh: 
 

 

1 Mukhtar Latif, “Jambi Belum Siap Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean”, Jambi 
Independen, 8 Agustus 2015, hal.1. 

 

1 Muhammad Bachrum,” MUI ditengah Pergulatan Islam Wasathiyah”, Panji 
Masyarakat” Tahun XV No.8, Agusus 2015, hal.22-23. 

 

m. Penulisan Footnote  dari buku klasik (kitab kuning) 

Penulisan footnote dari kitab-kitab klasik (kitab kuning), nama 

penulis, judul, kota terbit, penerbit buku, tahun buku, dan halaman buku 

diganti dengan tulisan bahasa Indonesia. 

1
Syekh Ibrohim Albaijury, Syarah Fathu Rabbil Bariyah „ala ad-Durrati  al-Bahimah 

Nazhmi al-Jurumiyah (Singapura:  Alharamain. 1346 H), hlm. 75 

 

n. Penulisan Footnote  dari Jurnal 

Contoh: 
 

1 Tu, T. (2006). Preschool Science Environment: What is Available in a Preschool 
Classroom? Early Childhood Education Journal, 33 (4), 245-251. 

 

o. Penulisan Footnote Studi Relevan 
 

Contoh: 
 

1 Desmarini, Komunikasi Guru dan Orang tua dalam Mengembangkan Potensi 
Multiple Intelligence di Tk Islam As-Salam, Tesis Magister PPs IAIN STS 
Saifuddin Jambi, 2011 
 

p. Penulisan Footnote hasil wawancara 

Footnote hasil wawancara ditulis jabatan, nama yang diwawancarai 

lengkap dengan gelarnya, tulisan wawancara, tanggal, bulan dan tahun 

wawancara, tempat, alat wawancara, dan materi wawancara. 
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Contoh: 

 

 
1 Kepala Sekolah MTs.N Bajubang, Mukhtar, M.Pd, Wawancara, 10 Maret 2017, 
Jambi, Rekam Handphone, Tunjangan Sertifikasi Guru. 

 

q. Penulisan Footnote hasil dokumentasi 

Footnote hasil dokumentasi ditulis: Dokumentasi, lokasi tempat 

penelitian dan tahun pengambilan data dari dokumen. 

Contoh: 
                      

1
Dokumentasi, Madrasah Tsanawiyah Negeri Bajubang, Tahun 2017 

 

2. Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka dicantumkan sebagai sumber referensi agar 

pembaca dapat mengetahui keseluruhan sumber rujukan yang 

dipergunakan dalam penelitian karya ilmiah. Dengan cara itu,  pembaca  

yang  ingin  menyelidiki  dan/atau  mengindentifikasi sumber rujukan 

aslinya dapat  mempergunakan daftar pustaka sebagai referensi 

langsung. Itulah sebabnya, sumber referensi yang tidak dikutip dalam 

karangan tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. Penulisan daftar 

pustaka dimulai dari margin kiri, tidak diberi nomor urut. Bila satu sumber 

pustaka memerlukan dua-tiga baris, maka baris kedua dan seterusnya 

dimulai pada ketukan ketujuh dari margin kiri. Nama penulis disusun 

berurutan menurut abjad, (kecuali Alquran dan terjemahannya yang 

diterbitkan oleh Kementerian Agama RI harus ditempatkan pada urutan 

pertama), gelar akademik seseorang tidak boleh dicantumkan. Masing-

masing sumber pustaka ditulis dalam satu spasi, sedang antar sumber 

pustaka ditulis dalam jarak 1,5 spasi. Sesuai dengan variasi konvensi 

penulisan notasi ilmiah, penulisan daftar pustaka lebih didasarkan pada 

jenis sumber sebagai bahan rujukan. 
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Berikut beberapa contoh penulisan daftar pustaka yang 

digunakan dalam buku pedoman ini: 

a. Nama pengarang pada daftar pustaka dan teknik penulisannya sama 

dengan catatan kaki (footnote), nama ditulis secara utuh tanpa dibalik. 

Sedangkan nama asing khususnya literatur dalam bahasa Inggris 

namanya dibalik. Untuk pengarang buku dari Timur Tengah (bahasa 

arab) sama dengan penulis lokal tidak perlu dibalik, karena nama 

belakang umumnya nama orang tua (bin). Yang berbeda adalah tanda 

baca koma dan tanda kurung yang digunakan pada footnote diganti 

dengan tanda titik dan halaman dibuang. Untuk penyusunannya diurut 

nama berdasarkan abjad, seperti a,b,c,d, dst. Kemudian pada baris 

kedua setiap judul buku diberi 5 (lima) ketukan ke dalam. Pengetikan 

digunakan satu spasi dan setiap judul buku diberi jarak 1,5 spasi, 

dengan menggunakan front Arial  karakter 12. 

Contoh 1 Pengarang : 

Ahmad Azhar Basyir. Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman. Bandung: 
Mizan. 2008. 

b. Untuk penulisan daftar pustaka yang lebih dari satu pengarang adalah 

sebagai berikut: 

Contoh 2 Pengarang : 

Prayitno dan Erman Amti. Dasar-dasar Bimbingan dan   Konseling. 
Jakarta: Rineka Cifta. 2004. 

 
Contoh 3 Pengarang : 

Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi. Metodologi Penelitian Ekonomi 
dan Penerapannya. Bogor: IPB Press. 2009. 

 
Contoh 4 Pengarang atau lebih: 

Sofinar, dkk. Praktik Membelajarkan Siswa. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 2008. 
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c. Jika seorang penulis  mempunyai  beberapa sumber  yang 

dicantumkan, maka nama penulisnya  hanya dicantumkan pada 

sumber pertama saja. Sedangkan pada sumber kedua   dan 

seterusnya, nama tersebut diganti dengan tanda _ yang dibuat 

sebanyak 7 (tujuh) kali ketukan kemudian diikuti tanda koma.  

Contoh : 

Harun Nasution  Akal dan wahyu. Jakarta: UI Press. 2013. 

_______, Filsafat Agama. Jakarta: Bulan Bintang. 2014. 

_______,  Muhammad  Abduh.  Teologi  Rasional  Mu‟tazilah. 
Jakarta: UI Press. 2015. 

 

d. Sejenis dengan cara menulis rujukan dari sumber buku tersebut, 

bentuk “Ed” untuk buku yang ditulis seorang editor dan “Eds” untuk 

buku yang ditulis beberapa editor ditempatkan di antara nama dan 

judul buku. 

Contoh : 

Amiruddin. (Ed). Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang 
Bahasa Dan Sastra. Malang: HISKI Komisariat Malang dan 
YA3. 2013. 

Letheridge, S. And Cannon, C.R. (Eds). Billingual Education: 
Teaching as a Language. New York: Praeger. 2015. 

e. Kutipan dari artikel jurnal, ditulis nama pengarang (tanda titik), judul 

artikel tanpa cetak miring atau garis bawah perkata, (tanda titik), nama 

jurnal yang dicetak miring (tanda koma), jurnal tahun berapa, dan 

tahun terbit jurnal yang ditempatkan dalam kurung (titik dua),  dan 

nomor halaman jurnal (titik satu). 

Contoh: 

Muhaimin. Etos Kerja Guru Pendidikan Agama Islam. el-Jadid, Edisi I 
(2007): 14. 

Loekisno. Teodisme Islam. al-Afkar, I (2013): 33-47. 
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f. Jika buku yang digunakan berupa buku terjemahan, maka 

penerjemah ditulis dengan nama karya ditulis dengan kata terj., 

sebelum judul buku. 

Contoh : 

R. Terry, George. terj., Prinsif-prinsif Manajemen. Jakarta: Bumi 
Aksara. 2015. 

 

g. Sumber rujukan dari Alquran dan Terjemahannya, pengarangnya 

diganti menjadi kalimat Anonim (tidak ada pengarang), sedangkan 

dokumen resmi pemerintah atau negara yang diterbitkan oleh suatu 

penerbit tanpa pengarang, sebagai berikut : 

Contoh : 

Anonim. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta:  Departemen 
Agama RI. 2008. 

Diknas.  Undang-Undang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Jakarta: 
Sinar Grafika. 2012. 

 
h. Sumber rujukan dari kitab-kitab klasik (kitab kuning), nama penulis, 

judul buku, kota terbit buku, penerbit buku, dan tahun buku diganti 

dengan tulisan bahasa Indonesia. 

Contoh sumber rujukan dari buku klasik (kitab kuning): 

. سنقافورة: الحرمين. شرح فتح رب البرية على الدرة البهيمة نظم االجروميةالشيخ ابراهيم البيجورى, 

٦٤٣١ 

 Diganti menjadi tulisan bahasa Indonesia: 

Syekh Ibrohim Albaijury. Syarah Fathu Rabbil Bariyah „ala ad-Durrati 
  al-Bahimah Nazhmi al-Jurumiyah. Singapura:  Alharamain. 
  1346. 

i. Penggunaan sumber referensi dari internet dapat digunakan untuk 

pengayaan dan penunjang karya ilmiah. Ada dua sumber yang dapat 

digunakan dari internet, pertama buku elektorik (e-book) dan kedua 

karya ilmiah yang dipublikasikan di internet atau dari wikipidia. Kalau 
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dari e-book yang berupa PDF cara penulisan daftar pustaka sama 

dengan buku yang telah dicetak (hard copy). Tetapi kalau sumber 

internet berupa makalah, wikipidia dll, maka harus dibuat pustaka 

khusus yang diletakkan pada bagian bawah kepustakaan. 

Contoh : 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Frederick Winslow Taylor.tt 

https://explorable.com/history-of-the-philosophy-of-science.tt  

 

j. Untuk memudahkan pembuatan daftar pustaka, penulis cukup 

melakukan copy footnote dan paste kedaftar pustaka. Cara ini sangat 

efektif  dan dapat meminimalisir kesalahan ketik dalam penulisannya. 

k. Setiap kutipan foot note biasakan photocopy sumbernya agar tidak 

kesulitan menelusuri kembali sumber teori yang telah dikutip dalam 

sebuah karya ilmiah. 

3. Teknik Pengutipan 

Secara umum teknik pengutipan langsung dan tidak langsung 

dilakukan karena alasan sebagai berikut : 

a. Mendukung bagi klaim atau menambah kredibilitas dari tulisan yang 

sedang ditulis. 

b. Merujuk pada tulisan atau karya yang telah mengarahkan penulis 

kepada gagasan dan tulisan yang sedang dilakukan. 

c. Memberikan contoh-contoh gagasan atau pemikiran lain tentang fokus 

dan objek kajian yang sama. 

d. Memancing atau mengarahkan perhatian pembaca kepada posisi 

penulis dalam pengertian sependapat atau tidak dengan gagasan 

yang dikutip. 

e. Untuk membuat jarak antara penulis dengan pendapat yang dikutip 

dalam rangka menunjukkan bahwa gagasan itu bukan milik penulis, 
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tetapi milik orang lain yang dimasukkan kedalam karya penulis. 

f. Untuk menunjukkan kedalaman dan keluasan tulisan yang sedang 

ditulis dalam komunitas akademis terkait. 

1) Kutipan Langsung 

Kutipan langsung merupakan pernyataan yang kita tulis dalam 

susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Bahan 

yang kita kutip harus direproduksi tepat seperti apa adanya sesuai 

sumber, termasuk ejaan, tanda baca, dll. 

Untuk kutipan langsung yang terdiri dari empat baris atau lebih, 

kutipan teks tersebut ditulis 1,5 (satu koma lima) spasi. dan tidak 

dipisahkan dari  teks utama dan juga tidak dimasukkan kedalam (indent) 

dari pinggir  kiri teks utama dan tidak diberi tanda kutip (“…”), margin 

kanan tetap mengikuti margin sebelumnya. Pada akhir kutipan diberikan 

nomor foot note. 

Contoh: 

Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai 

sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan 

dapat  dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti 

bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan 

sesuai dengan jadwal.1 

Termasuk juga kutipan langsung yang hanya satu sampai tiga baris, 

maka teks kutipan langsung dimasukkan kedalam teks utama dengan 

memberikan tanda kutip sebelum dan sesudah teks kutipan (“…”). 

Kutipan langsung boleh di penggal dengan memberi tanda  tiga titik (…) 

ditempat kata atau kalimat yang dipenggal. 

Contoh : 
Menurut G.R. Terry Manajemen adalah: “Suatu proses atau 
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kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu 

kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-

maksud yang nyata”.1 

Menurut G.R. Terry Manajemen adalah “Suatu proses atau 

kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan…”.2 

2) Kutipan Tidak Langsung 

Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang 

hanya mengambil isinya saja seperti saduran, ringkasan, atau parafrase. 

Kutipan tidak langsung ini dilakukan dengan cara merubah struktur 

kalimat, tetapi inti gagasan atau pendapat yang dikutip tetap sama. Hal ini 

dilakukan dengan cara memasukkan inti kutipan langsung kedalam 

paragraf, dimana pendapat itu diperlukan untuk menyambungkan atau 

mengembangkan gagasan yang disampaikan oleh penulis dan diakhiri 

dengan nomor kutipan. Untuk kutipan tidak langsung ini ukuran spasi 

tetap mengikuti ukuran spasi teks utama yaitu 1,5 spasi. 

Contoh: 

Ketika menjelaskan variasi dan bentuk  pelaksanaan  maulid nabi 

di berbagai negara dan diberbagai provinsi di Indonesia,  Ahmad Haris 

menyatakan bahwa sesungguhnya perayaan maulid tersebut ternyata 

berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain.3 

Dari teknik yang telah diuraikan di atas, baik kutipan langsung 

maupun kutipan tidak langsung, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, antara lain yaitu sebagai berikut : 

a. Kutipan maksimal dalam satu kutipan tidak boleh lebih dari setengah 

halaman  (200 kata). Jika terpaksa lebih dari setengah halaman, 

maka harus diberi sela dengan analisa atau komentar tambahan oleh 

penulis. 
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b. Jangan terlalu banyak menggunakan kutipan; gunakan saja ketika 

membuat penekanan point atau untuk mendukung argumen.  

c. Hindari kutipan panjang ketika kutipan pendek sudah memadai. 

d. Jangan mengutip pendapat orang lain dengan cara keluar dari 

konteks yang dimaksud oleh pengarang asli tersebut. Karena itu 

bacalah seluruh sumber terkait secara keseluruhan secara cermat 

sebelum mengutip pendapat orang lain. 

e. Pastikan bahwa anda betul-betul mengerti istilah teknis yang 

digunakan oleh sumber yang dikutip. 

f. Hindari kutipan yang membosankan. 

g. Gunakan berbagai sumber untuk memperkuat argumen, hindari 

menggunakan sumber yang sama berulang kali dan terlalu banyak.



48  

BAB VI 

PROSEDUR UJIAN SKIRPSI 

 

A. Persyaratan Ujian Skripsi 

Persyaratan ujian skripsi atau sidang munaqasyah di lingkungan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang mendaftar untuk ujian skripsi atau sidang munaqasyah 

adalah mahasiswa yang aktif tidak dalam masa cuti kuliah dan lulus 

seluruh mata kuliah termasuk ujian komprehensip. 

2. Menyerahkan skripsi lengkap sebanyak 7 (tujuh), lembar nota dinas 

telah ditanda tangani oleh dosen pembimbing . 

3. Melampirkan fotocopy bukti pembayaran ujian skripsi (dengan 

memperlihatkan yang asli). 

4. Melampirkan surat keterangan lunas pembayaran SPP dari Yayasan 

Pendidikan Islam Batanghari. 

5. Melampirkan fotocopy ijazah terakhir serta transkip nilai yang telah 

dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar. 

6. Melampirkan fotocopy KHS dari semester 1 s.d. semester VII (dengan 

memperlihatkan yang asli) sebanyak 1 (satu) rangkap. 

7. Melampirkan fotocopy piagam silmaru, PPL dan KUKERTA (dengan 

memperlihatkan yang asli) sebanyak 1 (satu) rangkap. 

8. Melampirkan fotocopy piagam Satuan Kredit ekstra-Kurikuler (SKEM), 

dengan jumlah 100% 

9. Melampirkan pas fhoto warna terbaru ukuran 3x6 dan 4x6 sebanyak 6 

(enam) lembar dengan background biru muda dengan kriteria sebagai 

berikut: 
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a. Laki-laki: Pas foto tanpa tutup kepala menggunakan almamater STAI 

Muara Bulian. 

b. Perempuan: Pas foto memakai jilbab putih dan memakai almamater 

STAI Muara Bulian. 

10. Segala persyaratan tersebut diserahkan ke bagian akademik untuk 

untuk di cek kelengkapannya, mulai dari kelengkapan lampiran skripsi, 

sampai dengan kelengkapan persyaratan ujian. Jika skripsi dan segala 

persyaratan ujian tersebut belum lengkap, maka akan dikembalikan 

kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dilengkapi. 

11. Setelah persyaratan ujian dinyatakan sudah lengkap, maka skripsi 

tersebut sudah dapat dijadwalkan untuk diujiankan atau sidangkan. 

 

B. Tim Penguji Ujian Skripsi 

Dalam ujian skripsi atau sidang munaqasyah, di lingkungan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian terdapat 6 (enam) orang, 

diantaranya: 

1 (satu) orang ketua sidang, 2 (dua) orang penguji, 2 (dua) orang 

pembimbing, dan 1 (satu) orang sekretaris sidang. 

Ketua sidang bertugas memimpin sidang ujian skripsi yang 

mewakili unsur Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian seperti: Ketua, 

Pembantu Ketua, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi. 

Penguji I dan penguji II dalam ujian skipsi atau sidang munaqasyah 

adalah dari unsur Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian yang 

telah memenuhi syarat, baik dari segi kualifikasi akademiknya maupun 

dari segi kepangkatan dosennya. 

Pembimbing I dan pembimbing II dalam ujian skipsi atau sidang 
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munaqasyah adalah dari unsur Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam  

Muara  Bulian  yang  telah  ditetapkan  oleh  ketua  STAI  Muara     

Bulian dengan surat penunjukan dosen, pembimbing ini juga harus 

memenuhi syarat, baik dari segi kualifikasi akademiknya maupun dari 

segi kepangkatan dosennya. 

Untuk sekretaris sidang dalam ujian skripsi adalah unsur Karyawan 

yang ditunjuk oleh ketua STAI Muara Bulian yang telah memenuhi syarat 

dan dianggap mampu untuk menjadi sekretaris sidang dalam ujian 

skripsi. 

C. Proses Ujian Skripsi 

Proses ujian skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Muara  

Bulian diawali dengan pembukaan sidang oleh pimpinan sidang, 

kemudian pimpinan sidang memberikan waktu kepada mahasiswa untuk 

menyampaikan sinopsis skripsinya selama 10–15 menit. Presentasi wajib 

menggunakan power point melalui infokus dengan laptop yang disiapkan 

oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

Adapun unsur yang harus disampaikan dalam presentasi skripsi 

yaitu judul skripsi, latar belakang masalah (grand tour), rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, teori yang 

ditekankan dalam variabel (kuantitatif) atau tema/konsep (kualitatif) judul 

dan sistesis dari variabel atau tema/konsep, metode pengumpulan dan 

analisa data, kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi (jika ada). 

Setelah mahasiswa mempresentasikan skripsinya, pimpinan sidang 

akan membuka pertanyaan yang berkaitan dengan pokok masalah 

penelitian serta kesimpulan yang diperoleh. Setelah itu pimpinan sidang 

akan memberikan alokasi waktu lebih kurang 30 menit kepada penguji I, 

penguji II, dan selanjutnya kepada pembimbing dengan alokasi waktu 
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relatif sama. 

D. Standar Kelulusan Ujian Skripsi 

Hasil ujian diukur melalui standar kelulusan, bentuk-bentuk 

kelulusan skripsi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian 

yaitu sebagai berikut : 

1. Lulus Murni 

Peserta ujian sripsi yang dinyatakan lulus murni dalam ujian,  

apabila yang bersangkutan dapat menyampaikan atau menuangkan 

kriteria standar kelulusan ujian skripsi dengan baik dan sempurna 

(memiliki koheren dan relevan dengan judul). 

2. Lulus Bersyarat 

Peserta ujian skripsi yang dinyatakan lulus bersyarat dalam ujian, 

apabila yang bersangkutan menyampaikan atau menuangkan kriteria 

standar kelulusan dalam bentuk skripsi dengan kurang baik dan kurang 

sempurna (kurang memiliki koheren dan relevan dengan judul). 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat ini akan diberikan 

kesmpatan satu kali lagi untuk mengikuti ujian ulangan setelah segala 

penyebab kegagalan tersebut telah diperbaiki, dan mahasiswa tersebut 

dibebankan untuk membayar setengah dari pembayaran ujian skripsi. 

Apabila yang bersangkutan tetap tidak dapat menunjukkan kemampuan 

minimal untuk diluluskan, maka kepada mahasiswa tersebut akan 

diberikan sertifikat atau surat keterangan saja. 

3. Tidak Lulus 

Peserta ujian skripsi yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian, 

apabila yang bersangkutan menyampaikan atau menuangkan kriteria 

standar kelulusan dalam bentuk skripsi dengan tidak baik dan tidak 

sempurna (kurang memiliki koheren dan relevan dengan judul). 
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Peserta ujian skripsi yang juga terbukti melakukan plagiat atau bukan 

karya sendiri (dibuat oleh orang lain), maka ujiannya tidak diluluskan dan 

mahasiswa tersebut harus meneliti kembali dan kepada mahasiswa tersebut 

dibebankan untuk membayar penuh ujian skipsi selanjutnya. 

E. Acuan Penilaian Ujian Skripsi 

Acuan penilaian ujian skripsi atau sidang munaqasyah pada Sekolah 

Tinggi Agama Islam Muara Bulian adalah Sebagai Berikut : 

 

NO Materi yang dinilai 
Besar 

Penilaian Bobot 
Nilai 

Rata-rata Ket 

1 Isi  35 %   

2 Bentuk dan Metode  20 %   

3 
Cara 
Mempertahankan 

 
20 % 

  

4 Penyajian  10 %   

5 Komprehensif  15 %   

Jumlah  100 %   
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BAB VII 
PENUTUP 

 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya pedoman penulisan 

skripsi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian telah 

selesai disusun, dengan harapan adanya buku pedoman penulisan skripsi 

di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian ini dapat menjadi 

pedoman bagi mahasiswa untuk menulis skripsi sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana, untuk dosen pembimbing semoga dapat menjadi 

acuan dalam membimbing mahasiswa dalam penyelesaian skripsi. 

Penyusun yakin dalam buku pedoman penulisan skripsi di lingkungan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian masih banyak terdapat 

kekurangan, untuk itu yang belum diatur tentang penulisan skripsi dalam 

buku pedoman ini merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi di 

lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi Edisi Revisi Tahun 2013. 

Demikian, semoga buku ini bermafaat adanya. Aamiin.
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Anonim.  Penduan Penelitian Karya Ilmiah (Proposal, Tesis dan   Disertasi), 
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Tim Penyusun. Panduan Tesis dan Disertasi pada PPs IAIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi. 2015. 
 
Santosa Murwani. Modul: Model-Model Proposal.  PPs Universitas  

Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. 2005.  
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Lampiran 1 : Format Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

 

Muara Bulian, 10 September 2017 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

  Kepada Yth. 

 Bapak  Ketua STAI Muara Bulian 

 di - 

Muara Bulian 

Assalamu‟alaikum  Wr. Wb. 

Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu 

Tarbiyah/Syariah/Ekonomi Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muara Bulian, dengan ini saya: 

Nama : 

N I M/NIRM : 
Prodi : 
Semester/Lokal : 
Tahun Akademik : 
Alamat : 
Telpon/HP : 
Mengajukan judul  proposal skripsi sebagai berikut : 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

Demikian  atas  perkenan  dan  persetujuan  Bapak, saya  ucapkan 

terima kasih. 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb 
 

Mengetahui, 

Ketua Prodi, 

Pemohon, 

 
 
 

 
 

 

NIDN. NIM/NIRM. 
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Lampiran 2 : Format Halaman Judul/Cover 
 

………………………….. Judul …………………………. 
……………………………………………………… 

……………………………………… 
 

 

 

SKRIPSI/PROPOSAL SKRIPSI 
 
 

 
 
 
 

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  

Program Studi .... 
 
 
 
 

 

 

 
Oleh : 

FONT 14 
1 SPASI 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

N  A  M  A 
NIM/NIRM 

FONT 14 
1 SPASI 

 
 
 
 
 
 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUARA BULIAN 

TAHUN 2017 

FONT 16 
1 SPASI 

Font 14 1 
spasi 

Font 16  
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Lampiran 3 : Format Absen Seminar Proposal Skripsi 

KOP STAI 

 

 

 

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
 

 

Nama : ……………………………………………… 

NIM/NIRM : ……………………………………………… 

Judul Proposal         : ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
 

 

No 
Nama 

Peserta 
NIM Semester 

Tanda 
Tangan 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 
 
 

Muara Bulian,………20.. 

Pembimbing 1,  Pembimbing 2,  Notulen, 
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Lampiran 2 : Format Proposal Skripsi Penelitian Kualitatif 
 
 
Halaman Sampul Depan 

Halaman Judul 

Daftar Outline 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah (grand theory dan grand tour) 

B. Rumusan Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Teori konsep/ tema 1, indikator dan sintesis; 

2. Teori konsep/ tema 2, indikator dan sintesis; 

3. Dst..., indikator dan sintesis.  

B. Penelitian yang Relevan 
 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian 

C. Jenis dan Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

F. Triangulasi Data 

G. Rencana dan Waktu Penelitian 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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Lampiran 3 : Format Proposal Penelitian Kuantitatif 
 
 
Halaman Sampul Depan 

Halaman Judul 

Daftar Outline 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Maslah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Maslah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI, KARANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Teori variabel dependent (terikat), indikator dan sintesis 

2. Teori variabel independent (bebas), indikator dan sintesis 

3. Dst... indikator dan sintesis. 

B. Karangka Berpikir 

C. Hipotesis Penelitian 

D. Penelitian yang Relevan 
 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Populasi dan Sampel 

C. Teknik Pengumpulan Data 

D. Teknik Analisis Data 

E. Hipotesis Statistik 

F. Rencana dan Waktu Penelitian 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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Lampiran 4 : Format Proposal Penelitian Kepustakaan (library research). 

Halaman Sampul Depan 

Halaman Judul 

Daftar Outline 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Maslah 

B. Rumusan Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI, MODEL TEORI/PEMIKIRAN DAN PENELITIAN 

YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Konsep teori 1, indikator dan sintesis; 

2. Konsep teori 2, indikator dan sintesis;  

3. Dst..., indikator dan sintesis. 

B. Model Teori/Pemikiran yang ditelaah 

C. Penelitian yang Relevan 
 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Sampel penelitian (sampel teoritis/buku yang digunakan) 

C. Jenis dan Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

F. Verivikasi Data 

G. Rencana dan Waktu Penelitian 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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Lampiran 5 : Format Pengesahan Judul 

KOP STAI 
 
 

Muara Bulian,… ........... 20.. 

Nomor : 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Pengesahan Judul dan Proposal Skripsi 
 
 

Kepada Yth. 

Sdr. (nama mahasiswa) 

Mahasiswa STAI Muara Bulian 

di - 

Tempat. 
 
 

Assalamu‟alaikum  Wr. Wb. 

Bersama ini kami beritahukan bahwa judul dan proposal yang  

saudara ajukan yang telah diseminarkan pada tanggal …………… 

sudah dapat kami terima. 

Adapun judul proposal skripsi tersebut sebagai berikut : 

“……………………………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………… 

…..” 

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb 
 
 
 

a.n. Ketua 

Wakil Ketua I, 

 

…………………. 

NIDN. 



…………………. 

NIDN. 
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Lampiran 6 : Format Penunjukan Dosen Pembimbing 

KOP STAI 
 

 

Muara Bulian,… ........... 20.. 

Nomor : 

Lampiran : - 

Perihal : Penunjukan Dosen Pembimbing 
 
 

Kepada Yth. 

Bapak …………………….. 

di - 

Muara Bulian 

Assalamu‟alaikum  Wr. Wb. 

Memperhatiakan surat pengesahan judul skripsi mahasiswa 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian : 

Nama : 

N I M/NIRM : 

Prodi : 

Semester : 

Judul Skripsi : 

Maka dengan ini kami menunjuk Bapak/Ibu untuk bertindak 

sebagai Dosen Pembimbing dalam penyelesaian skripsi mahasiswa 

tersebut diatas, dengan susunan sebagai berikut : 

Pembimbing I : 

Pembimbing II : 

Demikian, atas kesediaan dan perkenannya perkenan 

diucapkan terima kasih. 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb 

a.n. Ketua 

Wakil  Ketua I, 



…………………. 

NIDN. 
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Lampiran 7 : Format Izin Riset 

KOP STAI 
 

 

Muara Bulian,… ........... 20.. 

Nomor : 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : Mohon Izin Mengadakan Riset/Penelitian 

 
   Kepada Yth. 

 Bapak  (lembaga yang berwenang) 

 di - 

Muara Bulian 

Assalamu‟alaikum  Wr. Wb. 

Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa untuk menyusun 

skripsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian atas 

nama: 

Nama : 

NIM/NIRM : 

Tempat/Tgl. Lahir : 

Semester : 

Tahun Akademik : 

Judul Skripsi : 

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak dapatlah kiranya 

memberikan izin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk 

mengadakan penelitian di ......................... 

Metode pengumpulan data:  

1. ... 

2. ... dst 

Waktu yang diberikan mulai tanggal ... s/d ... 
Demikianlah atas perkenan Bapak sebelumnya kami haturkan 
terima kasih. 
Wassalamu‟alaikum Wr. Wb 

a.n. Ketua 
Wakil  Ketua I, 
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Lampiran 8 : Format Penelitian Kualitatif 
 
 

Halaman Sampul Depan 
Halaman Judul 
Nota Dinas 
Pernyataan Orisinalitas Skripsi 
Pengesahan 
Motto 
Abstrak 
Persembahan 
Kata Pengantar 
Daftar  Isi 
Daftar Tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah (grand theory dan grand tour) 

B. Rumusan Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Teori dari konsep/ tema 1, indikator dan sintesi; 

2. Teori dari konsep/ tema 1, indikator dan sintesis; 

3. Dst ... indikator dan sintesis. 

B. Penelitian yang Relevan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Situasi dan Subjek Penelitian 

C. Jenis dan Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

F. Trianggulasi Data 

G. Rencana dan Waktu Penelitian 

BAB IV   DESKRIPSI LOKASI DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Lokasi 

B. Temuan Penelitian 
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BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Rekomendasi 

D. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 9 : Format Penelitian Kuantitatif 

Halaman Sampul Depan 
Halaman Judul 
Nota Dinas 
Pernyataan Orisinalitas Skripsi 
Pengesahan 
Motto 
Abstrak 
Persembahan 
Kata Pengantar 
Daftar  Isi 
Daftar Tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Maslah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Maslah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI, KARANGKA BERPIKIR, HIPOTESIS PENELITIAN 

DAN PENELTIAN YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

1. Teori dari variabel dependent (terikat), indikator dan sintesis; 

2. Teori dari variabel indipendent (bebas), indikator dan sintesis; 

3. Dst..., indikator dan sintesis. (jika variabel lebih dari dua) 

B. Karangka Berpikir 

C. Hipotesis Penelitian 

D. Penelitian yang Relevan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Populasi dan Sampel 

C. Teknik Pengumpulan Data 

D. Teknik Analisa Data 

E. Hipotesis Statistik 

F. Rencana dan Waktu Penelitian 
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BAB IV   DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

B. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi data Penelitian 

a. Deskripsi data penelitian variabel dependent (terikat), Distribusi 

Frekuensi, dan Histogram. 

b. Deskripsi data penelitian variabel independent (bebas), Distribusi 

Frekuensi, dan Histogram. 

c. Dst. ...(jika variabel lebih dari dua) 

2. Pengujian Prasyarat Analisis 

3. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian hipotesis kesatu 

2. Pengujian hipotesis kedua 

3. Dst. ... (jika hipotesis lebih dari dua). 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Rekomendasi 

D. Kata Penutup 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
Lampiran 1. Instrumen Uji Coba 
Lampiran 2. Hasil Uji coba Instrumen 
Lampiran 3. Instrumen Penelitian 
Lampiran 4. Data Hasil Penelitian (variabel terikat dan data dari variabel bebas) 
Lampiran 5. Pengujian Persyaratan Analisis 
Lampiran 6. Penghitungan Besaran Statistik (Misal Koefisien  korelasi, koefisien 

jalur, muatan faktor 
Lampiran 7. Pengujian Hipotesis (perhitungan uji statistik, hasil dan simpulan) 

 
Proses pengolahan data diperbolehkan dengan manual, exel, SPSS atau 
gabungan dari ketiga macam alat tersebut. 
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Lampiran 10 : Format Penelitian Kajian Pustaka 
 
 

Halaman Sampul Depan 
Halaman Judul 
Nota Dinas 
Pernyataan Orisinalitas Skripsi 
Pengesahan 
Motto 
Abstrak 
Persembahan 
Kata Pengantar 
Daftar  Isi 
Daftar Tabel 
Daftar Gambar 
Daftar Lampiran 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Maslah 

B. Rumusan Masalah 

C. Fokus Penelitian 

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

BAB II LANDASAN  TEORI,  MODEL  TEORI/PEMIKIRAN   DAN  PENELITIAN 

YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori 

B. Model Teori/pemikiran yang ditelaah 

C. Penelitian  yang Relevan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Sampel Penelitian 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

F. Verifikasi Data 

G. Rencan dan Waktu Penelitian 

BAB IV DESKRIPSI BUKU, VERIVIKASI DAN ANALISIS BUKU/PEMIKIRAN 

A. Deskripsi Buku/Pemikiran Yang ditelaah 

B. Verivikasi dan Analisis Buku/Pemikiran yang ditelaah 
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BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Rekomendasi 

D. Kata Penutup 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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Lampairan 11 : Format Nota Dinas 

Pembimbing I : …………………………. 

Pembimbing II  : …………………………. 

Alamat : Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian 

Jln. Gajah Mada Teratai Muara Bulian Batanghari – Jambi Telp. 

(0743) 21749. 

 

Kepada Yth. 

Bapak. Ketua STAI Muara Bulian 

di – 

Muara Bulian 
 
 

Assalamu‟alaikum, Wr. Wb., 

Setelah membaca  dan  mengadakan perbaikan seperlunya, 

maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama ………. 

NIM/NIRM…………yang 

berjudul……………………………………….... 

…………………………………………………….. telah dapat diajukan 

untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas-tugas dan 

memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu 

(S.1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian. 

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut semoga dapat 

diterima dengan baik. 

Demikianlah,  atas  perhatiannya  kami  ucapkan  terima kasih. 

Semoga bermamfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa. 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 
 

Pembimbing I, 
 
 
 
 
 

……………………………. 

Pembimbing II, 
 
 
 
 
 

……………………………. 
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Lampiran 12 : Format Pengesahan Skripsi 
 
 

KOP STAI 
 

 

 
PENGESAHAN 

 
 
Skripsi atas nama…………………NIM/NIRM………………… Prodi ……………… 

telah dimunaqasyahkan oleh tim sidang munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muara Bulian dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Tarbiyah. 

 
 

 Muara Bulian, ...................... 20.. 

Ketua STAI, 
 
 

 
………………………….. 

 

Ketua Sidang, 
 
 

 
………………………….. 

 

Sekretaris Sidang, 
 
 

 
………………………….. 

 

Penguji I, 
 
 
 

………………………….. 

 

Pembimbing I, 
 
 
 

………………………….. 

 

Penguji II, 
 
 

………………………….. 

 

Pembimbing II, 
 
 

………………………….. 
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Lampiran 13 : Susunan Kata Pengantar 
 
 

1. Bapak………….. Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Batanghari 

2. Bapak …………..Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian 

3. Bapak………….. Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara 

Bulian 

4. Bapak………….. Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara 

Bulian 

5. Bapak………….. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara 

Bulian 

6. Bapak………….. Kabag Administrsi, Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan 

(AUAK)  Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian 

7. Bapak………….. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Tinggi 

Agama Islam (STAI) Muara Bulian (Jika Prodi PAI) 

8. Bapak…………..Ketua Prodi Manajemen Pendidikan   Islam (MPI) Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian (Jika Prodi MPI) 

9. Ibu…………..selaku Ketua Prodi Hukum   Ekonomi Syariah (HES) Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian (jika Prodi HES) 

10. Ibu…………..selaku Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian (jika Prodi PIAUD) 

11. Ibu…………..selaku  Ketua  Prodi Ekonomi Syariah (ESy) Sekolah Tinggi 

Agama Islam (STAI) Muara Bulian (jika Prodi ESy) 

12. Dosen Pembimbing I Bapak ………………….. (nama Dosen yang 

membimbing) 

13. Dosen Pembimbing II Bapak ………………… (nama Dosen yang 

membimbing) 

14. Dosen dan Karyawan/Staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian 

15. Kepala Desa (Jika Penelitian di desa) Kepala Sekolah (Jika Penelitian di 

sekolah) dan orang-orang yang membantu dalam proses penelitian. 
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Lampiran 14 : Format Pernyataan Orisinilitas Skripsi 
 
 

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI 
 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

NIM/NIRM : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Jurusan/Prodi : 

Alamat : 
 
 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul 

“masukkan judul skripsi di sini” adalah benar katya saya sendiri, kecuali kutipan- 

kutipan yang telah saya sebut sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka  

saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan 

ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian, termasuk 

pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat 

digunakan seperlunya. 

Muara Bulian,… ............... 20.. 

Penulis, 

Materai 

6000 

Nama Lengkap 

NIM.NIRM 



77  

Lampiran 15 : Format Curiculum Vitae 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
A. Imformasi Diri 

 
 

Nama : 

NIM/NIRM : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Jurusan/Prodi : 

Alamat : 
 
 
B. Riwayat Pendidikan 

 

 

No 
Jenjang 

Pendidikan 
Tempat Tahun Tamat 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

C. Pengalaman Kerja/Organisasi/Latihan/Seminar 
 

 

No Jenis Pengalaman Tempat Tahun 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Lampiran 16 : Format Rencana dan Jadwal Penelitian 
 

 

No Kegiatan 

Tahun 2017 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
1 

Studi 
pendahuluan 
(grand tour) 

                              

 

2 

Pengajuan 
judul 
Proposal 
Skripsi 

                              

 

3 

Pembuatan 
Draf 
Proposal 
Skripsi 

                              

4 
Konsultasi 
Pembimbing 

                              

 

5 
Seminar 
Proposal 
Skripsi 

                              

 
6 

Revisi Draf 
Proposal 
setelah 
Seminar 

                              

 

7 
Pengesahan 
Riset 
Penelitian 

                              

 
8 

Penelitian 
Lapangan/pe 
ngumpulan 
data 

                              

9 
Penulisan 
draf skripsi 

                              

 
10 

Konsultasi 
Pembimbing/ 
perbaikan draf 
skripsi 

                              

 

11 
Pendaftaran 
ujian 
munaqasyah 

                              

12 
Ujian 
munaqoysah 

                              

 
12 

Perbaikan 
skripsi setelah 
ujian 

                              

 
14 

 
Penggandaan 

                              

15 
Penyerahan 
skripsi 
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Lampiran 17 : Format Kartu Konsultasi Pembimbing 
 
 

KOP STAI 
 

 

 
Nama : 

NIM/NIRM : 

Jurusan/Prodi : 

Judul : 
 

 

No Hari/Tanggal 
Masalah yang 

Dikonsultasikan 
Tanda 

Tangan 
Keterangan 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10     

 

Muara Bulian,… ............... 20.. 

Pembimbing I/II, 
 
 
 
 
 

.................................. 
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Lampiran 18 : Format Bukti Penyerahan Skripsi 
 
 

KOP STAI 
 

 
BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI 

 
 

Skripsi atas nama ……………..NIM/NIRM………dengan judul “…………….” 

Sudah diterima dengan baik oleh: 

 
 

No Tanggal Nama Jabatan Jumlah 
Tanda 
Tangan 

Ket 

1   Ketua Sidang 1 eks skripsi   

2   Penguji I 1 eks skripsi   

3   Penguji II 1 eks skripsi   

4   Pembimbing I 1 eks skripsi   

5   Pembimbing II 1 eks skripsi   

6 
  Perpustakaan 1 eks skripsi + VCD   

 
 

Muara Bulian,  …............, 20...... 

Kabag AUAK, 
 
 

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

 



 

Lampiran 19 : Susunan Halaman Depan dan Lampiran belakang 
Skripsi 

A. Halaman Depan 

1. Halaman Sampul Depan 

2. Halaman Judul 

3. Nota Dinas 

4. Pernyataan Orisinalitas Skripsi 

5. Pengesahan 

6. Motto 

7. Abstrak 

8. Persembahan 

9. Kata Pengantar 

10. Daftar Isi 

11. Daftar Tabel 

12. Daftar Gambar 

13. Daftar Lampiran 

 

B. Lampiran Belakang 

1. Daftar Pustaka 

2. Instrumen Pengumpulan Data (IPD)/ Angket (kuesioner) 

3. Daftar Responden atau Informan 

4. Surat Pengajuan Judul Skripsi 

5. Surat Pengesahan Judul Skripsi 

6. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi 

7. Absen Seminar Proposal Skripsi 

8. Surat Pengantar Izin Riset 

9. Surat Izin Riset Penelitian 

10. Kartu Konsultasi Pembimbing I 

11. Kartu Konsultasi Pembimbing II 

12. Surat Keterangan selesai penelitian dari Tempat Penelitian 

13. Ijazah Terakhir dan Transkip Nilai 

14. Sertifikat Silmaru/ OPAK 

15. Sertifikat PPL/Magang 

16. Sertifikat/ Piagam Satuan Kredit Ekstra Kurikuler Mahasiswa 
(SKEM) 

17. Sertifikat KUKERTA 

18. Curiculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup. 
 



 

 

 

 

 PROFESIONALITAS GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MENINGKATKAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SRIDADI KECAMATAN 

MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI 

  
 
 
 

PROPOSAL SKRIPSI  
 
 

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu 
Program Studi Pendidikan Agama Islam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oleh : 

 
IBROHIM 

NIM/NIRM: 1425.152.0003/13003.1425.9999 
 
 
 
 

 
 
 
 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUARA BULIAN 

TAHUN 2017   
 

  

CONTOH PROPOSAL SKRIPSI KUALITATIF 



 

DAFTAR OUT LINE 

 

Bab I Pendahuluan  

A. Latar Belakang  .................................................................................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ...........................................................................................................................  3 

C. Fokus Penelitian  ...............................................................................................................................  4 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  .....................................................................................................  4 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

A. Landasan Teori  ................................................................................................................................  5 

B. Penelitian yang Relevan  ..................................................................................................................  8 

 

BAB III PROSEDUR PENELITIAN 

A. Pendekatan  Penelitian  ....................................................................................................................  9 

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian  ................................................................................................  9 

C. Jenis dan Sumber Data .....................................................................................................................  9 

D. Teknik Pengumpulan Data  ...............................................................................................................  10 

E. Teknik Analisis Data  .........................................................................................................................  11 

F. Triangulasi Data  ...............................................................................................................................  11 

G. Rencana dan Waktu Penelitian  ........................................................................................................  12 

 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................................................................  13 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu factor utama yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran adalah 

keberadaan guru. Mengingat keberadaan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat berpengaruh, 

maka sudah semestinya kualitas guru harus diperhatikan dan di tingkatkan. 

Ada tiga syarat yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi 

terhadap peningkatan kuallitas sumber daya manusian (SDM), yaitu: kurikulum, media pembelajaran, guru dan 

tenaga kependidikan yang profesional
68

. Guru yang lebih professional akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar 

para siswa akan berada pada taraf optimal
69

. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan, aspek utama 

yang ditentukan adalah kualitas guru. Untuk itu, upaya awal yang dilakukan dalam peningkatan mutu 

pendidikan adalah peningkatan kualitas guru. Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu melalui kualifikasi 

pendidikan guru sesuai dengan prasyarat minimal yang ditentukan oleh syarat-syarat seorang guru 

professional. 

Guru professional yang dimaksud adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru yang 

dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa 

yang nantinya  akan menghasilkan prestasi belajar  siswa yang baik. 

Ada beragam aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi anak berhasil atau tidaknya kegiatan 

pembelajaran. Banyak guru yang telah bertahun-tahun belajar, tetapi sebenarnya  kegiatan yang dilakukannya 

tidak banyak memberikan aspek perubahan positif dalam kehidupan siswanya. Sebaliknya ada guru yang 

relative baru, namun telah memberikan kontribusi konkret kea rah kemajuan dan perubahan positif dalam diri 

para siswa. Mereka yang mampu memberi “pencerahan” kepada siswanya dapat dipastikan memiliki 

kompetensi sebagai guru professional
70

. 

Dalam Undang-Undang RepubIik Indonesia  nomor 14 tahun 2005 disebutkan bahwa: Guru adalah 

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah
71

. 

Pendidik adalah bapak rohani  (spiritual father) bagi anak didik yang memberikan santapan jiwa 

dengan ilmu, pembinaan aklak mulia dan meluruskannya
72

. Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya 

menjalankan alih ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi berfungsi juga untuk menanamkan nilai 

(values) serta membangun karakter (character building) peserta didik secara berkelanjutan. Imam Al Ghazali 

sebagaimana dikutip oleh Sulistyorini, menulis dengan penuh empatik kepada guru: 

“Seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya, dialah yang dinamakan orang besar di 

kolong langit ini. Dia itu ibarat matahari yang menyinari orang lain, dan menyinari dirinya sendiri. Ibarat minyak 

kasturi yang wanginya dapat dinikmati orang lain, dan ia sendiripun harum. Siapa yang bekerja dibidang 

pendidikan, sesungguhnya ia telah memilih ppekerjaan yang terhormat dan sangat penting. Maka hendaknya ia 

memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini”
73

. 

Menanggapi apa yang telah dikemukakan diatas, penulis memahami bahwa profesi mengajar adalah 

                                                
68

 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan), Bandung: PT Remaja Rosda 
Karya. 2005. Cet. Ke 3, hal. 3 
69

 Omar Hamalik, Pendidikan Guru (Berdasarkan Pendekatan Kompetensi), Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Cet. Ke 4, hal. 36 
70

 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif (Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009 Hlm 57 
71

 UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bandung: Fokus Media, 2009. Hlm 72 
72

 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam (Konsep, Strategi, dan Aplikasi), Yogyakarta: Teras, 2009. Hlm 72 
73

 Ibid, hal. 57 
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suatu pekerjaan yang memiliki nilai kemuliaan dan ibadah, sehingga Imam Al Ghazali pun mengibaratkannya 

dengan matahari yang menyinari orang lain. Selain itu, mengajar juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap 

orang yang memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi orang yang tidak menyampaikan 

ilmu pengetahuannya maka akan berakibat dosa bagi dirinya. Dengan kata lain, profesi mengajar harus 

didasarkan pada adanya kompetensi dengan nilai kualifikasi akademik tertentu. Mengajar bagi seseorang yang 

tidak mempunyai kompetensi professional justru akan berbuah dosa. 

Guru professional adalah guru yang bekerja menurut atau sesuai bidang keahliannya. Sehingga wajar 

kalau dia di berikan gajisebagai bagian dari apresiasi. Aprasiasi yang memang sudah selayaknya mereka 

terima
74

. Dalam Al Qur‟an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan pentingnya profesionaliame, yaitu sebagai 

berikut: 

                    

Artinya : “Amat besar kebencian disisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”. (Q. S 

As Shof ayat 3)
75

 

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan 

perbuatannya. 

                                           

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan 

apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q. S Al Hasyr ayat 18)
76

. 

Ayat tesebut memberi penjelasan bahwa profesionalisme harus dimulai dari diri sendiri. Sebagaimana 

telah disebutkan dalam undang-undang bahwa tugas guru adalah menyampaikan apa yang ia ketahui dan juga 

sebagai guru jangan sampai hanya memberikan sesuatu yang tidak berguna dan sebagai guru harus bias 

memberikan contoh terlebih dahulu kepada para peserta didik. 

Profesionalisme guru didukungoleh tiga hal yang amat penting, yakni (1) keahlian, (2) komitmen, dan 

(3) keterampilan
77

. Aspek guru dianggap lebih penting daripada kurikulum, karena guru menjadi orang yang 

amat bertanggung jawab terhadap keberhasilan kurikulum. Selain itu, secara konseptual ada tiga kemampuan 

yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu: (a) kemampuan professional, (b) kemampuan social, (c) 

kemampuan professional (pribadi)
78

. 

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan jika seorang guru ingin melaksanakan dan 

mencapai hasil pembelajaran sebagaimana diharapkan. Pertama, guru harus mempunyai pegangan asasi 

tentang mengajardan dasar teori belajar. Kedua, guru harus dapat mengembangkan system pengajaran, 

pengembangan ini mensyaratkan watak kreatif dari guru. Ketiga, guru harus mampu melakukan proses 

pembelajaran yang efektif karena efektifitas adalah azas yang memungkinkan tercapainya tujuan secara 

optimal
79

. Berkaitan dengan pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan, maka Ahmad tafsir 

mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah paham yang mengajarkan  bahwa setiap pekerjaan harus 

dilakukan oleh orang professional
80

. 

Seorang guru bisa dikatakan professional, apabila telah memiliki tiga aspek yang meliputi kualifikasi 

akademik, kompetensi, dan telah mengikuti sertifikasi. Sebagaimana telah disebut dalam UU RI Nomor 14 
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tahun 2005, guru wajib memiliki kualifikasi akademi, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
81

. 

Akan tetapi yang menjadi permasalahan, guru memahami hal tersebut hanya sebagai formalitas 

untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya administrative saja, sehingga kompetensi guru professional dalam 

hal itu tidak menjadi prioritas. Kondisi tersebut  mengakibatkan kontribusi guru untuk siswa menjadi kurang 

diperhatikan bahkan mungkin terabaikan. 

Semakin baik kompetensi professional guru dan wawasan keilmuan, maka akan menambah minat 

siswa dalam belajar yang selanjutnya akan sangat berpengaruh juga terhadap proses dan prestasi belajar 

siswa. Kehadiran guru yang professional pasti akan membawa pengaaruh positif terhadap perkembangan 

siswa, baik dalam hal pengetahuan maupun terhadap perkembangan siswa, baik dalam hal pengetahuan 

maupun keterampilan. Siswa akan antusias dengan apa yang disampaikan oleh guru yang bertindak sebagai 

fasilitator dalam kegiatan proses belajar mengajar. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik maka akan 

berpengaruh pula terhadap prestasi siswa.  

Sebaiknya, apabila seorang guru tidak professional dalam menyampaikan bahan ajar secara tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap proses dan hasilpembelajaran, sebab dalam proses pembelajaran factor 

utamanya adalah profesionalisme yang dimiliki oleh pribadi seorang guru. Keterbatasan kemampuan guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran baik itu dari metode atau strategi maupun dari penunjang pokok 

pembelajaran lainnya akan berpengaruh pada proses dan hasil pembelaharan. 

 

Grand tour awal penulis melihat dalam observasi pelaksanaan pembelajaran guru akidah akhlak di 

madrasah tsanawiyah negeri sridadi kecamatan muara bulian kabupaten Batanghari sudah melakukan upaya 

untuk meningkatkan proses pembelajaran. Namun yang penulis lihat masih terdapat beberapa kesenjangan 

dalam proses pembelajaran
82

, diantaranya: terlihat masih banyaknya siswa yang mengalami kejenuhan saat 

pembelajaran berlangsung, karena cara mengajar yang menonton sehingga siswa pun kurang minat dalam 

mengikuti pembelajaran. Terlihat sebagian guru mengalami kesulitan di dalam proses pembelajaran, karena 

masih ada guru yang belum menggunakan media pembelajaran. Terlihat kurangnya komunikasi antara guru 

dan siswa sehingga mengakibatkan tidak kondusifnya keadaan kelas. 

Berdasarkan latar belakang dan grand tour di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul:“Profesionalitas guru akidah akhlak dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari”.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada latar belakang masalah, maka dapatlah 

dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana profesionalitas guru akidah akhlak dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari? 

2. Apa tingkat kesulitan guru akidah akhlak dalam mengatasi kurangnya minat belajar siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari ? 

3. Bagaimana upaya guru akidah akhlak dalam menerapkan sifat keprofesionalitasan dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten 

Batanghari? 

 

 

C. Fokus Penelitian 

Agar masalah dalam penelitian ini nantinya tidak melebar, maka penulis membatasi penelitian ini 

                                                
81
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hanya terfokus kepada upaya guru dalam mengatasi sulitnya belajar siswa kelas VII di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Ingin mengetahui bagaimana keprofesionalitasan guru akidah akhlak dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari? 

b. Ingin mengetahui apa tingkat kesulitan guru akidah akhlak dalam mengatasi kurang minat belajar siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari? 

c. Ingin mengetahui bagaimana upaya guru akidah akhlak dalam menerapkan sifat keprofesionalitasan 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara 

Bulian Kabupaten Batanghari? 

2. Kegunaan peneliltian 

Adapun kegunaan penelitisan in adalah untuk menambah hasanah pengetahuan penulis secara 

teoretis maupun praktis dalam penelitian lapangan. 

a. Sebagai saran untuk mengambil inisiatif dalam rangka penyempurnaan program proses belajar mengajar 

sehingga antara guru sebagai pendidik di madrasah dan siswa sebagai pihak yang perlu dididik bisa 

saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik, sehingga masalah mutu sekolah dapat tercapai. 

b. Sebagai bahan masukan dalam mengambil kebiljaksanaan yang tepat dan memberikan atau 

menambahkan sumbangsih sebuah pemikiran dalam rangka memberikan gairah dalam proses belajar 

mengajar guna meningkatkan kecerdasan siswa. 

c. Sebagai bahan kajian teori-teori tertentu kepada pendidikan lain, khususnya pendidikan Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Sridadi. Diharapkan dapat mengatasi persoalan mengenai menurunnya mutu 

pendidikan. 

d. Untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

 

A. Landasan Teori 

Setiap penulisan karya ilmiah selalu disertai dengan teori-teori, hal ini dimaksudkan sebagai pedoman 

atau acuan bagi peneliti agar setiap langkah yang dilakukannya terkontrol dari berbagai penyimpangan dengan 

segera dapat diatasi sehingga nilai ilmiah dan objektif penelitian lebih terjamin.  

1. Profesionalitas guru 

Istilah professional berasal dari kata “ profession”, yang mengandung arti sama dengan “occupation” 

atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Ada 

beberapa pengertian yang berkaitan dengan profesionalitas yaitu okupasi, profesi dan amatir.  Terkadang 

membedakan antara professional, amatir dan delitan. Maka para professional adalah para ahi didalam 

biddangnya yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan yang khusus untuk pekerjaan itu
83

. 

Kata “professional” berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang 

berarti orang yang mempunyai keahlian, seprti guru, dokter, hakim dan lain sebagainya. Dengan kata lain 

pekerjaan yang bersifat professional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus 

dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak karena mendapatkan 

pekerjaan lain
84

. Begitu juga dengan pekerjaan seorang guru, mereka harus professional dalam menjalankan 

tugasnya sebagai seorang guru. 

Sedangkan yang dimaksud dengan profesionalisme adalah lebih menunjuk kepada komitmen para 

anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemempuan profesionalismenya dan terus menerus 

mengembangkan strategi-strategi yang digunakanyya dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

profesinya
85

. Profesionalisme juga menunjuk pada derajat penampilan seseorang. Sebagai professional atau 

penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah
86

. 

Seorang guru professional di tuntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki 

kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang 

dididiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai komitmen dan etos kerja yang tinggi terhadap 

profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (continuous improvement) melalui 

organisasi profesi internet, buku, seminar dan semacamnya
87

. Dengan demikian, seorang guru tidak lagi 

menggunakan komunikasi atau arah yang selama ini dilakukannya, melainkan menciptakan suasana kelas 

yang kondusif sehingga terjadi komunikasi dua arah secara demokratis antara guru dengan siswa.  

Muhammad Nurdin, dalam bukunya yang berjudl “ kiat menjadi guru professional” menyebutkaan:  

“Guru professional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multi 

dimensional. Guru yang demikian adalah guru yang secara internal memenuhi criteria administrative, akademis, 

dan kepribadian
88

. 

Pada intinya guru professional yaitu guru yang memiliki kompetensi yang dipersyartakan untuk 

melakukan tugas pendidikan dan pengajaran, dengan demikian, guru yang memiliki kompetensi akan dapat 

melaksanakan tugasnya secara professional. Oleh karena itu membedah aspek profesionlaitas guru berarti 

mengkaji kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru
89

.  

 

2. Akidah akhlak 
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a. Akidah  

Kata “akidah” diambil dari kata dasar “Al Aqdu” yaitu arrabiah (ikatan), al-ibraam (pengesahan), al-

ihkam (penguatan), al-tawatstsuq (yang menjadi kokoh, kuat), asy-syaddu bi quwwah (       pengikat dengan 

kuat), al-tamaasuk (pengokohan) dan itsbatu (penetapan). Diantaranya juga mempunyai arti al-yaqun 

(pengokohan) dan al-jazmu (penetapan). 

Akidah secara etimologis berarti yang terikat. Setelah terbentuk menjadi kata akidah berarti perjanjian 

yang teguh dan kuat, tertanam didalam lubuk hati yang paling dalam. Secara terminologis berarti keyakinan 

hidup iman dalam arti khas, yakni pengikraran yang bertolak dari hati. Dengan demikian akidah adalah urusan 

yang wajib diyaakini kebenaranya dari hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur 

denga keraguan
90

.  

Beberapa tokoh lain memberikan pengertian sebagai berikut: 

1. Menurut Muhammad Daud Ali, “akidah adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian karena ia mengingat 

dan menjadi sangkutan dan gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknisnya adalah iman dan 

keyakinan. Akidah islam (aqidah islamiyah), karena itu, ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas 

seluruh ajaran Islam
91

. 

2. Jamil shaliba dalam kitab mujam  al-falsafi, mengartikan: “akidah adalah menghubungkan dua sudut 

sehingga bertemu dan bersambung secara kokoh. Karakteristik akidah bersifat murni, baik dalam isi 

maupun prosesnya, dimana hanyalah Allah yang wajib diyakini, diakui dan di sembah. Keyakinan tersebut 

sedikitpun tidak boleh dialihkan kepada yang lain, karena akan berakibat penyekutuan (musrik) yang 

berdampak pada motivasi ibadah yang tidak sepenuhnya didasarkan pada panggilan Allah SWT
92

. 

Ayat Al Qur‟an yang tepat untuk kitajadikan dasar akidah adalah Q. S An- Nisa ayat 135: 

                                        

                                                 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi 

saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika 

ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa ayat 135)93 

Dari pengertian diatas akidah pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan pengertian keimanan dan 

bersifat sesuatu yang mendasar, karena bahasannya mengenai pokok-pokok dalam ajaran islam dalam hal 

keimanan,saperti iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan iman 

kepada qadha dan qadar. Kesemuanya itu menyangkut masalah keyakinan yang tidak bolehbercampur dengan 

keraguan. 

b. Akhlak  

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting, sebagai individu 

maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya suatu masyarakattergantung kepada bagaimana 

aklaknya. Apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya, apabila akhlaknya rusak, maka 

rusaklah lahir batinnya. 

 Secara bahasa (etimologi), pengertian akhlak diambil dari bahasa Arab yang berarti: perangai, tabiat, 

                                                
90

 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim, Bandung: PT. Remaja 
Rosda Karya, 2006, Cet 1, hal. 124 
91

 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT. Rja Grafindo Oersada, 2008, hal. 199 
92

 Muhammad Alim, Loc. Cit, hal. 124 
93

 Anonim. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hal. 144 
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adat, kejadian, buatan, dan ciptaan. Adapun pengertian akhlak secara terminologis, para tokoh telah 

mendefinisikan, diantaranya: 

1) Ibn Maskawaih Dalam bukunya tahdidzib al-akhlak, beliau mendefinisikan: “ akhlak adalah kedaan jiwa 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan 

pertimbangan”. 

2) Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ihya ulum Al-Din menyatakan bahwa: “akhlak adalah jiwa yang dari 

padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”
94

. 

3) Abdul Hamid mengatakan: “akhlak ialah ilmu tentang keutamaan yang harus dialakukan dengan cara 

mengikutinya sehingga jiwanya terisi dengan kebaikan dan tentang keburukan yang harus dihindarinya 

sehingga jiwanya kosong (bersih) dari segala bentuk keburukan”. 

4) Ibrahim anis mengatakan: “akhlak ialah ilmu yang obyeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan 

denganperbuatan manusia, dapat disifatkan dengan baik dan buruknya”. 

5) Ahmad Amin mengatakan bahwa: “akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk”. 

6) Soegarda Poerbakawatja: “akhlak ialah budi pekerti watak, kesusilaan dan kelakuan baik yang 

merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesame manusia”. 

7) Hamzah Yakub mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut: 

a) Akhlak ialah ilmu yangmenentukan batasantara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang 

perkataan danperbuatan manusia lahir dan batin. 

b) Akhlak ialah ilmu pengetahuan yang memberoikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang 

mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan 

pekerjaan mereka
95

. 

Dari beberapa definisi diatas disimpulakan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa 

manusia kemudian muncul secara sepontan apabila diperlukan untuk melakukan perbuatan atau berkehendak 

tanpa adanya dorongann dari luar. 

Asma Hasan Fahmi menyebutkan empat akhlak yang harus dimiliki anak didik yaitu: 

1) Seorang anak didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwasebelum ia menuntut imu, 

karena belajar adalah merupakan ibadah yang tidak sah dikerjakan kecuali dengan hati yang bersih. 

2) Seorang anak didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat 

keutamaan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan bukan untuk mencari kemegahan dan kedudukan. 

3) Seorang pelajar harua tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan bersedia pergi merantau. 

Selanjutnya apabila ia menghendaki pergi ke tempat yang jauh untuk memperoleh seorang guru, maka ia 

tidak boleh ragu-ragu untuk itu. Demikian pula ia dinasehatkan agar tidak sering menukar nukar guru. 

4) Seorang anak murit wajib menghormati guru dan berusaha agar senantiasa memperoleh kerelaan dari 

guru,dengan mempergunakan berbagai macam macam cara
96

. 

3. Prestasi belajar 

Prestasi dapat di artikan sebagai hasil yang telah diperoleh karena adanya proses aktifitas belajar 

yang telah dilakukan. Namun banyak orang beranggapanbelajar adalah mencari ilmu dan menuntut ilmu.ada 

lagi yang lebih khusus mengartikan bahwa belajar adalah menyerap pengetahuan. Belajar adalah perubahan 

yang terjadi dalam tingkah laku manusia. Proses tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada suatu yang 

mendorong pribadi yang bersangkutan.prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar, kerena kegiatan belajar merupakaan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses 

belajar. 

Prestasi belajar pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat dicapi setelah seseorang 

belajar. Menurut Ahmad Tafsir, hasil belajar atau bentuk-bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan itu 

                                                
94

 Muhammad Alim, Op. Cit, hal.151 
95

 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Daklam Perspektif Al-Qur‟an, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2007, Cet. 1, hal. 3 
96

 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2006, Cet 3 
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merupakan suatu target atau tujuan pembelajaran yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: 1) tahu, mengetahui 

(knowing), 2) terampil melaksanakan atau mengerjakan yang ia ketahui (doing), dan 3) melaksanakan yang ia 

ketahui itu secara ruti dan konsekuen (being)
97

. 

Mulyono Abdurrahman menyebutkan bahwa hasil belajar merupakan keluaran (output) dari suatu 

system pemrosesan masukan (input), masukan dari system tersebut nerupa macam-macam informasi 

sedangkan keluarnya adalah perbuatan atau kinerja (performance)
98

. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa hasil 

belajar adalah prestasi actual yang ditampilkan oleh anak, sedangkan usaha adalah perbuatan yang terarah 

pada penyelesaian tugas-tugas belajar
99

. 

Sedangkan pengertian belajar secara psikologi adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
100

. Selanjutnya perbahan-

perubahan tersebut akan menyatu dengan tingkah laku kehidupan sehari-hari. 

Memahami pengertian prestasi belajar secara garis besar haru bertitik tolak kepada pengertian 

belajar itu sendiri. Untuk itu para ahli mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai dengan 

pandangan yang mereka anut. Namun dari pendapat yang berbeda itu dapat kita temukan satu titik persmaan. 

Sehubungan dengan prestasi belajar poerwanto memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang 

dicapai oleh seorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport”. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Skripsi Hari Fuadi, jurusan pendidikan agama islam fakultas tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2004 

yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Guru PAI Terhadap Minat Dan prestasi belajar PAI Siswa pada 

Madrasah Tsanawiyah 1 Magelang”. 
101

Skripsi ini membahas tentang kompetensi guru PAI dalam 

mengajar yang meliputi berbagai factor benar-benar berpengaruh positif bagi tumbuhnya minat dan 

prestasi belajar siswa itu sendiri. Hasil penelitian menyimpulkan kompetensi guru PAI berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Skripsi Choirul Wardati, jurusan pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 

2007 yang berjudul “Profesionalisme Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Bahasa Arab siswa MTS Negeri 

Prambanan Sleman”. Skripsi ini membahas professional guru bahasa arab dan minat belajar siswa dalam 

bahasa Arab. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perbedaan minat siswa tidak 

dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme guru bahasa arab yang berbeda.
102

 

3. Skripsi Dedy Mustadjab, fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2003 yang berjudul “Profesionalime 

Guru PAI Dalam Implementasi KBK”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana menjadi guru PAI yang 

professional dalam pengimplementasian KBK, muali dari persiapan mengajar, metode dan strategi yang 

digunakan, serta cara mengevaluasi belajar. Penilitian ini bersifat wacana terhadap teori yang ada 

diberbagai buku, bukan impkementasi dilapangan atau sekolah.
103

 

                                                
97

 Profesionalisme-Guru. Html http://www.infodkripsi.com/Article/, di akses pada hari rabu, tanggal 22 Februari 2017. Jam 12.03 
98

 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 1999. Hlm 38 
99

 Slamet, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Hal. 2 
100

 Ketercapaian Prestasi Belajar/ Kegiatan Mengajar, http://ridwan202.wordpres.com/2008/05/03, diakses pada hari rabu, 

tanggal 22 Februari 2009 jam 10.10 WIB 
101 Hari Fuadi, Pengaruh Kompetensi Guru PAI terhadap Minat dan Prestasi belajar PAI Siswa Madrasah Tsanawiyah 1 

Magelang,  Skripsi, Jurusan PAI, UIN Sunan Kalijaga, 2004 
102  Choirul Wardati, Profesionalisme Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Bahasa Arab siswa MTS Negeri Prambanan Sleman , 

Skripsi,Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga , 2007  
103 Dedy Mustadjab, Profesionalime Guru PAI Dalam Implementasi KBK,Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2003  

http://www.infodkripsi.com/Article/
http://ridwan202.wordpres.com/2008/05/03
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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Pendekatan  penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten 

Batanghari. Penelitian ini mengkaji tentang profesionalitas guru akidah akhlak dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

Penelitian ini berbentuk deskriptif yang dapat dilihat dari sudut pandang pendidikan instrument pengumpulan 

data, yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian 

1. Situasi Sosial 

Situasi sosial adalah suatu keadaan atau tempat subjek berdomisili yang mempengaruhi kegiatan, 

keadaan, dan yang berhubungan dengan perilaku subjek.
104

 Dalam penelitian ini, latarnya adalah Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang hal-hal yang tengah di teliti 

atau orang yang mempunyai informasi banyak, sekaligus paham dengan masalah yang akan diteliti. Informasi 

pertama adalah siswa, kepala madrasah, para dewan guru. Dalam hal ini penelitian ini disebut dengan informan 

maupun responden. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini adalah guru akidah akhlak dan objeknya 

siswa yang mengalami perubahan prestasinya setelah adanyaproses pembelajaran pada mata pelajaran akidah 

akhlak. Pengambilan sampling ini menggunakan metode “purposive sampling” dan bersifat “snowball sampling” 

dimana pengambilan sampling pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan 

otoritas pada situasi social atau obyek yang diteliti, sehingga mampu “membuka pintu” kemana saja penulis 

akan melakukan pengumpulan data
105

. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian 

adalah: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatatuntuk pertama 

kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan dengan 

penelitian yang bersangkutan
106

. Data primer yang penulis maksudkandalam penelitian ini adalah data 

wawancara dan observasi mengenai profesionalitas guru akidah akhlak dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari yang meliputi: 

1) Bagaimana Keprofesionalitasan Guru Akidah Akhlak dalam meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari? 

2) Apa tingkat kesulitan guru akidah akhlak dalam mengatasi kurangnya minat belajar siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari? 

3) Bagaimana upaya guru akidah akhlak dalam menerapkan sifat keprofesionalitasan dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten 

Batanghari? 

                                                
104 Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2010, hal.80 
105

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kulitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. hal. 400 
106

 Mukhtar. Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah. Jambi: Sultan Taha Pres, 2007. hal. 87 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya 

dari biro statistic, majalah, Koran keterangan-keterangan atau publikasi lainnya
107

. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data yang diambil dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi: 

1) Historis dan geografis 

2) Struktur organisasi sekolah 

3) Keadaan guru dan peserta didik 

4) Keadaan sarana dan prasarana 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah, guru dan siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Sridadi tahun pelajaran 2016-2017 yang didapat dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala madrasah 

b. Guru madrasah 

c. Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki
108

. Menurut Sukardi, Observasi adalah cara 

pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indera yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu 

utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat 

bantu lain sesuai kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera, film proyektor, check list yang berisi obyek 

yang diteliti dan lain sebagainya
109

. Metode ini menggunakan untuk melihat langsung bagaimana keseharian 

belajar santri di dalam dan di luar kelas (lingkungan madrasah). 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan 

melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah 

ditentukan. Dalam wawancara penulis dapat menggunakan  2 jenis, yaitu: wawancara terpimpin (wawancara 

berstruktur) dan wawancara tidak terpimpin ( wawancara bebas)
110

. 

Metode ini digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan profesionalitas guru akidah akhlak 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian 

Kabupaten Batanghari. Sedangkan obyek yang diwawancarai adalah kepala madrasah, guru dan siswa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, lengger, agenda, dan sebagainya. 

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada 

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah, dengan metode dokumentasi yang diamati bukan 

                                                
107

 Ibid, hlm 91 
108

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi 
Penelitian serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar, Jakarta: PT. Bukti Aksara, 
2005, Cet7, hlm 70 
109

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Cet.6, hlm. 82 
110

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. 6, hlm. 82 
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benda hidup tetapi benda mati
111

. Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai bagaimana 

profesionalitas guru akidah akhlak dalam meningkatkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan 

Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Domain 

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaranyang umum dan menyeluruh 

tentang situasi social yang diteliti atau subyek penelitian data diperoleh dari grand tour dan mini tour question. 

Hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam 

analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan namun menemukan domain-domain 

atau kategori dari situasi sosial yang diteliti
112

. Analisis domain ini digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari lapangan penelitian secara garis besarnya yaitu mengenai profesionalitas guru akidah akhlak 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian 

Kabupaten Batanghari.  

2. Analisis Taksonomi 

Setelah penulis melakukan analisis domain sehingga ditemukan domain-domain atau kategori dari 

situasi social tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh penulis dan selanjutnya ditetapkan sebagai 

focus penelitian, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data dilapangan. Pengumpulan data dilakukan 

secara terus menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang 

terkumpulkan menjadi banyak oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut analisis 

taksonomi
113

. Analisis taksonomi ini digunakan dalam menganalisis data tentang profesionalitas guru akidah 

akhlak dalam meningkatkan proses belajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian 

Kabupaten Batanghari analisis komponen sial. 

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk di organisasikan dalam domain bukanlah keserupaan 

dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat ytriangulasi 

tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan
114

. Analisis 

komponensial ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan profesionalitas guru akidah akhlak 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian 

Kabupaten Batanghari. 

Hasil penyajian data bias diambil kesimpulan tentang temuan dilapangan profesionalitas guru akidah 

akhlak dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara 

Bulian Kabupaten Batanghari dan menyesuaikan dengan teori yang disusun sebelum penelitian dilakukan. 

 

F. Triangulasi Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang 

paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
115

 

 

Menurut Denzim dalam Moleong, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, mentode, penyidik dan teori. Kemudian menurut 

                                                
111

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Cet. 12, hal. 231 
112

 Sugiyono, Op. Cit, hlm, 349 
113

 Ibid, hlm. 356 
114

 Ibid, hlm. 359-360 
115

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 139-140. 
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Patton, masih dalam Moleong, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal 

itu dapat tercapai dengan jalan: 

1. Membedakan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan apa yang dikatakannya secara 

pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan prespektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan lain, orang 

biasa, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.
116

 

 

G. Rencana dan Waktu Penelitian 

1. Rencana Penelitian 

Rencana penelitian yang berjudul “Profesionalitas Guru Akidah Akhlak dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kab. Batanghari”                                         

direncanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi Kecamatan Muara Bulian dengan maksud meneliti  

profesionalisme guru, tingkat kesulitan guru akidah akhlak dan upaya guru akidah akhlak dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

2. Waktu penelitian 

Adapun waktu penelitian yang diberikan penulis untuk melakukan penelitian yaitu dari tanggal  14 

Februari 2015 sampai 14 Mei 2015. Dengan dinyatakan pada surat izin penelitian, Nomor: 

508/81/BPMPPT/2015, dari pemerintah Kabupaten Batang Hari, Badan penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu. 

 

 

 

 

                                                
116 Ibid., hal. 330-331. 
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Tabel 21. Rencana dan Waktu Penelitian.  

No Kegiatan 

Tahun 2017 

Juli Agustus September Oktober  November Desember 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  Studi  
pendahuluan (grand tour) 

     
                         

2.  Pengajuan judul Proposal Skripsi                               

3.  Pembuatan Draf Proposal Skripsi                               

4.  Konsultasi Pembimbing                               

5.  Seminar Proposal                                

6.  Revisi Draf Proposal setelah Seminar                               

7.  Pengesahan 
Riset Penelitian 

     
                         

8.  Penelitian Lapangan/pe ngumpulan 
data 

     
                         

9.  Penulisan draf skripsi                               

10.  perbaikan draf skripsi                               

11.  Pendaftaran 
ujian munaqasyah 

     
                         

12.  Ujian munaqoysah                               

13.  Skripsi setelah ujian                               

14.  Penggandaa n                               

15.  Penyerahan skripsi                               

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan sub sistem pendidikan nasional yang mencakup program 

diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi 

khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dosen.  

Dosen adalah tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, pasal 51 ayat (1) butir a, memperoleh penghasilan di ataskebutuhan hidup minimal 

dan jaminan kesejahteraan sosial. Dan butir b, bahwa dosen berhak mendapatkan promosi dan penghargaan 

sesuai dengan perstasi kerja.
117

 Salah satu bentuk penghargaan kepada dosen adalah dengan memberikan 

perlengkapan, fasilitas kerja dan kesejahteraan yang memadai bagi dosen tersebut, sehingga tercipta kepuasan 

dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah bagian dari pembahasan sumber daya manusia yang sangat perlu untuk 

diperhatikan oleh pihak yang berkepentingan dalam sebuah organisasi, lembaga atau institusi. 

Mengelola sumber daya manusia dalam organisasi bukan hal yang mudah karena melibatkan 

berbagai elemen dalam sebuah organisasi, yaitu dosen, karyawan, pimpinan, maupun sistem itu sendiri. 

Perpaduan antara keempat hal tersebut diharapkan mampu memunculkan lingkungan kerja yang kondusif 

sehingga baik karyawan maupun pimpinan dapat melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. Bagi 

karyawan, lingkungan kerja yang kondusif tersebut diharapkan mampu menciptakan kepuasan kerja.  

Menurut Kotler dalam Ruslan, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai 

hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan yang diharapkan.
118

 Pada dasarnya 

pengertian kepuasan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kepuasan adalah fungsi dari perceived performance dan expectation yang 

dinyatakan secara simbolik sebagai berikut: 

S = f (E, P) 

S = satisfaction (kepuasan) 

E = expectation (harapan) 

P = product perceived performance.
119

 

Jika barang dan jasa yang dibeli cocok dengan apa yang diharapkan konsumen, maka akan terdapat 

kepuasan dan sebaliknya jika barang dan jasa tidak cocok dengan apa yang diharapkan konsumen, maka akan 

tidak puas. Bila kenikmatan yang diperoleh konsumen melebihi harapannya, maka konsumen betul-betul puas, 

mereka akan mengacungkan jempol, dan mereka akan mengadakan pembelian ulang serta mengajak teman-

temannya. 

Seperti diketahui bahwa lembaga pendidikan adalah sebuah kegiatan yang melayani konsumen, 

berupa murid, siswa, mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang dikenal sebagai “stakeholder”. Menurut 

Mukhtar bila kita berbicara tentang pengguna jasa (stakeholder) pendidikan tinggi, maka stakeholder dibedakan 

menjadi tiga golongan, yaitu (1) stakeholder primer, para mahasiswa atau mereka yang akan menerima layanan 

(jasa) pendidikan secara langsung dari perguruan tinggi tersebut; (2) stakeholder sekunder, orang tua, sponsor 

dan pemerintah, ataupun pihak lain yang berfungsi sebagai pihak yang membiayai pendidikan tinggi tersebut; 

(3) stakeholder tersier, pihak-pihak yang tidak terkait secara langsung dengan pendidikan, tetapi 

                                                
117

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 31 
118

 Ruslan, “Studi tentang Kinerja Dosen Berdasarkan Kepuasan Mahasiswa dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Pascakuliah di FMIPA Universitas 
Negeri Makasar”. Disertasi, (Jakarta: PPs Universitas Negeri Jakarta, 2008), hal. 47 
119 Ibid., hal. 48 
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berkepentingan terhadap mutu pendidikan tinggi, yang terdiri dari masyarakat termasuk alumni, pemerintah, 

dan dunia kerja.
120

  

Adapun kaitan kepuasan kerja dengan motivasi berprestasi adalah bahwa seorang dosen harus bisa 

membangkitkan minat dan motivasi    mampu memelihara keharmonisan dalam bekerja, memahami 

permasalahan sendiri dan orang lain. Kemampuan dalam memelihara hubungan antar pribadi digunakan untuk 

memahami kebutuhan atau kesulitan dalam melaksanakan tugas, sehingga apabila kebutuhan terpenuhi maka 

dosen akan termotivasi untuk menjalankan tugas dengan baik.  

Motivasi berprestasi bukan hanya sekedar dorongan untuk berbuat, tetapi menuju kepada suatu 

ukuran keberhasilan berdasarkan penilaian terhadap tugas-tugas yang dikerjakan seseorang. Dosen dengan 

dorongan semacam ini berharap untuk meraih sasaran dan melampaui atau mengembangkan prestasinya, 

karena prestasi dilihat sebagai suatu hal yang penting bagi pribadinya, dan bukan semata berdasarkan 

penghargaan yang diterimanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Usman Husaini bahwa motivasi beprestasi 

ialah dorongan dari dalam diri untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai 

tujuan.
121

 Dalam hal motivasi, Allah telah memberikan petunjuk atau prinsip-prinsip motivasi melalui surah 

Alinsyrah ayat 5 – 8: 

 (٨َوِإلَى َرِبَّك فَاْرَغْب ) (٧فَإِذَا فََرْغَت فَاْنَصْب ) (١ِإنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا ) (٥فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا )…

Artinya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (QS. Alinsyirah: 5-8).

122
  

 
Adapun kaitan iklim organisasi dengan kepuasan kerja dosen menjadi sangat penting karena dengan 

iklim organisasi yang kondusif, setiap individu, tim kerja dan pimpinan, akan mengetahui, memahami dan 

melaksanakan tata kerja sesuai tugas, fungsi, pekerjaan, kedudukan, hak dan kewajiban, komunikasi, serta 

wewenang dan tanggung jawabnya.  Perilaku sumber daya manusia dalam aspek iklim organisasi publik 

menjadi tulang punggung bagi aktivitas pemerintahan dan merupakan faktor esensial untuk mengukur tingkat 

kemampuan unit organisasi dalam melaksanakan  otonominya. Semakin kondusif iklim organisasi pada suatu 

organisasi publik, semakin meningkat produktivitas kerjanya.  

Wirawan mendefinisikan iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi (secara individual dan 

kelompok) dan mereka yang secara tetap berhubungan dengan organisasi mengenai apa yang ada atau terjadi 

di lingkungan internal organisasi secara rutin, yang mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi dan kinerja 

organisasi yang kemudian menentukan kinerja organisasi. Iklim organisasi adalah suatu kondisi, keadaan 

maupun situasi  yang dipersepsikan oleh individu secara sadar atau tidak sadar mengenai kondisi lingkungan 

internal organisasi.
123

  

Iklim organisasi dalam pendidikan Islam merupakan gabungan dari tujuan, kumpulan orang untuk 

mencapai tujuan yan telah ditetapkan dalam dunia pendidikan Islam. Iklim organisasi adalah serangkain 

suasana yang membedakan antara satu organisasi yang satu dengan yang lain. Dalam Alquran Allah SWT 

menyuruh umatnya untuk menciptakan iklim yang baik dan damai, seperti yang tersebut dalam surah Annahal 

ayat 125. 

ِِ َوهَُو أَْعلَُم ِباْلُمْهتَِديَن ادْعُ ِإلَى َسِبيِل َرِبَّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن ِإنَّ َربََّك هُوَ  لَّ َعْن َسِبيِل ََ  أَْعلَُم ِبَمْن 

 (٦٢٥)النحل:

Artinya:  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 
bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl: 125).

124
   

                                                
120

 Mukhtar, Merambah Manajemen Baru: Pendidikan Tinggi Islam (Jakarta: CV. Misaka Galiza, 2003), hal. 219. 
121

 Usman Husain, Manajemen  Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 264  
122

 Kementerian Agama RI, Op.Cit, hal. 902 
123

 Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi Teori Aplikasi dan Penelitian (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 113 
124

 Kementerian Agama RI, Op.Cit, hal. 383 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan sangat banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya 

menurut pendapat Mohammad As‟ad, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain : a. Faktor 

psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman 

kerja, sikap terhadap kerja, perasaan kerja. b. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik 

lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, perlengkapan 

kerja, sirkulasi udara, kesehatan pegawai. c. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

jaminan serta kesejahteraan pegawai, yang meliputi sistem penggajian, jaminan sosial, besarnya tunjangan, 

fasilitas yang diberikan, promosi dan lain-lain. d. Faktor Sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

interaksi sosial baik antara sesama karyawan, dengan atasannya, maupun karyawan yang berbeda jenis 

pekerjaannya.
125

  

Faktor finansial yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dari pendapat 

di atas sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan agar memberikan upah sebelum 

keringat si pekerja kering.  

َي هللاُ َعْنُهَما قَاَل: قَاَل َرسُْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: اُْعطُْوا ااَْلِجْيَر اَْجَرهُ قَْبلَ  َِ  )َرَواهُ ِاْبُن َماَجِ(   اَْن يَِّج ََّّ َعَرقُُِ.َعِن اْبِن عَُمَر َر

Artinya: Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai daripada keduanya, dia berkata. Rasulullah SAW 
pernah bersabda “berikan kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. 
Ibnu Majah).

126
  

 
Pada hadits yang lain juga berbicara tentang pentingnya menentukan besarnya upah yang akan 

diberikan kepada para pekerja, 

َي هللاُ َعْنُِ اَنَّ النَِّبّىِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: َمِن اْستَأَْجَر اَِجْيراً فَْليَُسلِّْم لَُِ اُْجرَ َوَعْن اَِبى َسِعْيٍد ا َِ ِِ اْنِقَطاعٌ َوَوَصلَُِ اْلبَْيَهِقى ِمْن ْلُخدِْرى َر اِق َوِفْي زَّ تَُِ. َرَواهُ َعْبدُ الرَّ

 .َطِرْيِق ِاِبى ِحِنْيفَةَ 
  

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu „anhu bahwa Nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam 
bersabda: “Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan 
upahnya.” Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi‟. Hadits maushul menurut 
Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.

127
   

 

Maksud dua hadits di atas adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya 

pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. 

Al Munawi berkata, “diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat 

waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk 

menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau 

keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering”.
128

  

Paparan di atas dapat dipahami bahwa kepuasan kerja pegawai di suatu lembaga apapun 

memerlukan motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik berupa uang, promosi, dan motivasi 

instrinsik berupa perasaan bahwa mereka telah melaksanakan tugas dengan baik serta merasa bahwa 

kebutuhan mereka telah terpenuhi melalui pekerjaan tersebut, merupakan faktor yang menentukan kepuasan 

kerja tersendiri  bagi pimpinan. Kepuasan kerja seorang dosen dapat dilihat sebagai sikap yang dimiliki dosen 

terhadap pekerjaannya. Sikap terhadap pekerjaan akan dipengaruhi oleh banyak hal seperti faktor hubungan 

dengan atasan, hubungan dengan teman sejawat, kondisi pekerjaan, kebijaksanaan perguruan tinggi, 

kehidupan pribadi, kemampuan, penerimaan, karakteristik pekerjaan itu sendiri dan tanggung jawab. 

Selanjutnya berdasarkan hasil grand tour yang penulis lakukan pada beberapa PTKIS di lingkungan 

Kopertais Wilayah XIII Jambi tentang indikator kepuasan kerja dosen, yaitu: tentang gaj/honor yang diterima, 

pembinaan dari atasan, kesempatan untuk maju dan dukungan dalam bekerja oleh pimpinan terhadap dosen.  

Pertama, kepuasan kerja dosen akan terlihat jika dosen atau tenaga pendidik tersebut merasa 

nyaman dalam bekerja. Kenyamanan tersebut salah satunya adalah dengan menerima gaji atau honor yang 

layak dan pantas erta dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berdasarkan hasil survey awal yang 

                                                
125

 Mohamad As‟ad, Psikologi Industri (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 115  
126

 Alhafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, terjemahan Achmad Sururi (Surabaya:  Bintang Usaha Jaya, 2011), hal. 375 
127

 Ibid., hal. 375 
128 Imam Abdurrouf Al-Munawi,  Faidhul Qodir Syarah Al-Jami' Ash-Shoghir, Jilid 1 (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifah, 1972), hal. 718 
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penulis lakukan pada beberapa PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi tentang kepuasan kerja 

dosen terkait dengan jumlah gaji/honor yang diterima oleh dosen tetap yang sudah lulus sertifikasi dosen dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini:  

Tabel 1. Keadaan gaji/honor dosen tetap PTKIS.
129

 

No Nama PTKIS 
Rata-Rata Honor Tiap 

Bulan 
Beban Kerja 
persemester 

1.  STAI Ma‟arif Kota Jambi Rp. 3.650.000,- 8-16 sks 

2.  STAI Muara Bulian  Rp. 4.150.000,- 8-16 sks 

3.  STAI SMQ Merangin Rp. 4.050.000,- 8-16 sks 

4.  STAI Yasni Muara Bungo Rp. 4.450.000,- 8-16 sks 

5.  STIT Yapima Muara Bungo Rp. 4.700.000,- 8-16 sks 

6.  STIT Darul Ulum Sarolangun Rp. 3.850.000,- 8-16 sks 

 
Selain gaji/honor tetap bulan yang diterima setiap bulan seperti dalam tabel di atas, dosen tetap 

yayasan masih menerima berbagai macam insentif, seperti: membimbing skripsi, menguji skripsi, penguji  ujian 

komprehensif dan ujian semester.
130

 Dosen tetap yang belum sertifikasi dan telah memenuhi persyaratan, oleh 

pimpinan PTKIS akan diusulkan guna mendapatkan tunjangan profesi dosen non PNS. Sampai tahun 2016 

dosen tetap PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi yang telah lulus sertifikasi sebanyak 58 orang 

(37.17%), tunjangan profesi dosen non PNS tersebut dibayar berdasarkan kepangkatan dan golongan dosen 

serta masa kerjanya.
131

 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Kopertasi Wilayah 

XIII Jambi, bahwa tunjangan sertifikasi dosen terhitung sejak tahun 2016 dibayar setiap bulan melalui rekening 

masing-masing dosen, dengan besaran tunjangan sesuai dengan pangkat dan golongan dosen atau inpassing 

sesuai dengan kepangkatan edukatif/fungsional dosen tersebut.
132

 Hal ini dapat dilihat jumlah atau besaran 

jumlah tunjangan sertifikasi dosen sesuai dengan kepangkapatan jabatan fungsionalnya.   

Tabel 2. Jumlah Tunjangan bagi Dosen Sertifikasi PTKIS  di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi.
133

 

No Golongan Besar Tunjangan PPh Pasal 21 Jumlah Bersih diterima 

1.  IIIb Rp. 2.641.200,- Rp. 132.060,- Rp. 2.509.140,- 

2.  IIIc Rp. 2.724.400,- Rp. 136.220,- Rp. 2.588.180,- 

3.  IIId Rp. 3.149.100,- Rp. 157.455,- Rp. 2.991.645,- 

Kedua, kepuasan kerja dosen juga dapat di lihat dari segi pembinaan atau supervisi maksudnya 

adalah kemampuan pimpinan untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku kepada bawahannya 

dalam hal ini adalah dosen. Dosen adalah orang perseorangan yang dipekerjakan sebagai tenaga pendidik di 

sebuah perguruan tinggi. Hasil survey yang penulis lakukan dibeberapa PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah 

XIII Jambi didapat bahwa pimpinan sudah memberikan bantuan teknis dan dukungan kepada para dosennya, 

hal ini dapat dilihat dengan adanya pertemuan antara dosen dengan unsur pengelola perguruan tinggi yang 

membahas tentang kegiatan tridarma perguruan tinggi, dosen juga sering diutus untuk mengikuti berbagai 

macam pelatihan, workshop, seminar dan simposium untuk meningkatkan kompetensinya sebagai dosen.
134

 

Berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara yang penulis lakukan pada beberapa PTKIS berikut ini bentuk 

kegiatan pembinaan atau supervisi pimpinan terhadap dosen PTKIS baik langsung maupun tidak langsung, 

Tabel 3. Kegiatan Pembinaan Dosen PTKIS.
135

 

No Jenis Kegiatan Pelaksana Kegiatan 

1.  Pelatihan penyusunan bahan ajar perkuliahan Kampus masing-masing 

2.  Workshop pembelajaran PAIKEM  Kopertais 

3.  Workshop penyusunan porto folio sertifikasi dosen  Kopertais 

4.  Pelatihan Penelitian Dasar Dosen IAIN STS Jambi 

5.  Mengadakan pertemuan rutin dosen setiap awal 
memasuki semester 

Kampus masing-masing 

                                                
129

 Dokumentasi PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi, 2016 
130

 Dokumentasi PTKIS di Lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi, 2016  
131

 Dokumentasi Kopertais Wilayah XIII Jambi, 2016 
132

 Sekretaris Kopertais Wilayah XIII Jambi, Drs. As‟ad Isma, M.Pd. Wawancara, 10 Maret 2016, Jambi, Rekam Handphone, Tunjangan Sertifikasi 
Dosen, Jambi. 
133

 Dokumentasi Kopertais Wilayah XIII Jambi, 2016 
134

 Pimpinan PTKIS, Abdullah Saman, M.Pd.I (Ketua STIT Darul Ulum), Zulqarnain, Ph.D (Ketua STAI Muara Bulian), Ahmad Safawi, S.Pd.I (Bagian 
Akademik STAI Yasni Muara Bungo), Dr. Ridwan, M.Pd.I (Ketua STAI Almau‟izhoh Tungkal Ulu). Wawancara, 8 Maret 2016, Muara Bulian, Rekam 
Handphone, pembinaan (pemberian bantuan teknis dan dukungan perilaku), Muara Bulian.  
135 Dokumentasi PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi, 2016 
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6.  Mengirim dosen untuk mengikuti seminar tingkat 
nasional dan internasional 

PPs IAIN STS Jambi 

7.  Mengadakan seminar tingkat regional, nasional dan 
internasional 

Kampus masing-masing 

8.  Memberikan buku pedoman akademik tentang etika 
dan tata tertib dosen 

Kampus masing-masing  

9.  Workshop penulisan jurnal ilmiah  Kampus masing-masing  

10.  Workshop penggunaan ciber link internet Kampus masing-masing  

11.  Mensosialisasikan kode etik dosen melalui 
spanduk/baleho 

Kampus masing-masing  

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pimpinan PTKIS sudah memberikan pembinaan 

terhadap dosen-dosennya, yang mana dengan kegiatan-kegiatan seperti tersebut dalam tabel di atas, sangat 

memungkinkan bagi dosen untuk meningkatkan kemampuannya profesionalitanya sebagai dosen. 

Ketiga, kepuasan kerja dosen juga dapat dilihat dari pimpinan yang memberikan kesempatan untuk 

maju kepada bawahannya. Berdasarkan hasil survey penulis lakukan pada beberapa PTKIS di lingkungan 

Kopertais Wilayah XIII Jambi, bahwa pimpinan telah memberikan kesempatan untuk maju kepada para dosen-

dosennya. Hal ini dapat dilihat pada masing-masing PTKIS yang memberikan kesempatan kepada dosen tetap 

untuk melanjutkan studi kejenjang Strata Tiga (S3). Dan juga ada sebahagian PTKIS yang langsung 

memberdayakan dosen tetapnya sebagai unsur pimpinan pada PTKIS tersebut.
136

 Berikut ini data dosen PTKIS 

yang diberikan kesempatan untuk mengadakan studi lanjut Strata Tiga (S3), sebagai berikut: 

Tabel 4. Dosen PTKIS yang Studi Lanjut S3.
137

 

No Perguruan Tinggi 
Jumlah Dosen Studi /Lanjut  

S3 s.d 2016 

1.  STAI Ma‟arif Kota Jambi 2 orang 

2.  STAI SMQ Merangin 11 orang 

3.  STAI Yasni Muara Bungo 9 orang 

4.  STIT Yapima Muara Bungo 3 orang  

5.  STAI Maarif Sarolangun 8 orang  

6.  STIT Darul Ulum Sarolangun 6 orang 

7.  STAI Muara Bulian  8 orang 

8.  STIT Tebo 7 orang 

Jumlah  54 orang 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata pimpinan sudah memberikan peluang dan 

kesempatan kepada dosen-dosennya untuk mengikuti studi lanjut ke jenjang Strata Tiga (S3).  

Keempat, kepuasan kerja dosen dapat dilihat dari sejauhmana dukungan atasan dalam bekerja 

terhadap para dosen. Berdasarkan hasil survey penulis di beberapa PTKIS, dapat diketahui bahwa pimpinan 

PTKIS sudah memberikan dukungan yang cukup memadai terhadap para dosen. Hal ini dapat dilihat dari 

tersedianya sarana dan prasarana yang dipersiapkan untuk dosen. Seperti ruang dosen, infokus, dan komputer 

internet yang dapat dijadikan sebagai tempat menambah referensi dan wawasan keilmuan dosen, tersedianya 

sumber pembelajaran seperti buku-buku perkuliahan, internet hot spot area, serta memberikan bantuan dana 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
138

 

Tabel 5. Dukungan Kerja Pimpinan terhadap dosen PTKIS.
139

 

No Jenis Kegiatan Penyedia 

1.  Memberikan bantuan dana penelitian secara bergilir 
kepada dosen pertahun  

PTKIS dan Yayasan 

2.  Memberikan bantuan dana pengabdian pada masyarakat 
pertahun. 

PTKIS dan Yayasan 

3.  Mengikutsertakan dosen dalam penelitian kompetitif yang Individu dosen 

                                                
136

 Pimpinan PTKIS, Abdullah Saman, M.Pd.I (Ketua STIT Darul Ulum), Zulqarnain, Ph.D (Ketua STAI Muara Bulian), Ahmad Safawi, S.Pd.I (Bagian 
Akademik STAI Yasni Muara Bungo), Hamdan (Pembantu Ketua III STAI SMQ Bangko). Wawancara, 8 Maret 2016, Muara Bulian, Rekam 
Handphone, Kesempatan untuk Maju bagi Dosen PTKIS, Muara Bulian. 
137 Dokumentasi PTKIS di Lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi, 2016 
138

 Pimpinan PTKIS, Abdullah Saman, M.Pd.I (Ketua STIT Darul Ulum), Zulqarnain, Ph.D (Ketua STAI Muara Bulian), Wawancara, 8 Maret 2016, 
Muara Bulian, Rekam Handphone, Dukungan Pimpinan bagi Dosen PTKIS, Muara Bulian.  
139

Dokumentasi PTKIS di Lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi, tahun 2016.  
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diadakan oleh DIKTIS Kemenag RI setiap tahun 

4.  Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan pengabdian pada 
masyarakat yang kompetitif yang diadakan oleh DIKTIS 
Kemenag RI setiap tahun  

PTKIS dan Yayasan 

5.  Tersedianya ruang tunggu khusus bagi dosen yang 
representatif 

PTKIS dan Yayasan 

6.  Tersedianya infokus proyektor PTKIS dan Yayasan  

7.  Tersedianya buku bacaan/referensi yang cukup memadai 
di Perpustakaan 

PTKIS dan Yayasan  

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa meskipun dana penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat tidak terlalu besar, namun sudah ada upaya untuk memberikan motivasi kepada dosen untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. Sementara untuk mendapatkan dana penelitian yang sifatnya kompetitf rata-

rata belum ada dosen PTKSI dilingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi yang menerimanya. Hal ini 

dikarenakan terlalu ketatnya seleksi dan prosesnya, dan dosen PTKIS tersebut sudah beruasaha tapi belum 

ada yang berhasil. Disamping itu juga pimpinan juga sudah menyediakan berbagai fasilitas penunjang kegiatan 

dosen, diantaranya tersedianya ruang tunggu khusus bagi dosen dan infokus proyektor sebagai alat bagi dosen 

untuk mentransformasikan ilmunya dengan mudah, praktis dan modren.  

Berdasarkan grand teori dan hasil penelitian sebelumnya serta grand tour yang penulis lakukan, 

terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dosen. Hal inilah yang penulis anggap 

menjadi permasalahan dan merasa sangat layak untuk diteliti lebih lanjut yaitu tentang “Pengaruh Motivasi 

Berprestasi dan Iklim Organisasi terhadap Kepuasan kerja dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, teridentitikasi masalah bahwa pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang berada di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi. Dengan adanya 

beberapa pertanyaan mendasar yaitu: (1) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja? (2) 

apakah kemampuan baik kognitif maupun apektif berpengaruh terhadap kepuasan kerja? (3) apakah 

kemampuan komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? (4) apakah motivasi berperstasi berpengaruh 

terhadap komitmen kerja? (5) apakah motivasi berprestasi berpengaruh terhadap iklim organisasi? (6) apakah 

iklim organisasi berpengaruh terhadap komitmen kerja? (7) apakah motivasi berprestasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja? (8) apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? (9) apakah komitmen kerja 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja? (10) apakah kerjasama dengan rekan-rekan kerja berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja? (11) apakah motivasi berperstasi berpngaruh terhadap kepuasan kerja namun juga 

berpengaruh melalui iklim organisasi terhadap kepuasan kerja?  

C. Pembatasan Masalah 

Melihat uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, permasalahan dalam 

penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang berkaitan dan memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja 

dosen. Mengingat adanya berbagai keterbatasan yang menjadi kendala peneliti, maka penelitian ini tidak akan 

mengungkap seluruh yang menjadi pengaruh terhadap kepuasan kerja, tetapi penelitian ini diarahkan pada 

variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kepuasan kerja dosen yaitu motivasi berprestasi dan iklim 

organisasi.  

D. Perumusan Masalah 

Adapun bentuk perumusan permasalahan pokok di sini diungkapkan dalam bentuk suatu pertanyaan 

yaitu:  

1. Apakah motivasi berprestasi berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja?. 

2. Apakah iklim organisasi berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja?. 

3. Apakah motivasi berprestasi dan iklim organisasi secara bersama-sama berpengaruh langsung terhadap 

kepuasan kerja?.  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain yang berminat menekuni bidang 

yang sama sehingga dapat melengkapi penelitian ini. 

Penelitian ini akan menganalisis kepuasan kerja ditinjau dari variabel yang mempengaruhinya, yaitu 

motivasi berprestasi dan iklim organisasi. Jadi dalam penelitian ini akan dibahas hubungan secara kausal dari 

tiga variabel di atas. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh 

antar variabel. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah: 

1) Ingin mengetahui dan menganalisis apakah motivasi berprestasi berpengaruh langsung terhadap 

kepuasan kerja dosen? 

2) Ingin mengetahui dan menganalisis apakah iklim organisasi berpengaruh langsung terhadap kepuasan 

kerja dosen? 

3) Ingin mengetahui dan menganalisis apakah motivasi berprestasi dan Iklim organisasi secara simultan 

berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja dosen?.    

  
b. Tujuan akademis 

Secara akademis tujuan penelitian ini diharapkan : 

1) Menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1); 

2) Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan baik skala regional, nasional maupun internasional. 

3) Untuk memberikan kontribusi yang positif khususnya bagi dosen dan pengelola pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Swasta di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi. 

 
2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoretis 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap dosen dan pengelola perguruan 

tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi pada era globalisasi ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang 

berkualitas dengan memiliki wawasan global. Hasil penelitian ini secara empiris mengungkapkan bahwa 

variabel motivasi berprestasi, iklim organisasi, komitmen kerja dan kepuasan kerja dapat mendukung dan 

meningkatkan kemampuan sehingga meningkatkan kinerja dosen pada Perguruan Tinggi dalam upaya 

meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi melalui kualitas lulusannya. Disamping itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) 

khususnya di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi. 

b. Praktis 

1) Diharapkan dapat sebagai sumbangan informasi bagi pengelola PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah 

XIII Jambi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi dalam upaya meningkatkan 

motivasi berprestasi dan iklim organisasi kepuasan kerja.  

2) Sebagai sumbangan informasi bagi dosen dan pengelola PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi 

sebagai usaha untuk meningkatkan motivasi berprestasi, iklim organisasi dan kepuasan kerja dosen serta 

memberikan gambaran yang lebih kongkrit dan dapat dijadikan sumber pijakan  dalam memberikan 

alternatif dalam  mengelola  perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.  

3) Memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan Peneliti dalam bidang pendidikan khususnya yang 

berhubungan dengan motivasi berprestasi, dan iklim organisasi terhadap kepuasan kerja. Proses 

mengaplikasikan ilmu yang telah Peneliti dapatkan selama masa pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muara Bulian.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, HIPOTESIS PENELITIAN DAN PENELITIAN YANG RELEVAN   

 

 
A. Landasan Teori 

1. Kepuasan Kerja 

Setiap orang pada dasarnya mempunyai kebutuhan untuk kehidupannya. Kebutuhan hidup baik fisik 

maupun non-fisik hanya dapat dipenuhi melalui usaha yaitu kerja. Setiap kegiatan kerja yang dilakukan oleh 

individu tentu mengharapkan hasil, dan hasil yang diperoleh berupa imbalan baik berbentuk instrinsik maupun 

ekstrinsik akan memenuhi harapan-harapan tertentu. Jika hasil tersebut memenuhi harapan maka akan 

memberikan kepuasan tetapi sebaliknya jika hasil tersebut tidak memenuhi harapan yang diinginkan maka akan 

memberi rasa tidak puas. 

Menurut Sondang P Siagian, pembahasan mengenai kepuasan kerja perlu didahului oleh penegasan 

bahwa, masalah kepuasan kerja  bukanlah hal yang sederhana, baik dalam arti konsepnya maupun dalam arti 

analisisnya, karena ‟‟kepuasan” mempunyai konotasi yang beraneka ragam. Meskipun demikian tetap relevan 

untuk mengatakan bahwa kepuasan kerja  merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif 

maupun bersifat négatif tentang pekerjaannya.
140

  

Seorang karyawan, pegawai atau apapun namanya yang bekerja pada sebuah organisasi tentu ingin 

memperoleh imbalan yang sesuai dengan harapannya, maka ia akan cenderung bekerja dengan sungguh-

sungguh dan rela berkorban demi organisasinya dalam bentuk peningkatan kinerja organisasinya. Karena 

kepuasan kerja karyawan yang diperoleh dari akumulasi kinerja karyawan yang meningkat akan meningkatkan 

kinerja organisasi pula. 

Tingkat kepuasan kerja dapat saja diperoleh dari imbalan yang diterima baik materi maupun bentuk 

hasil kerja lainnya. Kepuasan kerja sebenarnya merupakan suatu keadaan yang sulit didefenisikan meski dalam 

bentuk yang sederhana sekalipun. Namun beberapa ilmuwan telah mencoba untuk mendefinisikan apa yang 

dimaksud dengan kepuasan kerja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ricki W. Griffin, secara umum, 

kepuasan kerja adalah tingkatan kenikmatan yang diterima orang dari melakukan pekerjaan mereka. Apabila 

orang menimati pekerjaan mereka, mereka tidak puas; bila mereka tidak menikmati pekerjaan mereka, mereka 

kurang puas. Dengan demikian, karyawan yang puas cendrung mempunyai semangat kerja (morale) 

keseluruhan sikap karyawan terhadap lingkungan kerja mereka yang tinggi. Semangat kerja mencerminkan 

sejauhmana mereka merasa bahwa kebutuhan mereka terpenuhi oleh pekerjaan mereka.
141

 

Menurut Porter, kepuasan kerja sebagai hasil persepsi individu terhadap kesesuaian intrinsic reward 

dan extrinsic reward.
142

 Sebagaimana disimulasikan dalam model berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  The Porter and Lawler Satisfaction Model.143 
 

                                                
140 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), hal. 295 
141

 Griffin, Ricki W. et.al, Bisnis (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 246 
142

 Lauriel J. Mullins, Management and Organizational Behavior (Edinburg Gate Harlow: Prentice Hall, Inc. 2005), hal. 139 
143

 Usman Husaini, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 267 
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Intrinsic  reward  bersumber dari dalam diri sendiri, sedangkan extrinsic reward  bersumber dari 

penghasilan, kondisi kerja dan supervisi. Menurut Porter  intrinsic reward  tersebut tidak berhubungan langsung 

dengan kinerja karena sangat tergantung pada karakteristik pekerjaan  yang menjadi tugas individu. Hasil 

persepsi ini menjadi  reward value  yang memberi pengaruh terhadap usaha (effort) individu dalam mewujudkan 

kinerjanya. 

Menurut Malayu P. Hasibuan, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh  moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan 

kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan.
144

  

Tolak ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada karena setiap individu karyawan berbeda standar 

kepuasannya. Indikator kepuasan kerja hanya diukur dengan kedisiplinan dan moral kerja, maka secara relatif 

kepuasan kerja karyawan akan baik, sebaliknya jika kedisiplinan dan moral kerja besar, maka kepuasan kerja 

karyawan akan kurang.
145

  

Kepuasan kerja sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil 

dari sebuah evaluasi karakteristiknya.
146

 Kenneth dan Gary mendefinisikan kepuasan kerja sebagai cara 

seseorang pekerja merasakan pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap 

pekerjaannya yang didasarkan atas aspek-aspek pekerjaannya bermacam-macam. Menurutnya, terdapat 

ratusan karakteristik pekerjaan yang dipertimbangkan seorang pekerja, namun sekelompok karakteristik 

pekerjaan cendrung secara bersama-sama dievaluasi dengan cara yang sama. Sekelompok karakteristik 

tersebut, yang pada umumnya ditemukan dalam analisis statistik dari beberapa daftar pertanyaan sikap, 

meliputi : gaji/upah, kondisi kerja, pengawasan, teman kerja, isi pekerjaan, jaminan kerja, serta kesempatan 

promosi. Sesungguhnya seorang pekerja beranggapan memiliki sebagian sikap terhadap setiap aspek tersebut 

disamping gabungan sikap terhadapnya sebagai keseluruhan.
147

 

Roberts & Chapman dalam Barry M. Staw, Specifically, work satisfaction is associated with increases 

in measures of emotional stability.
148

 (secara khusus, kepuasan kerja dikaitkan dengan peningkatan ukuran 

kestabilan emosi). Pendapat lain yang lebih spesifik dikemukakan oleh Fred Luthans bahwa, kepuasan kerja 

adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai 

penting.
149

 Menurut Chery L. Rusting dalam Fred Luthans, ada lima dimensi pekerjaan telah diidentifikasi untuk 

mempresentasikan karaktersitik pekerjaan, di mana karyawan memiliki respon apektif.  

Kelima dimensi tersebut adalah: pertama, pekerjaan itu sendiri. Dalam hal ini dimana pekerjaan 

memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab. 

Kedua, sejumlah upah yang diterima dan tingkat di mana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap 

pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Ketiga, kesempatan promosi. Kesempatan untuk 

maju dalam organisasi. Keempat, pengawasan. Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan 

dukungan perilaku. Kelima, rekan kerja. Tingkat di mana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung 

secara sosial”.
150

 

Pencapaian kepuasan kerja bersifat individual, maka antar individu memiliki pengalaman berbeda 

dalam merasakan arti, nilai, harapan dan variabel-variabel kepuasan itu sendiri. Lebih lanjut lagi dikatakan 

bahwa kepuasan kerja dapat terwujud apabila analisis tentang kepuasan kerja dikaitkan dengan prestasi kerja, 

tingkat kemangkiran, keinginan pindah, usia pekerja, tingkat jabatan dan besar kecilnya organisasi.
151

 

Defenisi tersebut di atas menggambarkan adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi 

kerja / semangat kerja, sebab kandungannya lebih menekankan kesesuaian antara harapan dan Imbalan. 

                                                
144
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Dengan kata lain kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan tentang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan terhadap pekerjaannya yang didasari oleh imbalan baik material maupun non-material. Jadi 

kepuasan kerja adalah persepsi karyawan bahwa harapannya telah terlampaui atau terpenuhi. Artinya jika 

seorang karyawan yang melaksanakan suatu kegiatan, maka imbalan yang diperlukan akan sesuai dengan apa 

yang diharapkannya. Jika imbalan tersebut ternyata sesuai dengan keinginan dan harapannya, maka ia akan 

merasa puas, demikian pula sebaliknya jika imbalan tersebut. 

Menurut Simanjuntak dalam Edy Sutrisno, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

produktivitas kerja karyawan, yaitu: pelatihan kerja, mental dan kemampuan fisik karyawan serta hubungan 

antara atasan dan bawahan. Pertama, latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan 

keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Untuk itu, latihan kerja diperlukan 

bukan saja sebagai pelengkap akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan. Karena 

dengan latihan berarti para karyawan belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benar-benar dan tepat, serta 

dapat memperkecil atau meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Kedua, Keadaan mental 

dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab 

keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja 

karyawan. Ketiga, Hubungan atasan dan bawahan akan memengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. 

Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam penentuan tu-

juan. Sikap yang saling jalin-menjalin telah mampu meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. 

Dengan demikian, jika karyawan diperlakukan secara baik, maka karyawan tersebut akan berpartisipasi dengan 

baik pula dalam proses produksi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja.
152

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kepuasan kerja bersifat multi dimensional, 

artinya banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam memenuhi tingkat kepuasan kerja. Pengaruh dari tiga 

aspek tersebut di atas menggambarkan bagaimana faktor-faktor eksternal mampu mempengaruhi kepuasan 

kerja seseorang. 

Selain itu dikatakan oleh Stephen P Robbins dan Timothi A. Judge bahwa, respon dari kepuasan dan 

ketidakpuasan pekerja di tempat kerja dapat berupa exit, voice, loyalty, dan neglect." Exit merupakan ekspresi 

ketidakpuasan yang diperlihatkan dengan segera meninggalkan organisasi. Voice, adalah ekspresi dari 

ketidakpuasan dengan secara aktif dan usaha yang terus - menerus untuk memperbaiki kondisi tersebut. 

Loyalty, ekspresi ketidakpuasan secara pasif sambil menunggu sampai kondisi itu diperbaiki. Neglect, adalah 

ekspresi ketidakpuasan dengan membiarkan kondisi tersebut menjadi semakin parah.
153

 Beberapa penelitian 

juga menemukan bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan kerja dengan kinerja, dari 300 studi 

memperlihatkan dukungan tersebut dan dijelaskan bahwa ketika kepuasan dan produktivitas organisasi secara 

keseluruhan meningkat, cenderung kinerja karyawan akan meningkat pula sehingga organisasi menjadi 

efektif.
154

  

Secara umum makin rendah kepuasan kerja individu, akan memungkinkan mereka untuk absen dari 

pekerjaan, namun tingkat hubungan ini bersifat sedang saja. Kepuasan juga dihubungkan secara negatif 

dengan keluarnya pegawai, namun memiliki angka korelasi yang lebih kuat dari kemangkiran. Pekerja yang 

puas dengan pekerjaannya, cenderung menjadi pekerja yang produktif, meskipun hubungan antara kepuasan 

kerja dengan kinerja menunjukkan hubungan positif yang relatif keciI.
155

 Allah memberikan isyarat dalam 

Alquran, tentang kepuasan kerja, sebagaimana tercantum dalam surah Addhuha ayat 4. 

 (٣لََك ِمَن األولَى )الَحى:َولآَلِخَرةُ َخْيٌر 
Artinya: Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang 

(permulaan). (QS. Addhuha. 4).
156
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Ayat di atas memberikan prinsip bahwa akan ada kelanjutan proses dari yang awal; sesudah 

sekarang atau masa depan.  

Uraian teori di atas memberikan pemahaman bahwa kepuasan kerja terkait dengan respons afektif 

dan penilaian terhadap pekerjannya, baik berupa suasana kerja maupun harapan-harapan yang diharapkan 

dapat dipenuhi melalui pekerjaannya. Dan karena itu dapat dirumuskan bahwa kepuasan kerja adalah 

gambaran sikap dan perasan karyawan terhadap pekerjaannya dalam hal menyikapi dan merasakan, perlakuan 

yang adil, merasa aman dalam bekerja, perasaan dihargai, menyenangi pekerjaannya, menikmati 

pekerjaannya, dan gairah dalam bekerja.  

Maka berdasarkan teori dan pemahaman tentang kepuasan kerja sebagaimana diuraikan di atas, 

dapat dirumuskan sintesisnya bahwa kepuasan kerja adalah bentuk atau wujud tercapainya suatu harapan 

yang menimbulkan perasaan senang terhadap pekerjaan. Dengan indikator tipe pekerjaan, pengawasan/ 

pembinaan, kesempatan untuk maju, kondisi kerja, dukungan dalam bekerja, dan gaji yang diterima.  

2. Motivasi Berprestasi 

Motivasi sebagai proses psikologis timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri orang itu sendiri yang 

diakibatkan oleh faktor intrinsik maupun oleh faktor di luar individu orang tersebut yang disebut faktor ekstrinsik. 

Faktor intrinsik berupa kepribadian, sikap, pengalaman dan pendidikan atau berbagai harapan, cita-cita yang 

dapat dijangkau. Sedangkan faktor ekstrinsik  dapat timbul karena berbagai sumber seperti pengaruh  

pemimpin, kolega, atau faktor lain lebih kompleks. Tetapi faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik dapat timbul 

karena adanya rangsangan. 

Hal ini dipertegas oleh George,
157

 bahwa motivasi adalah sebagai dorongan untuk membuat 

seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan semangat, karena orang itu ingin melakukannya. 

Teori kebutuhan yang dikembangkan oleh David McClelland dalam James Stoner et.al, menjelaskan 

bahwa teori tersebut berfokus pada tiga kebutuhan: pencapaian (need for achievement), hubungan (need for 

affiliation) dan kekuatan (need for power).  Pertama, motivasi berprestasi (need for achievement) yaitu 

dorongan untuk menjadi yang terbaik, untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan, dan untuk berjuang demi kesuksesan. Seseorang dengan dorongan ini berharap untuk meraih 

sasaran dan melampaui dan mengembangkan keberhasilannya (prestasi). Prestasi dilihat sebagai hal yang 

penting bagi diri pribadi, bukan hanya berdasarkan penghargaan yang diterima.
158

 

Kedua, motivasi afiliasi (need for affiliation), yaitu keinginan untuk memiliki hubungan-hubungan 

persahabatan atau hubungan-hubungan antar manusia secara dekat. Seseorang yang memiliki motivasi afiliasi 

akan bekerja dengan baik ketika ia dipuji, karena sikapnya dan kerjasama yang baik. Sehingga orang yang 

termotivasi secara afiliasi akan memilih teman-teman di sekitamya karena mereka akan menerima kepuasan 

diri dari persahabatan dan dari kebebasan mereka mengembangkan hubungan tersebut.
159

 

Ketiga, motivasi kekuasaan (need for power), yaitu kebutuhan orang untuk mempengaruhi orang lain 

dan mengarahkan orang lain berperilaku dengan cara-cara yang kita kehendaki. Dengan motivasi kekuasaan ini 

seseorang berharap untuk menciptakan suatu dampak kepada organisasinya dan berkeinginan untuk 

mengambil resiko ketika melakukan hal tersebut.
160

 Menurut McClelland dalam Usman Husaini,
161

 jika 

kebutuhan seseorang terasa sangat mendesak maka kebutuhan itu akan memotivasi orang untuk berusaha 

keras memenuhinya.  

Asumsi pada orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi selalu berusaha keras untuk 

mencapai hasil yang memuaskan dalam suatu kegiatan dan pekerjaan yang akan melahirkan rasa bangga dan 

bahagia. Perasaan bangga dan bahagia akan menambah usaha dan kegiatannya untuk berprestasi lebih baik 

lagi. 
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Orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi timbul kesadaran bahwa kerja keras akan 

membawa keberhasilan, dan usaha-usaha yang dilakukan tanpa kerja keras akan menggiring kepada 

kegagalan. Jadi motivasi berprestasi membuat seseorang cenderung menuntut dirinya berusaha lebih keras. 

Orang seperti ini akan berusaha dalam pekerjaannya jika dia ditantang untuk melakukan pekerjaan itu lebih. 

Demikian pula eksekutif yang menonjol prestasinya biasanya lebih banyak digerakkan oleh dorongan 

berprestasinya. Karena dorongan berprestasi akan mempengaruhi kemampuan seorang eksekutif memegang 

tanggung jawab dan wewenang. 

Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner dalam Siswanto, motivasi sebagai adalah all those 

inner striving conditions variously described as wishes, desires, needs, drives, and the like.
162

 (Motivasi dapat 

diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan 

(moves), dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapa; kebutuhan yang memberi kepuasan atau 

mengurangi ketidakseimbangan). Robert Heller dalam Wibowo  menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan 

untuk bertindak.
163

 

Sedangkan menurut Robbins, motivasi adalah proses yang berperan pada intensitas, arah dan 

berlangsung lama, upaya individu kearah pencapaian sasaran. Intensitas menunjukkan seberapa keras 

seseorang berusaha. Tetapi intensitas tinggi tidak mungkin mengarah pada hasil kinerja yang baik, kecuali 

usaha dilakukan dalam arah yang menguntungkan organisasi. Karenanya harus dipertimbangkan kualitas 

usaha maupun intensitasnya. Motivasi mempunyai dimensi usaha terus menerus. Motivasi merupakan ukuran 

berapa lama seseorang dapat menjaga usaha mereka. Individu yang termotivasi akan menjalankan tugas 

cukup lama untuk mencapai tujuan mereka.
164

 

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah: (1) dorongan yang ditimbulkan 

dari diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu,atau (2) 

usaha yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin 

mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya itu. 

Husaini Usman juga membuat pengertian tentang motivasi, menurutnya, motivasi ialah keinginan 

untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan (need), keinginan (wish), dorongan (desire) atau 

impuls. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang  merangsangnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Motivasi 

kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatarbelakangi seseorang sehingga ia 

terdorong untuk bekerja. Motivasi seseorang ditentukan oleh intensitas motifnya.
165

 

Jadi motivasi pada dasarnya merupakan terminologi umum yang memberikan makna, daya dorong, 

keinginan, kebutuhan, dan kemauan. Motivasi untuk pemenuhan kebutuhan akan menimbulkan perubahan 

perilaku seseorang. 

Prestasi merupakan perbuatan normal yang selalu lahir dari dorongan, baik asalnya dari luar maupun 

dari diri orang yang bersangkutan. Dorongan inilah yang kemudian popular dengan sebutan motivasi. Berbagai 

pengertian telah dikemukakan oleh para ahli tentang motivasi yang satu dengan yang lainnya berbeda dari segi 

redaksi namun secara prinsip tidak ada perbedaan. 

Motivasi sebagai suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong, mengaktifkan atau 

menggerakkan, dan mengarahkan atau menyalurkan ke arah tujuan tertentu. Gibson, et al menyatakan bahwa 

"motivation has to do with 1) the direct of behavior, 2) the strength of the response (i.e.,effort) once an employee 

chooses to follow a course of action,and 3) the persistence of the behavior.
166

  

Menurut Sudarwan Danim, motivasi kerja adalah prakondisi bagi individu untuk berperilaku di dalam 

pekerjaan yang dia tekuni. Motivasi yang tinggi cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi dan motivasi yang 

                                                
162

 Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta : PT B umi Aksara), hal. 119  
163

 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 378  
164

 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi Edisi ke-10 (Klaten : PT Indek, Kelompok Gramedia, 2006), hal. 214 
165

 Husaini Usman, Op.Cit, hal. 250. 
166

Gibson, James L. et.al, Organization: Behavior, Structure, Process, (Twelfth Edition) (Singapura:  Mc Graw-Hill, 2009), hal. 125 



13 

 

rendah cendrung menghasilkan prestasi yang rendah, demikian juga dalam penghargaan. Efek dari 

penghargaan itu dapat berupa kepuasan atau ketidakpuasan akan memberikan umpan balik terhadap motivasi 

bekerja berikutnya. Hal ini dapat dilihat dalam model berikut ini. 

 
 
 
 

 

 
Gambar 5. Keterkaitan antara motivasi, insentif, dan kepuasan/ ketidakpuasan.

167
 

 

Luthans mengatakan bahwa motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau 

psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau insentif.
168

 Hampir 

senada dengan pendapat Robert & Kinicki, motivasi adalah proses psikologi yang memberikan stimulasi, dan 

arahan, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang diarahkan kepada suatu 

tujuan.
169

  

Motivasi juga dapat melalui penetapan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai seseorang, 

sehingga dengan tujuan memotivasi individu melalui mengarahkan perhatian, mengatur usaha, meningkatkan 

ketekunan, dan mendorong pengembangan strategi pencapaian tujuan.  

Motivasi kerja telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Alquran surah al-Insyiroh ayat 5 – 8, berikut 

ini: 

 (٨َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغْب ) (٧فَإِذَا فََرْغَت فَاْنَصْب ) (١إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا ) (٥فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا )

Artinya : Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu 

ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap. (QS. Al-Insyroh: 5-8).
170

  

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat dirumuskan sintesisnya bahwa motivasi berprestasi adalah 

dorongan untuk mengejar dan meraih tujuan yang merupakan sasaran yang ditetapkan dengan standar yang 

tinggi dan melampauinya serta mengembangkan keberhasilannya. Dengan indikator: Berupaya meningkatkan 

prestasi bekerja, melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja, menerima tanggung jawab, berupaya 

lebih baik dari sekarang dan berupaya melebihi prestasi orang lain. 

 
3. Iklim Organisasi  

Iklim organisasi merupakan salah satu kajian dari budaya organisasi. Iklim dipahami sebagai konsep 

umum organisasi untuk mengungkapkan kualitas (karakteristik) yang permanen dari kehidupan organisasi. 

Iklim organisasi merupakan istilah yang lebih luas yang mengacu pada persepsi mengenai lingkungan kerja; 

organisasi formal, organisasi informal, kepribadian partisipan, dan kepemimpinan organisasi.  

Danang Sunyoto, mendefinisikan iklim organisasi sebagai serangkaian perasaan dan persepsi dari 

pihak berbagai pekerja yang dapat berubah dari waktu kewaktu dan dari satu pekerjaan ke pekerjaan 

lainnya.
171

  

Syaiful Sagala memahami iklim organisasi dengan menyatakan bahwa, iklim organisasi 

(organizational climate) adalah suatu kualitas masukan yang relatif dari lingkungan organisasi yang merupakan 

pengalaman yang dialami anggota organisasi mempengaruhi tingkah laku mereka. Iklim organisasi adalah 

serangkaian sifat lingkungan kerja, yang dinilai langsung atau tidak langsung oleh karyawan yang menjadi 

kekuatan utama dalam mempengaruhi perilaku karyawan.
172

  

Definisi di atas dapat dipahami bahwa Iklim organisasi merupakan wujud keseluruhan persepsi dan 
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perasaan dalam berinteraksi dan berperilaku dengan pihak luar serta seperangkat karakteristik internal yang 

dideskripsikan oleh pribadi-pribadi individu.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa iklim organisasi merupakan 

suatu konsep yang melukiskan sifat subjektif atau kualitas lingkungan organisasi. Dalam praktik manajemen, 

iklim organisasi dipandang sebagai indikator penting bagi efektivitas organisasi. Hal ini terlihat dari cukup 

banyaknya perusahaan-perusahaan besar dan mapan, baik lokal maupun multinasional, dari berbagai 

sektor industri, yang secara periodik melakukan survei terhadap iklim organisasi. Manfaat yang dapat 

diperoleh antara lain, melalui survei dapat dimonitor bagaimana pandangan karyawan terhadap 

lingkungan kerjanya, sebagai umpan balik bagi manajemen mengenai penerimaan karyawan terhadap 

kebijakan dan praktik manajemen yeng telah berlangsung, dan juga sebagai langkah langkah perbaikan 

maupun pengembangan organisasi dapat dipersiapkan oleh manajemen. bagi karyawan.
173

  

Hubungan iklim organisasi dengan kepuasan kerja digambarkan oleh Steer seperti berikut ini, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hubungan iklim organisasi dengan kepuasan kerja. 

 
N. M. Ashkanasy dan C. S. Daus dalam Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, mengemukakan 

“teori (theory)  peristiwa, (events) afektif (affective) atau disingkat dengan AET. Menurutnya teori peristiwa 

afektif adalah sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa ditempat kerja menyebabkan reaksi-

reaksi emosional dibagian karyawan, yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku ditempat kerja. Hal ini 

digambarkannya dalam model berikut ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Teori Peristiwa afektif (AET) 
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Teori AET di atas memberikan menawarkan dua pesan penting. Pertama, emosi-emosi menyediakan 

wawasan yang berharga untuk memahami perilaku karyawan. Model tersebut mendemonstrasikan bagaimana 

percekcokan dan kegembiraan ditempat kerja mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Kedua, 

karyawan dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi dan peristiwa yang menyebabkannya, bahkan 

ketika hal tersebut tampaknya sepele, karena hal tersebut berakumulasi.
174

 

Iklim organisasi merupakan unsur frase kiasan untuk menggambarkan suatu keadaan iklim fisik. Iklim 

organisasi dalam pendidikan Islam merupakan gabungan dari tujuan, kumpulan orang untuk mencapai tujuan 

yan telah ditetapkan dalam dunia pendidikan islam. Iklim organisasi adalah serangkain suasana yang 

membedakan antara satu organisasi yang satu dengan yang lain. Dalam Alquran Allah SWT memerintahkan 

hambanya untuk menciptakan iklim yang baik dan damai, seperti yang tersebut dalam surah an-Nahal ayat 125. 

ِِ َوهَُو اْدعُ إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك هُوَ  لَّ َعْن َسبِيِل ََ  أَْعلَُم بَِمْن 
 (٦٢٥أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن )النحل:

 
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahal: 125).

175
   

 

Pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan  pada  dimensi  iklim organisasi yang 

mempunyai tingkat keterbukaan yang tinggi dan dianggap cukup esensial, sebagai berikut: Pertama, 

Supportive (keterdukungan) menggambarkan bahwa  karyawan dalam  bekerja  saling mendengarkan dan 

terbuka terhadap saran-saran. Kedua, Collegial (Pertemanan) menggambarkan keakraban, pertemanan, 

antusias bekerja dalam kepentingan peningkatan kompetensi profesional. Ketiga, Intimate (Keintiman) 

mengambarkan suasana yang kuat dalam solidaritas, saling menghargai, saling menghormati, terdapat sense 

of belongingness (rasa memiliki suatu kelompok atau organisasi dalam diri anggotanya).
176

 

Maka berdasarkan teori dan pemahaman tentang Iklim organisasi sebagaimana diuraikan di atas, 

dapat dibuat sintesisnya. Bahwa iklim organisasi adalah suatu kondisi, keadaan maupun situasi yang dirasakan 

oleh individu secara sadar ataupun tidak sadar terhadap lingkungan organisasi dimana individu tersebut 

melaksanakan pekerjaan mereka. Wujud perasaan dosen terhadap apa yang mereka terima dan  dapatkan dari 

pimpinan atau lembaganya, dapat mempengaruhi dosen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Iklim organisasi akan diungkap melalui dimensi iklim organisasi yang meliputi supportive (keterdukungan) ,  

collegial (pertemanan) dan intimate (keintiman).  

B. Kerangka Berpikir 

Dengan mengacu pada berbagai teori yang diuraikan di atas maka pengaruh antara variabel 

penelitian dapat dapat diarahkan sebagai berikut: 

 

1. Motivasi berprestasi berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja dapat juga diartikan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang 

yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Ini berarti bahwa seseorang yang terbiasa dengan 

mengevaluasi dirinya akan berdampak positif untuk membawa perubahan yang baik pada diri orang tersebut. 

Untuk sampai kepada kepuasan kerja seseorang perlu memiliki komitmen yang kuat agar tujuan yang ingin 

dicapai dapat diraih.  

Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan 

perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Motivasi merupakan suatu penggerak atau dorongan-dorongan 

yang terdapat dalam diri manusia yang dapat menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah 

lakunya. Hal ini terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan, baik kebutuhan fisik maupun 

kebutuhan rohani. Motivasi kerja setiap orang berbeda antara satu dengan lainnya, walaupun ada yang sama 
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pada sebagian orang, namun dasar dari motivasi pasti berbeda-beda, karena harapan orang pada 

pekerjaannya pasti berbeda.  

Relevan dengan kerangka pikir di atas, penelitian yang dilakukan oleh M.Sulhan, Mukhlis dan Yunus 

Amri bahwa: “the results suggest : Job satisfaction of performance of employees in a positive and significant 

both in Financial Departemt of Aceh partial and leadership style and Work Motivation will effect in a positive and 

significant at the Staff's performance only through increased job satisfaction job satisfaction only through an 

increase in satisfaction of work where satisfaction work as a role “a mediator fully” both in the partial and 

simultaneously on financial department of aceh. Implementing from the results of this research is: the employee 

performance can be inflated better, satisfaction, work needs to pay attention to job satisfaction, because only 

through a style of leadership and motivation work can be impact on the performance of employees at 

department of financial in Aceh”.
177

 

Berdasarkan alur pikir di atas, diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi 

berprestasi terhadap kepuasan kerja. 

 

2. Iklim organisasi berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja adalah tingkatan kenikmatan yang diterima orang dari mengerjakan pekerjaan. 

Kepuasan kerja didasarkan pada perbandingan antara yang diterima pegawai dari tempatnya bekerja 

dibandingkan dengan yang diharapkan, diinginkan atau dipikirkan seseorang. Kepuasan pegawai merupakan 

ukuran sampai seberapa jauh tempatnya bekerja dapat memenuhi harapan karyawannya yang berkaitan 

dengan berbagai aspek dalam pekerjaan dan jabatannya. Pegawai yang tidak puas biasanya mempunyai 

motivasi kerja yang rendah sehingga dalam bekerja pun biasanya kurang bersemangat, malas, lambat bahkan 

bisa banyak melakukan kesalahan dan lain-lain yang bersifat negatif sehingga akan menimbulkan 

pemborosan biaya, waktu dan tenaga. 

Iklim organisasi merupakan sarana bagi para dosen untuk dapat melakukan pendekatan dengan 

lingkungan kerja dengan sudut pandang yang positif. Iklim organisasi mempunyai kaitan dengan prestasi, 

motivasi, kepuasan. Hal ini dikarenakan adanya interaksi antara struktur/susunan dan aturan organisasi, 

standar kinerja yang dinamis, gaya manajemen yang mendukung, keterlibatan dalam organisasi. Jika iklim 

organisasi kondusif, suasana lingkungan manusia yang familiar maka akan membuat pegawai menjadi 

termotivasi. Seorang pemimpin mempunyai tujuan dan visi misi yang jelas, serta memiliki gambaran yang 

menyeluruh terhadap organisasinya di masa depan.  

Relevan dengan kerangka pikir di atas, penelitian yang dilakukan oleh Sullaida bahwa: “The scope of 

the research is the influence of organization‟s climate toward employee‟s work satisfaction at PT. PLN (Persero) 

Lhokseumawe branch. Based on the result, all variabel have significant influence toward  employees‟ work 

satisfaction at PT. PLN (Persero) Lhokseumawe branch. This can be seen from the value Fhitung = 57.714, while 

Ftabel at the significan level a = 5 % equal to 2.53. the value R-Squere or coefition is determined 0,791. This 

show that 79.1% varibel in explained by un investigated variable. Based on parsial test, it is found that all 

investigated variable have significant influence toward employee‟s work satisfaction because in this research all 

variable gents thitung > ttabel  an siginificant level a = 5%”.
178

 

Berdasarkan alur pikir di atas, diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara iklim 

organisasi terhadap kepuasan kerja. 

 

3. Motivasi berprestasi dan iklim organisasi secara bersama-sama berpengaruh langsung terhadap 

kepuasan kerja.  

Kepuasan kerja dosen adalah perwujudan dari kinerjanya, dimana dosen yang telah menjalankan 

kewajibannya sebagai tenaga pendidik, pimpinan dapat memberikan haknya sesuai dengan yang telah 
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ditentukan, maka dengan demikian akan memberikan kepuasan tersendiri bagi seorang dosen.  

Persepsi dosen atas iklim organisasi yang positif tingginya motivasi berprestasi dosen akan 

berdampak pada kepuasan kerja. Suatu iklim organisasi yang sehat akan meningkatkan motivasi 

berprestasi dimana dengan adanya iklim yang berpihak pada dosen, maka dosen  akan merasa 

tertantang untuk  bekerja beorientasi prestasi.    

Iklim organisasi akan merangsang motivasi, dan prestasi serta menyediakan sarana pemuasan 

bagi kebutuhan dosen sehingga dapat dikatakan bahwa dengan terdapatnya pengaruh iklim dengan 

prestasi telah menunjukkan bahwa prestasi kerja dapat tercapai jika orang-orang mempunyai motivasi 

berprestasi. 

Relevan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafri dkk, bahwa, “the results showed that job 

satisfaction and organizational climate either simultaneously or partially affect the organizational commitment 

of employees, the results also showed that job satisfaction and organizational climate either simultaneously or 

partial effect on employee performance, organizational commitment showed an influence on employee 

performance improvement, the results also show that there is an indirect effect of job satisfaction and 

organizational climate to employee performance through employee organizational commitment and the 

Governor's Department of Revenue.
179

 

Berdasarkan alur pikir di atas, diduga bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 

berprestasi  dan iklim organisasi  terhadap kepuasan kerja. Dengan kata lain semakin baik motivasi 

berprestasi dan iklim organisasi maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang dirasakan oleh dosen.  

 
 

C. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah di uraikan di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Motivasi berprestasi (X1) berpengaruh positif secara langsung terhadap kepuasan kerja dosen (X3). 

2. Iklim organisasi (X2) berpengaruh positif secara langsung terhadap kepuasan kerja dosen (X3).  

3. Motivasi berprestasi (X1) dan Iklim organisasi (X2) berpengaruh positif secara langsung terhadap kepuasan 

kerja dosen (X3).  

Adapun model penelitian berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah diuraikan di atas, 

maka model teoretis yang diajukan seperti pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Model Teori  

Gambar di atas dibangun dari teori-teori yang digunakan sebagai variabel penelitian, dimana : 

X1: Motivasi Berprestasi 

X2: Iklim Organisasi 

X3: Kepuasan Kerja. 
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D. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan tela‟ah kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa hasil penelitian yang 

relevan, penulis memfokuskan state of the art review dalam penelitian ini hanya sebatas persamaan dan 

perbedaan dari segi variabel, baik itu variabel eksogenus maupun variabel endogenusnya, sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dearlina Sinaga, dengan judul: “Pengaruh Motivasi Berprestasi, Kepuasan 

Kerja, dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Pimpinan pada Universitas Swasta di Medan”. Hasil 

Penelitiannya menemukan: Pertama, terdapat pengaruh langsung antara motivasi berprestasi terhadap 

komitmen kerja. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien jalur p31=0.359 (35.9%), ini berarti masih 

terdapat variable residu sebanyak 0.641 (64.1%). mengingat variabel motivasi berprestasi berpengaruh 

positif terhadap komitmen kerja hanya sebesar 35.9%, maka peneliti ingin melakukan penelitian lagi 

tentang pengaruh motivasi berprestasi terhadap komitmen kerja. Kedua, terdapat pengaruh langsung 

antara kepuasan kerja terhadap komitmen kerja. Dari hasil perhitungan diperolah nilai koefisien jalur 

p32=0.404 (40.4%). ini berarti masih terdapat variabel residu sebanyak 0.596 (59.6%).
180

 Persamaan 

dengan penelitian ini adalah terdapat tiga variabel yang sama yaitu: motivasi berprestasi, kepuasan kerja, 

dan komitmen kerja. Dan perbedaannya adalah Pada penelitian relevan variabel kepuasan kerja sebagai 

X3, dan X4 nya adalah kinerja sedangkan dalam penelitian ini penulis menjadikan kepuasan kerja sebagai X4. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rochanah, dengan judul: “Pengaruh Iklim Organisasi, Reward, dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja (Studi Kausal pada Pegawai BAUK Universitas Negeri Jakarta)”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Terdapat pengaruh antara iklim organisasi terhadap kepuasan 

kerja dan iklim organisasi juga berpengaruh langsung terhadap motivasi kerja.
181

 Persamaan dengan 

penelitian ini adalah terdapat Ada dua variabel yang sama dengan penelitian ini, yaitu iklim organisasi dan 

kepuasan kerja. Dan perbedaannya adalah pada penelitian relevan terdapat variabel motivasi kerja yang 

dijadikan sebagai variabel endogen, sedangkan dalam penelitian ini, juga terdapat variabel motivasi, tetapi 

motivasi berprestasi, dan dijadikan sebagai variabel eksogen. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Aryani,  dengan judul: “Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Reward 

Sistem dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 

Swasta di Provinsi DKI Jakarta”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Kepuasan kerja berpengaruh 

langsung terhadap komitmen organisasional dengan koefisien jalur 0.22 atau 22%”.
182

 Persamaan dengan 

penelitian ini terdapat dua variabel yang sama yaitu, kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Dan 

Perbedaan yang sangat nampak adalah: Pada studi relevan variabel komitmen organisasi sebagai 

variabel endogen (terikat) dan kepuasan kerja sebagai variabel eksogen (bebas). 

Penelitian-penelitian yang relevan di atas, secara teoretis memiliki hubungan atau relevansi dengan 

penelitian ini, secara konseptual dapat dijadikan sebagai acuan teori umum bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian, karena variabel yang diteliti pada kajian terdahulu juga ada membahas tentang motivasi berprestasi, 

iklim organisasi dan kepuasan kerja yang juga merupakan variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada variabel kepuasan kerja dosen pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi dengan variabel-variabel 

yang dapat mempengaruhinya, yaitu motivasi berprestasi dan iklim organisasi. Dilihat dari judul dan variabel 

penelitian di atas secara keseluruhan tidak ada yang sama persis dengan judul penelitian ini. Berdasarkan hasil 

studi review yang penulis lakukan, sejauh ini penelitian yang secara langsung membahas tentang pengaruh 

motivasi berprestasi, iklim organisasi dan komitmen kerja terhadap kepuasan kerja yang ditulis dalam satu 

penelitian belum ada ditemukan.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan survei. Penelitian survei yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala atau pengumpulan 

informasi dari populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel sebagai 

mewakili data populasi tersebut.
183

 

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak 

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan hasilnya.
184

 Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu akan mencari besarnya pengaruh 

langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel motivasi berprestasi, iklim organisasi, komitmen kerja dan 

kepuasan kerja dosen.   

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Pupulasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada objek/ subjek yang dipelajari, meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek 

atau objek yang diteliti itu.
185

 Menurut Husaini populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun 

pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang 

lengkap dan jelas.
186

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala nilai tes atau perintiwa-peristiwa sebagai sumber data yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.
187

 Populasi adalah keseluruhan karakteristik atau unit 

hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian atau populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.
188

 

Uraian pendapat di atas dapat dipahami bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian 

yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam artian responden dalam penelitian. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen tetap pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Swasta di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi yang berjumlah sebanyak 156 orang, 

sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini, 

Table 7. Rekapitulasi Dosen PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah   XIII Jambi.
 189

 

No Nama PTKIS 

Jumlah Dosen 

Jumlah  
Tetap 

Tidak 
Tetap 

PNS DPK 

1.  STAI Ma‟arif Kota Jambi 2 0 4 6 

2.  STAI An-Nadwah Kuala Tungkal 13 28 0 41 

3.  STAI Al-Mau‟izhah Merlung 10 3 1 14 

4.  STAI Al-Anwar Kuala Tungkal  0 5 0 5 

5.  STAI Muara Bulian Batanghari 23 23 1 47 

6.  STAI SMQ Merangin 23 0 3 26 

7.  STAI Yasni Muara Bungo 33 5 2 40 

8.  STAI Ma‟arif Sarolangun 11 0 0 11 

9.  STIT YPI Kerinci 0 0 0 0 
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10.  STIT Yapima Muara Bungo 5 7 0 12 

11.  STIT Kabupaten Tebo 8 8 0 16 

12.  STIT Al-Falah Rimbo Bujang  6 0 0 6 

13.  STIT Darul Ulum Sarolangun 14 0 0 14 

14.  STIT Ahsanta Kota Jambi 0 0 1 1 

15.  STIES Al-Mujaddid Tanjabtim 5 0 0 5 

16.  STIT Al-Azhar Diniyah Kota Jambi.  3 0 0 3 

Jumlah Total 156 79 12 247 

   Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah dosen tetap sebanyak 156 orang dosen (63,15%), jumlah 
dosen tidak tetap sebanyak 79 orang dosen (31,98%) dan jumlah dosen Pegawai Negeri Sipil yang 
diperbantukan (DPK) sebanyak 12 orang dosen (4,85%).   
2. Sampel 

Ukuran sampel yang baik mempunyai jumlah galat yang kecil. Makin besar ukuran sampel makin kecil 

galatnya. Artinya jika sampel kecil probabilitas terpilih sampel yang menyimpang adalah lebih besar dari pada 

jika sampelnya lebih besar. Menurut Kerlinger jika digunakan ukuran sampel yang lebih besar, katakanlah 30 

atau lebih maka bahaya terjadinya penyimpangan adalah lebih kecil.
190

 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang 

disebut dengan teknik sampling.
191

 Menurut Sugiyono sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.
192

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif 

atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Penelitian terhadap sampel biasanya 

disebut studi sampling.
193

 Menurut Ridwan, sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan tertentu.
194

  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.  

Menurut Gay dalam Mukhtar, ukuran minimum sampel yang dapat diterima sebaiknya didasarkan pada 

desain atau metode penelitian yang digunakan. Secara umum, pandangan tentang populasi lebih disepakati 

untuk sebuah penelitian, dimana populasi yang dipandang relatif homogen, maka populasi dapat ditarik minimal 

5 % dan maksimal 30 %. Jika sebuah penelitian, populasinya dibawah 150 subjek, maka hampir seluruh pakar 

penelitian sepakat, sebaiknya diambil seluruhnya, atau dengan kata lain penelitian dapat dikatakan penelitian 

populasi. Artinya, populasi adalah juga sekaligus sebagai sampel atau subjek penelitian.
195

 

Memperhatikan pendapat di atas, maka penulis berpedoman kepada pendapat Gay dalam Mukhtar 

bahwa yang akan dijadikan sampel penelitian adalah seluruh dosen tetap yang ada pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Swasta di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi sebanyak 156 orang dosen, dengan 

alasan karena dosen tetap adalah dosen yang mendapatkan prioritas utama dalam hal menjalankan kegiatan 

tridarma perguruan tinggi. Selain itu penulis melihat bahwa sampel tersebut homogen dari segi kualifikasi 

pendidikannya minimal Strata Dua/magister dan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). 

Untuk uji coba instrumen diambil dari sampel penelitian sebanyak 30 orang dan tidak digunakan lagi 

sebagai sampel penelitian. Jadi sisa dari 30 orang yang dijadikan sampel uji coba instrumen akan dijadikan 

sebagai sampel penelitian yaitu berjumlah sebanyak 126 orang dosen tetap.  

Seluruh sampel penelitian (responden) akan mengisi 4 macam instrumen dari variabel motivasi 

berprestasi, iklim organiasasi, komitmen kerja dan kepuasan kerja dosen.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

                                                
190

 Freend N. Kerlinger, Foundation of Behavior Research. Tin Edition Terjemahan Simatupang, 2004 
191

 Husaini Usman, et.all, Op.Cit, hal. 43 
192

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 91 
193

 Iskandar, Op.Cit, hal. 69 
194

 Ridwan, Op.Cit, hal. 40 
195

 Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010), hal. 78-79 



21 

 

1. Studi Pustaka (Library Research) 

Teknik studi pustaka ini penulis gunakan dalam rangka mengumpulkan data dan mempelajari serta 

membaca pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh 

landasan teori yang dapat menunjang penelitian. Menurut S. Nasution sumber pustaka diperlukan untuk: 

a. Mengetahui apakah topik penelitian kita telah diselidiki orang lain sebelumnya, sehingga pekerjaan kita 

tidak merupakan duplikasi. 

b. Mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang penyelidikan kita, sehingga kita dapat 

memanfaatkannya bagi penelitian kita. 

c. Memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis kita tentang masalah penelitian kita. 

d. Memperolah informasi tentang teknik-teknik penelitian yang telah diterapkan.
196

 

 

2. Observasi (Pengamatan Langsung) 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.
197

 

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek 

yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung peneltian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, 

penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian langsung terhadap objek-objek penelitian, 

khususnya mengenai kepuasan kerja, motivasi berprestasi, iklim organisasi dan komitmen kerja di Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dilingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi. 

 

3. Interview (Wawancara) 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.
198

 Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak Kopertais 

Wilayah XIII Jambi dan pimpinan  Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dilingkungan Kopertais 

Wilayah XIII Jambi yang berhubungan dengan keperluan penelitian, yaitu yang berhubungan dengan kepuasan 

kerja, motivasi berprestasi, iklim organisasi dan komitmen kerja di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta 

(PTKIS) dilingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi.  

 

4. Angket 

Teknik pengumpulan data yang paling dominan dalam penilitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik angket. Angket adalah daftar pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden, baik 

langsung atau tidak langsung (melalui pos atau perantara).
199

 Untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

dalam penelitian, penulis menggunakan angket yang dirancang dari empat variabel penelitian yaitu : motivasi 

berprestasi, iklim organisasi, komitmen kerja dan kepuasan kerja. Angket tersebut akan diberikan kepada 

responden guna mendapatkan jawaban dari pernyataan dan sikap dari responden. Metode angket ini 

digunakan penulis untuk memperoleh data tertentu tentang pengaruh dari motivasi berprestasi, iklim organisasi, 

dan komitmen kerja terhadap kepuasan kerja dosen.  

Sifat dari angket ini adalah angket tidak langsung, artinya angket diberikan kepada responden yaitu: 

seluruh dosen tetap pada PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah XIII Jambi. Bentuk angket yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan alternatif pilihan jawaban, seperti dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 8. Daftar Nilai (Skor) Skala Rating. 

No Alternatif Jawaban Skor (+) Skor (-) 

  1 SL (Selalu)  5 1 

2 SR (Sering) 4 2 

3 KK (Kadang-Kadang) 3 3 

4 JR (Jarang) 2 4 

5 TP (Tidak Pernah) 1 5  
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Responden yang dijadikan sampel penelitian diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban 

yang sudah disediakan. Supaya angket yang digunakan untuk mengumpulkan data memberikan hasil yang 

objektif, maka peneliti melakukan kalibrasi instrumen, karena ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang 

pengaruh variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut.  

Adapun instrumen penelitian untuk setiap variabel penelitian yang diamati meliputi definisi konseptual, 

definisi operasional, kisi-kisi instrumen, dan instrumen yang digunakan. Butir-butir dalam penelitian ini disusun 

baik berupa pertanyaan maupun pernyataan dan masing-masing jawaban dalam bentuk skala likert dengan 

kriteria penilaian 1 sampai 5 seperti tertera dalam tabel di atas. 

1. Variabel Kepuasan Kerja 

a. Definisi Konseptual 

Kepuasan kerja adalah bentuk wujud tercapainya suatu harapan yang menimbulkan perasaan 

senang terhadap pekerjaan. Dengan indikator tipe pekerjaan, pengawasan/ pembinaan, kesempatan untuk 

maju, kondisi kerja, dukungan dalam bekerja, dan gaji yang diterima.   

b. Definisi operasional 

Kepuasan kerja adalah bentuk wujud tercapainya suatu harapan yang menimbulkan perasaan 

senang terhadap pekerjaan. Dengan indikator tipe pekerjaan, pengawasan/ pembinaan, kesempatan untuk 

maju, kondisi kerja, dukungan dalam bekerja, dan gaji yang diterima. Instrumen kepuasan kerja (X4), berupa 

angket yang terdiri dari 38 butir dan setiap butir mempunyai 5 alternatif jawaban, yaitu; a. Selalu, b. Sering, c. 

Kadang-kadang, d. Jarang, dan e. Tidak pernah, untuk pertanyaan / pernyataan tentag fakta / perilaku. Dengan 

demikian rentang skor teoretis berkisar antara 38 sampai dengan 190.  

c. Kisi-kisi instrumen 

Kisi-kisi untuk untuk mengukur kepuasan kerja akan diuraikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 9. Kisi-kisi instrumen kepuasan kerja (X4). 

No Indikator Nomor Butir Jumlah butir 

1.  Tipe pekerjaan 1,2,3,4,5,6 6 

2.  Supervisi / Pembinaan 7,8,9,10,11,12 6 

3.  Kesempatan untuk maju 13, 14,15,16, 17,18 6 

4.  Kondisi kerja 19,20, 21,22,23 5 

5.  Dukungan dalam bekerja 24,25,26,27,28,29,30,31 8 

6.  Gaji yang diterima 32,33,34,35,36,37,38 7 

Jumlah 38 

d. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1) Pengujian validitas  

Tujuan uji validitas butir instrumen penelitian yaitu suatu proses untuk melihat keakurasian butir 

instrumen dalam mengukur variabel yang dimaksud.  

Kriteria valid atau tidak valid butir instrumen yaitu jika nilai rhitung > nilai rtabel maka butir tersebut 

dikatakan valid, namun jika rhitung < nilai rtabel butir dinyatakan tidak valid atau  gugur pada taraf signifikansi alfa (

 ) = 0,05 dengan dk = n-2. Validitas suatu instrumen dapat ditentukan berdasarkan formula koefisien korelasi 

product moment dari Karl Pearson. Uji validitas variabel kepuasan kerja menggunakan rumus Karl Person, 

sebagai berikut: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑  
 
} { ∑    ∑   }

 

Dimana: 

        = Korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan skor total 

X          = Skor setiap item pertanyaan 

Y          = Skor total pertanyaan 

n           = Jumlah responden.
 200
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2) Perhitungan reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil 

pengukuran dapat dipercaya. Hal ini dapar dicapai bila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok 

subjek yang sama (homogen) diperoleh hasil yang relatif sama. Instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten dan cermat akurat.
201

  

Teknik yang biasa digunakan untuk melakukan uji reliabilitas adalah dengan menggunakan skala 

alpha (Alpha Cronbach), yaitu mengelompokkan item-item menjadi dua atau beberapa bagian.  

Menurut Hair et.all dalam Iskandar, bahwa nilai reliabilitas alpha cronbach alat ukur dalam melakukan 

penelitian adalah dengan nilai 0.60 hingga 0.70, ini adalah nilai terendah yang dapat diterima, dan dapat 

dinyatakan reliabel.
202

  

Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah koefisien alfa (α) dari Cronbach 

berikut ini : 

r11 =  
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Keterangan :  

R11 = Reabilitas instrumen/koefisien alpha 

K = Banyaknya bulir soa 
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= Varians total 

N = Jumlah responden.
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2. Variabel motivasi berprestasi 

a. Definisi konseptual 

Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk mengejar dan meraih tujuan yang merupakan sasaran 

yang ditetapkan dengan standar yang tinggi. Seseorang dengan dorongan ini berharap untuk meraih sasaran 

dan melampauinya serta mengembangkan keberhasilannya. Prestasi sebagai hal yang penting bagi diri pribadi, 

dan bukan hanya berdasarkan penghargaan yang diterimanya. bahwa Motivasi berprestasi adalah dorongan 

dari dalam diri individu untuk melakukan pekerjaan lebih baik dari sekarang untuk mencapai tujuan. 

b. Definisi operasional 

Motivasi berprsetasi adalah dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan pekerjaan lebih baik 

dari sekarang untuk mencapai tujuan. Yang dinilai oleh responden dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil 

pengisian instrumen yang diuraikan dari indikator: (1) berupaya meningkatkan prestasi bekerja, (2) 

melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja, (3) menerima tanggung jawab, (4) berupaya lebih baik dari 

sekarang, dan (5) berupaya melebihi prestasi orang lain. 

Instrumen motivasi berprestasi (X1), berupa angket yang terdiri dari 36 butir dan setiap butir 

mempunyai 5 alternatif jawaban, yaitu; a. Selalu, b. Sering, c. Kadang-kadang, d. Jarang, dan e. Tidak pernah, 

untuk pertanyaan / pernyataan tentag fakta / perilaku. Dengan demikian rentang skor teoritis berkisar antara 36 

sampai dengan 180. 

c. Kisi-kisi instrumen   

Atas dasar definisi operasional sebelumnya maka kisi-kisi instrumen ini direncanakan akan berbentuk 

sebagaimana terlihat pada tebel berikut. 
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Tabel 12. Kisi-kisi instrumen motivasi berprestasi (X1).  

No Indikator Nomor Butir Jumlah Item 

1.  Berupaya meningkatkan prestasi bekerja 1,2,3,4,5,6,7 7 

2.  
Melaksanakan tugas sesuai dengan 
prosedur kerja 

8,9,10,11,12,13, 14,15, 8 

3.  Menerima tanggung jawab 16,17,18,19, 20,21,22 7 

4.  Berupaya lebih baik dari sekarang 23,24,25,26,27,28,29,30 8 

5.  Berupaya melebihi prestasi orang lain 31,32,33,34,35,36 6 

Jumlah 36 

 
d. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1) Pengujian validitas  

Tujuan uji validitas butir instrumen penelitian yaitu suatu proses untuk melihat keakurasian butir 

instrumen dalam mengukur variabel yang dimaksud.  

Kriteria valid atau tidak valid butir instrumen yaitu jika nilai rhitung > nilai rtabel maka butir tersebut 

dikatakan valid, namun jika r hitung < nilai rtabel butir dinyatakan tidak valid atau  gugur pada taraf signifikansi alfa (

 ) = 0,05 dengan dk = n-2. Validitas suatu instrumen dapat ditentukan berdasarkan formula koefisien korelasi 

product moment dari Karl Pearson. Uji validitas variabel motivasi berprestasi menggunakan rumus Karl Person, 

sebagai berikut: 

    
 ∑    ∑   ∑  
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Dimana: 

        = Korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan skor total 

X          = Skor setiap item pertanyaan 

Y          = Skor total pertanyaan 

n           = Jumlah responden.
 204

  

3) Perhitungan reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil 

pengukuran dapat dipercaya. Hal ini dapar dicapai bila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok 

subjek yang sama (homogen) diperoleh hasil yang relatif sama. Instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten dan cermat akurat.
205

  

Teknik yang biasa digunakan untuk melakukan uji reliabilitas adalah dengan menggunakan skala 

alpha (alpha Cronbach), yaitu mengelompokkan item-item menjadi dua atau beberapa bagian.  

Menurut Hair et.al dalam Iskandar, bahwa nilai reliabilitas alpha cronbach alat ukur dalam melakukan 

penelitian adalah dengan nilai 0.60 hingga 0.70, ini adalah nilai terendah yang dapat diterima, dan dapat 

dinyatakan reliabel.
206

  

Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah koefisien alfa (α) dari Cronbach 

berikut ini : 

r11 =  
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= Varians total 

N = Jumlah responden.
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3. Variabel Iklim Organisasi 

a. Definisi Konseptual 

Iklim organisasi adalah suatu kondisi, keadaan maupun situasi yang dirasakan oleh individu secara 

sadar ataupun tidak sadar terhadap lingkungan organisasi dimana individu tersebut melaksanakan pekerjaan 

mereka. Perasaan karyawan terhadap apa yang mereka terima dan  dapatkan dari pimpinan dan karyawan 

lainnya, dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung  jawabnya. Dengan dimensi 

yang meliputi supportive (keterdukungan),   collegial (pertemanan) dan intimate (keintiman).   

b. Definisi operasional 

Iklim organisasi adalah suatu kondisi, keadaan maupun situasi yang dirasakan oleh individu secara 

sadar ataupun tidak sadar terhadap lingkungan organisasi dimana individu tersebut melaksanakan pekerjaan 

mereka. Wujud perasaan karyawan terhadap apa yang mereka terima dan  dapatkan dari pimpinan dan 

karyawan lainnya, dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung  jawabnya. 

Dengan dimensi yang meliputi Supportive (keterdukungan),  Collegial (Pertemanan) dan Intimate (Keintiman). 

Instrumen iklim organisasi (X2), berupa angket yang terdiri dari 36 butir dan setiap butir mempunyai 5 alternatif 

jawaban, yaitu; a. Selalu, b. Sering, c. Kadang-kadang, d. Jarang, dan e. Tidak pernah, untuk pertanyaan / 

pernyataan tentang fakta / perilaku. Dengan demikian rentang skor teoritis berkisar antara 36 sampai dengan 

180. 

c. Kisi-kisi instrumen  

Tabel 15. Kisi-kisi instrumen Iklim Organisasi (X2).  

No Dimensi Indikator Nomor Item 
Jumlah 

Item 

1.  
Suportive 
(Keterdukungan) 

1) Menggunakan kritik secara 
konstruktif 

1,2,3,4 4 

2) Mau mendengar saran 
orang lain 

5,6,7,8,9 4 

3) Luwes dalam 
berkomunikasi 

10,11,12 3 

2.  Collegial (Pertemanan)  

1) Berteman baik dengan 
yang lain 

13,14,15 3 

2) Bersemangat untuk 
bekerjasama 

16,17,18,19,20 5 

3) Akrab dalam berdiskusi 21,22,23,24 4 

3.  Intimate (Keintiman)   

1) Saling mendukung 25,26,27 3 

2) merasakan pekerjaan 
adalah milik bersama 

28,29,30,31,32 5 

3) mempunyai kesamaan 
tujuan dalam bekerja 

33,34,35,35,36 5 

Jumlah 36 

 
d. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1) Pengujian validitas  

Kriteria valid atau tidak valid butir instrumen yaitu jika nilai rhitung > nilai rtabel maka butir tersebut 

dikatakan valid, namun jika r hitung < nilai rtabel butir dinyatakan tidak valid atau  gugur pada taraf signifikansi alfa (

 ) = 0,05 dengan dk = n-2. Validitas suatu instrumen dapat ditentukan berdasarkan formula koefisien korelasi 

product moment dari Karl Pearson. Uji validitas variabel iklim organisasi menggunakan rumus Karl Person, 

sebagai berikut: 
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Dimana: 

        = Korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan skor total 

X          = Skor setiap item pertanyaan 

Y          = Skor total pertanyaan 

n           = Jumlah responden.
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4) Perhitungan reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil 

pengukuran dapat dipercaya. Hal ini dapar dicapai bila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok 

subjek yang sama (homogen) diperoleh hasil yang relatif sama. Instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten dan cermat akurat.
209

  

Teknik yang biasa digunakan untuk melakukan uji reliabilitas adalah dengan menggunakan skala 

alpha (Alpha Cronbach), yaitu mengelompokkan item-item menjadi dua atau beberapa bagian.  

Menurut Hair et.all dalam Iskandar, bahwa nilai reliabilitas alpha cronbach alat ukur dalam melakukan 

penelitian adalah dengan nilai 0.60 hingga 0.70, ini adalah nilai terendah yang dapat diterima, dan dapat 

dinyatakan reliabel.
210

  

Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah koefisien alfa (α) dari Cronbach 

berikut ini : 

r11 =  

























2

2

1
1

t

i

k

k




 

dimana σ
2
 = 

 

N

N

X
X




2

2

 

Keterangan :  

R11 = Reabilitas instrumen/koefisien alpha 

K = Banyaknya bulir soal 


2

i  
= Jumlah varians bulir 

2

t
 

= Varians total 

N = Jumlah responden.
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D. Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian yang sudah diperoleh kemudian dianalisis supaya bisa digunakan untuk menarik 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga sifat data itu dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-

masalah yang berkaitan dengan penelitian”.
212

 Analisis data pada penelitian kuantitatif adalah kegiatan analisis 

datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskpripsikan data 
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dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.
213

 Dalam penelitian ini analisis data yang 

akan digunakan adalah:  

1. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan dalam penyajian data, ukuran sentral. Ukuran penyebaran. Penyajian 

data adalah daftar distribusi dan histogram. Ukuran sentral adalah mean, median, dan modus dan standar 

deviasi (simpangan baku) serta rentang teoritik masing-masing variabel.
214

  Analisis deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari nilai maksimum, nilai minimun, mean, median, modus, dan 

standar deviasi. Penyajian data dilakukan dengan distribusi frekuensi yang diwujudkan dalam bentuk tabel dan 

grafik histogram. 

2. Analisis Inferensial 

Untuk melakukan analisis inferensial (uji hipotesis), pengolahan data dilakukan menggunakan analisis 

jalur (path analysis). Metode path analysis merupakan pengembangan dari analisis regresi, sehingga analisis 

regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur (regression is spesial case of path analysis). 

Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab 

akibat (bukan bentuk hubungan interaktif/reciprocal). Dengan demikian dalam model hubungan antar variabel 

tersebut, terdapat variabel (exogenus), dan variabel dependen yang disebut varibael endogen (endogenous). 

Melalui analisis jalur ini akan dapat ditemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel 

independen menuju variabel dependen yang terakhir.
215

 

Path analysis dikembangkan sebagai metode untuk mempelajari pengaruh atau efek secara langsung 

dan tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis ini merupakan salah satu pilihan 

dalam rangka mempelajari ketergantungan sejumlah variabel didalam model.  

Sesuai dengan kerangka pemikiran maka dapat dibuat persamaan struktural yaitu persamaan regresi 

yang menunjukan hubungan yang dihipotesiskan. Persamaan tersebut sebagai berikut: 

 

Dimana:  

X1 = Motivasi berprestasi 

X2 = Iklim organisasi 

X3 = Kepuasan Kerja  

p = Kofisien Jalur. 
 

Berdasarkan hubungan antar variabel secara teoretis dapat dibuat model dalam bentuk persamaan 

strukturalnya yang sesuai hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12. Model Analisis Jalur. 
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3. Uji Prasyarat Analisis 

Sebelum melakukan analisis data, akan didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu, uji normalitas, 

homogenitas dan linearitas regresi. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. 

Penggunaan statistik parametris, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang 

akan dianalisis membentuk distribusi normal. Bila data tidak normal, maka teknik statistik parametris tidak dapat 

digunakan untuk alat analisis.
216

 Untuk itu sebelum peneliti menggunakan teknik statistik parametris, maka 

kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. 

Pada dasarnya uji normalitas data dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 1) Uji kertas peluang 

normal; 2) Uji Liliefors, dan 3) Uji Chi Kuadrat. 
217

 Proses pengujian uji normalitas akan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 22. 

b. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi 

atau lebih. Dengan ketentuan fhitung harus < ftabel pada α 0,05 agar Ho dapat diterima, artinya data tersebut 

homogen.218 
Proses pengujian uji homogenitas akan menggunakan bantuan program SPSS versi 22. 

c. Uji Linearitas Regresi 

Uji linearitas regresi dilakukan dalam rangka menguji model persamaan regresi suatu varibel bebas 

terhadap variabel terikat. Apabila garis yang terbentuk ternyata tidak linear, maka analisis regresi tidak dapat 

dilanjutkan. Pengujian dilakukan terhadap arah panah yang dibentuk pada model analisis jalur. Pengujian 

linearitas dalam hal ini disebut juga dengan uji tuna cocok untuk menguji hipotesis:
219

 

 Proses pengujian uji linearitas akan menggunakan bantuan program SPSS versi 22. 

E. Hipotesis Statistik 

 Hipotesis statistik adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

 Hipotesis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis jalur, dengan tahapan analisis sebagai berikut: 

1. Terdapat  pengaruh langsung motivasi berprestasi (X1) terhadap kepuasan kerja (X3). 

H0 :  ρ4.1  ≤  0  

Hi : ρ4.1  >  0  

H0 :  Motivasi berprestasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (X3). 

Hi : Motivasi berprestasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (X3). 

2. Terdapat pengaruh langsung iklim organisasi (X2) terhadap Kepuasan kerja (X3). 

H0 :  ρ3.2  ≤  0 

Hi : ρ3.2  >  0 

H0 :  Iklim organisasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (X3). 

Hi : Iklim organisasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (X3)  
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217 Buchari Alma, Pengantar Statistika Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 159. 
218 Ibid, hal. 84. 
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3. Terdapat pengaruh langsung motivasi berprestasi (X1) dan iklim organisasi (X2) terhadap kepuasan kerja 

(X3). 

H0 :  ρ 3.1.2  ≤ 0 

Hi : ρ 3.1.2  > 0  

H0 :  Motivasi berprestasi (X1) dan iklim organisasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja (X3). 

Hi : Motivasi berprestasi (X1) dan iklim organisasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja (X3).  

 
F. Rencana dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama 6 bulan terhitung dari bulan Juli sampai dengan 

bulan Desember 2017. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi kegiatan pembuatan proposal, bimbingan 

proposal, seminar proposal, revisi proposal, izin riset, bimbingan skripsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut



39 

39 
 

 

 

 

Tabel 21. Rencana dan Waktu Penelitian.  

No Kegiatan 

Tahun 2017 

Juli Agustus September Oktober  November Desember 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16.  Studi  
pendahuluan (grand tour) 

     
                         

17.  Pengajuan judul Proposal Skripsi                               

18.  Pembuatan Draf Proposal Skripsi                               

19.  Konsultasi Pembimbing                               

20.  Seminar Proposal                                

21.  Revisi Draf Proposal setelah Seminar                               

22.  Pengesahan 
Riset Penelitian 

     
                         

23.  Penelitian Lapangan/pe ngumpulan 
data 

     
                         

24.  Penulisan draf skripsi                               

25.  perbaikan draf skripsi                               

26.  Pendaftaran 
ujian munaqasyah 

     
                         

27.  Ujian munaqoysah                               

28.  Skripsi setelah ujian                               

29.  Penggandaa n                               

30.  Penyerahan skripsi                               

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. 
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