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KATA PENGANTAR 
 

 بسن هللا الرحمن الرحين

 الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

 وعلى اله واصحابه أجمعين

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu 

wata'ala atas segala karunia dan hidayah-Nya dan Shalawat dan salam 

kepada Nabi Muhmmad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai uswatun 

hasanah bagi seluruh manusia. 

Alhamdulillah, kami menyambut baik dan apresiasi terhadap 

terbitnya Buku Pedoman Tesis Pascasarjana IAIN Curup. Kehadiran 

buku Buku Pedoman Tesis Pascasarjana IAIN Curup memberikan 

informasi dan panduan penting bagi setiap mahasiswa Pascasarjana 

dalam hal penyusunan proposal tesis, seminar hasil tesis hingga ujian 

tesis dan hal lain yang berkenaan dengan teknik pengutipan, out line 

proposal dan tesis hingga kepada penyusunan daftar pustaka. 

Selaku Direktur mengucapkan terima kasih kepada Tim 

Penyusun Buku Pedoman Tesis Pascasarjana IAIN Curup, semoga tetap 

selalu update dengan perkembangan penulisan karya ilmiah. Tim 

penyusun juga menyampaikan dan menyadari banyak terdapat 

kekurangan dan harus selalu diperbaharui sesuai dengan 

perkembangan keilmuan, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran 

dalam rangka penyempurnaan Buku Pedoman Tesis Pascasarjana IAIN 

Curup. Terima kasih. 

 

Wa'alaikumus Salam Warahmatullahi Wabarakatuh 

     

     Curup,       September 2020 

     Direktur, 

 

 

 

Dr.  Fakhruddin, S. Ag., M. Pd. I  

NIP. 197501122006041009 
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BAB I 
MENGENAL TESIS 

 

A. Mengenal Tesis  

Tesis adalah karya tulis ilmiah yang merupakan sebagian 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program pascasarjana 

untuk mendapatkan gelar magister. Karya ilmiah yang ditulis untuk 

penyelesaian studi untuk tingkat S2 disebut Tesis. Tesis disusun dengan 

menggunakan metodologi penelitian ilmiah dengan tingkat akademik yang 

tinggi. Karya ilmiah berupa tesis dapat dimulai setelah mahasiswa 

menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, dan lulus ujian proposal tesis 

penelitian. Baik mahasiswa S2 sebelum melakukan penelitian, rencana 

penelitiannya harus mendapatkan persetujuan dari komisi pembimbing. 

Bobot akademik tesis 6 SKS. 

Pembimbing mempunyai tanggung jawab akademik terhadap tesis 

mahasiswa bimbingannya, dalam hal ini kebenaran ilmiah dan format 

penulisannya. Tanggungjawab akademik ini ditandai oleh tanda tangan 

pembimbing dibubuhkan dalam lembar pesetujuan tesis. Oleh karena itu, 

mahasiswa harus mempeoleh persetujuan dari semua komisi pembimbing 

untuk menempuh seluruh rangkaian proses untuk ujian tesis. 

Selama proses ujian tesis dalam batas-batas tertentu dimungkinkan 

adanya perbedaan pendapat penguji selaku pembimbing dan penguji 

diluar komisi pembimbing. Semua penguji mempunyai hak menguji 

kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan karya ilmiahnya. Tetapi 

tidak selayaknya para pembimbing mempertanyakan atau 

mempermasalahkan kebenaran ilmiah dari karya ilmiah mahasiswa 

bimbingannya pada saat ujian, karena karya ilmiah itu merupakan hasil 

bimbingannya. Sedangkan penguji diluar komisi pembimbing disamping 

berwenang menguji, juga berwenang mempermasalahkan karya ilmiah 

mahasiswa.  

Setiap karya tulis ilmiah harus memberi manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dab bagi pemecahan masalah-masalah 

prakti. Dalam penulisan tesis tidak ada batasan jumlah halaman, 

melainkan yang lebih penting adalah esensi dari substansial yang diteliti 

dan metodologi keilmuan yang digunakan. Tesis harus mencerminkan 

sebuah karya penelitian asli/original dan harus dapat memperkaya model 

untuk memahami aspek yang dikaji dalam bidangnya.   

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis dan disertasi ini 

adalah merupakan bagian dari proses belajar yang mengantarkan 

mahasiswa memperoleh kemampuan dalam; (a) mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah yang penting diteliti (b) menganalisis data sampai 

merumuskan temuan penelitian (c) membahas temuan penelitian dengan 

konsep-konsep dan isu-isu penting serta (d) menarik kesimpulan, 

implikasi dan saran serta menyajikannya dalam bentuk laporan penelitian. 
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Dalam konteks ini, tesis menstimulasi aktivitas belajar mahasiswa dalam 

melakukan penelitian ilmiah dengan bimbingan dosen pembimbing.      

 

B. Tujuan Buku Pedoman Penulisan Tesis 

Buku pedoman penulisan ini disusun dengan tujuan : 1. 

Menyeragamkan pokok-pokok format penulisan tesis di Program 

Pascasarjana IAIN Curup, 2. Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam 

menulis tesis, 3. Pedoman bagi pembimbing dalam mengarahkan 

penulisan tesis, 4. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa bentuk 

penulisan karya ilmiah setingkat tesis, 5. Memberikan kemudahan bagi 

mahasiswa dalam menulis tesis.  

Dalam buku pedoman ini ditulis rambu-rambu  penulisan tesis  

dengan berbagai metode penelitian  yang dapat dijadikan acuan  bagi 

mahasiswa untuk melaksanakan  penelitian tesis  di Pascasarjana IAIN 

Curup ini.  Selain itu rambu-rambu itu dapat juga digunakan oleh dosen 

pembimbing dalam mendampingi mahasiswa dalam menyusun tesis.  

 

C. Etika Penulisan Tesis 

Etika penelitian meliputi permasalahan moral dan profesional yang 

terkait dengan penelitian. Pelanggaran paling berat terhadap standar etika 

pada penulisan penelitian/tesis adalah praktik plagiarisme, yakni 

perampasan kekayaan intelektual orang lain. Termasuk sebagai 

plagiarisme ialah penggunaan hasil karya, ide, atau tulisan orang lain, 

tanpa menyebutkan sumber aslinya. Pascasarjana IAIN Curup menerapkan 

Check Plagiarism dengan menggunakan Aplikasi Turnitin, Similiarity yang 

bisa di toleransi adalah 30 %. 

Etika penelitian mamberikan pedoman apa yang sah dikerjakan dan 

apa yang tidak sah atau dilarang dilakukan serta nilai-nilai moral yang 

harus dipatuhi oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian antara 

lain:  

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, 

dan/atau informasi dari suatu sumber dalam catatan 

kaki/kutipan. 

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

tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kaki/kutipan. 

3. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari 

sumber kata-kata dan /kalimat, gagasan dan pendapat, 

pandangan atau teori  tanpa menyebutkan sumber dalam catatan 

kaki/kutipan.   

Mahasiswa atau lulusan yang diketahui bahwa dalam naskah 

tesisnya terdapat praktik plagiarisme akan disidang oleh Dewan Etika 

Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Curup atau Tim Khusus yang ditunjuk 

oleh Pascasarjana IAIN Curup yang kemudian diproses untuk dikenakan 

sanksi mulai dari mengulang pembuatan tesis hingga pencabutan gelar 

Magister S-2 oleh IAIN Curup. 
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BAB II 
PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Struktur Isi Proposal Tesis 

Kegiatan penulisan tesis mahasiswa dimulai dari pengajuan 

proposal penelitian yang dinamakan dengan proposal tesis, yang menjadi 

dasar penulisan tesis adalah proposal tesis yang berisi maksimal 30 

halaman. Proposal Tesis memuat hal-hal sebagai berikut :  

1. Judul Penelitian 

Judul penelitian harus singkat, padat, spesifik, dan harus jelas dalam 

menggambarkan penelitian yang diusulkan. Adapun yang harus 

dipertimbangkan dalam merumuskan judul penelitian antara lain: sifat 

studi atau pendekatan penelitian, variabel penelitian, subjek penelitian, 

lokasi tempat penelitian berlangsung. Jika dalam variabel penelitian 

menunjukkan hubungan sebagai variabel bebas doi dalam judul disebut 

terlebih dahulu sedangkan variabel-variabel terikat disebutkan 

belakangan. Hindari menggunakan variabel jenuh atau variabel yang 

sudah banyak diteliti oleh orang lain. 

2. Latar Belakang Masalah 

Bagian ini berisi penjelasan tentang alasan akademik dalam memilih 

permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu 

diteliti. Rumusan dan Batasan Masalah 

3. Fokus Penelitian 

Bagian ini berisi tentang focus yang akan di teliti, batasan – batasan 

objek yang diteliti, sehingga sesuai dengan latar belakang masalah. 

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian tesis adalah diupayakan untuk mendapatkan salah 

satu dari tiga hal berikut : a. Menemukan teori atau konsep baru; b. 

Mengembangkan teori yang sudah ada, dan c. Menguji atau 

mengevaluasi teori dan konsep yang sudah ada.  

Kegunaan penelitian tesis adalah diupayakan untuk mengetahui sisi 

kegunaan penelitian dari segi a. Kegunaan penelitian bagi 

pengembangan akademik keilmuan; b. Kegunaan dari segi penyelesaian 

studi S2 Pascasarjana.  

5. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan dilakukan terhadap hasil penelitian atau 

karya yang membahas subyek yang sama, khususnya skripsi, tesis, 

disertasi atau karya-karya lain yang merupakan hasil penelitian. Tiga 

aspek yang diungkapkan dalam kajian penelitian yang relevan, a. 

Mengungkapkan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain; b. 

Mengungkapkan sisi kontribusi penelitian terhadap keilmuan di bidang 

kajian yang sama; c. Mengungkapkan kedalaman kajian yang dilakukan.  
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6. Kerangka Teoritik  

Kerangka teoritik berisi kerangka konseptual atau teori-teori yang akan 

diterapkan atau diuji dalam penelitian tesis. 

7. Hipotesis (Kuantitatif)  

8. Kerangka Berpikir (Kuantitatif)  

9. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian mencakup pendekatan dan langkah-langkah 

penelitian, yang meliputi penetapan sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan analisis data serta teknik interpretasi dan pengambilan 

kesimpulan yang digunakan dalam penelitian. Sistematika Kajian.Bagian 

ini mendetesiskan alur penulisan tesis yang disertakan dengan logika 

atau argumentasi penulis mengenai susuan bagian-bagian tesis. 

10. Sistematika Pembahasan Tesis (Outline Sementara) 

11. Daftar Pustaka (Sementara) 

 

B. Penulisan Proposal Tesis 

Judul tesis yang akan diajukan mahasiswa, terlebih dahulu diserahkan 

kepada Program Studi masing – masing dan atau Tim Gugus Mutu Pascasarjana 

IAIN Curup, guna pelacakan dan menghindari judul-judul tesis yang telah dibuat 

oleh orang lain yang sama dengan judul tesis yang diajukan. Setelah mendapat 

rekomendasi atau persetujuan dari Tim Gugus Mutu, baru dilanjutkan bimbingan 

dengan Dosen Pembimbing.  

Dalam menulis tesis, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Tesis. 

Dosen pembimbing tesis adalah mereka yang mempunyai keahlian di bidangnya 

dengan gelar Doktor atau Guru Besar (Profesor). Adapun prosedur pengajuan 

penetapan Dosen Pembimbing Tesis sebagai berikut : 

1. Mahasiswa diperbolehkan mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pembimbing 

Tesis, melalui surat permohonan yang dialamatkan kepada Direktur 

Pascasarjana IAIN Curup. 

2. Pembimbing penulisan tesis ditetapkan oleh Direktur Program 

Pascasarajana dengan mempertimbangkan keahlian calon Pembimbing 

Tesis dan pertimbangan Tim Ahli Pascasarjana IAIN Curup. 

3. Direktur Program Pascasarjana meminta kesediaan calon Pembimbing 

Tesis dengan mengirimkan Surat Kesediaan Pembimbing Tesis melalui 

mahasiswa yang bersangkutan. 

4. Surat Kesediaan Pembimbing Tesis yang telah ditandatangani oleh calon 

Pembimbing Tesis dikembalikan ke Pascasarjana IAIN Curup oleh 

Mahasiswa yang bersangkutan. 

5. Direktur Program Pascasarjana mengeluarkan SK penetapan Pembimbing 

Tesis.  

6. Direktur Program Pascasarjana mengirim SK penetapan Pembimbing 

Tesis melalui mahasiswa yang bersangkutan. 
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Seminar Proposal Tesis adalah mata kuliah kelas yang dibimbing 

oleh dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan pada semester 

kedua dan atau ketiga. Masing-masing mahasiswa mengajukan proposal 

tesis guna mendapatkan dari dosen pengampu matakuliah dan peserta 

Seminar Proposal Tesis. Mahasiswa yang proposal tesisnya belum 

diseminarkan pada semester kedua atau ketiga dapat megikuti 

perkuliahan Seminar Proposal Tesis pada semester berikutnya dengan 

ketentuan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku. 

 

C. Tim Pembimbing dan Penguji 

 

No Uraian Tugas 
1 Pembimbing 1 Substansi Tesis  
2 Pembimbing 2 Metodologi dan Pedoman Penulisan 
3 Penguji Utama Substansi Tesis 
4 Penguji Metodologi dan Pedoman Penulisan 

 

D. Ujian  Proposal Tesis 

 

Proposal tesis yang telah disusun dalam 3 (tiga) Bab yaitu Bab I, II 

dan III yang telah melalui proses bimbingan minimal 4 (empat) kali 

bimbingan dan telah mendapat persetujuan dosen pembimbing dan 

Kaprodi untuk mengikuti Ujian Proposal Tesis. Adapun syarat Ujian 

Proposal Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Curup adalah sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa telah selesai mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. 

2. Proposal tesis telah disetujui pembimbing akademik. 

3. Presentase Komposisi proposal tesis: BAB I 25 %, BAB II 45 % dan BAB 

III 30 % dari banyaknya jumlah halaman proposal tesis. 

4. Mahasiswa menggandakan proposal tesis sebaganyak 4 (empat) 

eksemplar, (Jilid Biasa) 

5. Lunas pembayaran SPP (seluruh semester). 

6. Melampirkan salinan Kartu Hasil Studi (KHS). 

 

E. Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis 

Setelah menempuh ujian poposal tesis, lalu melakukan revisi tesis 

sesuai dengan kritikan dan saran dari para dosen penguji dan dosen 

pembimbing, lalu mahasiswa melakukan penelitian. Kemudian setelah 

mengolah data penelitian dan bimbingan dengan dosen pembimbing, 

maka mahasiswa Pascasarjana harus mengikuti ujian seminar hasil 

penelitian, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Uji similirity minimal 30 % 

2. Telah mendapat persetujuan Dosen Pembimbing dan Kaprodi untuk 

melakukan Ujian Seminar Hasil Penelitian. 
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3. Presentase Komposisi tesis BAB I 10 %, BAB II 20 %, BAB III 12,5 %, 

BAB IV 50 % dan BAB V 7,5 % dari banyaknya jumlah halaman tesis. 

4. Mahasiswa menggandakan proposal tesis sebaganyak 4 (empat) 

eksemplar, Di Jilid dengan Soft Cover. MPI (Cover Biru), PAI (Cover 

Hijau), HKI (Cover Putih), BKPI (Cover Kuning) 

5. Lunas pembayaran SPP (seluruh semester). 

6. Lunas pembayaran uang ujian seminar hasil tesis. 

7. Melampirkan salinan Kartu Hasil Studi (KHS). 

 

F. Ujian Tesis 

Setelah menempuh ujian seminar hasil penelitian tesis, maka 

mahasiswa Pascasarjana harus mengikuti ujian seminar hasil 

penelitian, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

 

1. Uji similirity minimal 30 % 

2. Presentase Komposisi tesis BAB I 10 %, BAB II 20 %, BAB III 12,5 

%, BAB IV 50 % dan BAB V 7,5 % dari banyaknya jumlah halaman 

tesis. 

3. Telah mendapat persetujuan Dosen Pembimbing dan Kaprodi 

untuk melakukan Ujian Tesis. 

4. Mahasiswa menggandakan proposal tesis sebaganyak 4 (empat) 

eksemplar, di Jilid dengan Soft Cover. MPI (Cover Biru), PAI 

(Cover Hijau), HKI (Cover Putih), BKPI (Cover Kuning) 

5. Lunas pembayaran SPP (seluruh semester). 

6. Lunas pembayaran uang ujian tesis. 

7. Melampirkan salinan Kartu Hasil Studi (KHS). 

 

G. Cetak, Distribusi dan Konversi Tesis 

Setelah selesai ujian Tesis, mahasiswa harus melakukan perbaikan 

tesis sesuai dengan saran atau masukan dewan penguji dan 

pembimbing, diberikan waktu paling lama 1 Bulan terhitung tanggal 

pelaksanaan ujian. Di buktikan dengan lembar pengesahan perbaikan 

Tesis. Apabila sudah lembar pengesahan sudah selesai ditandatangani, 

Tesis di Cetak, Distribusi dan Konversi Tesis sebagai berikut : 

1. Tesis di cetak berjumlah 6 dengan distribusi kepada ; satu buah 

untuk Perpustakaan Pascasarjana IAIN Curup, satu buah untuk 

masing – masing pembimbing, satu buah ke Perpustakaan Pusat 

IAIN Curup, satu buah untuk lokasi penelitian dan satu buah 

untuk peneliti dan atau dilebihkan dari 6 juga bisa sesuai 

kebutuhan lainnya dari peneliti. 

2. Tesis di konversi dalam bentuk buku (ber - ISBN) dan submit 

artikel jurnal terakreditasi SINTA, sesuai pertimbangan dan 

persetujuan dari Pascasarjana IAIN Curup. 
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3. Tujuan konversi tesis dalam bentuk buku (ber - ISBN) dan 

submit artikel jurnal terakreditasi SINTA untuk meningkatkan 

nilai akreditasi lembaga dan untuk kepentingan karir dari 

peneliti. 
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BAB III 
SISTEMATIKA PENULISAN TESIS 

 

Sistematika yang dimaksud di sini adalah bagian-bagian apa saja yang 

harus ada dalam tesis. Bagian-bagian yang harus ada dalam tesis secara umum 

dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : Bagian awal, mencakup: 1. 

Sampul Tesis, terdiri dari judul penelitian, penjelasan tujuan pengajuan tesis, 

logi IAIN Curup (standar), nama peneliti, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), 

nama  Jurusan atau Program Studi, lembaga (institusi) dan Tahun 

Penyelesaian (Hijriah dan Masehi); 2. Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah : 3. 

Persetujuan Pembimbing; 3. Pengesahan Tim Penguji Ujian Tesis; 4. Abstrak; 

5. Kata Pengantar; 6. Daftar Isi; 7. Daftar Tabel (bila ada); 8. Daftar Bagan (bila 

ada); 9. Daftar Gambar (bila ada); 10. Daftar Lampiran; 11. Daftar Istilah (bila 

ada). Bagian tengah, mencakup;  Bab I. Pendahuluan, Bab II Kerangka Teoritis, 

Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan, V 

Penutup, terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran. Bagian akhir, terdiri; 1. 

Daftar Kepustakaan; 2. Lampiran-lampiran; 3. Daftar Riwayat Hidup Penulis.  

Sistematika tesis sebagaimana diuraikan di bawah ini bersifat fleksibel. 

Artinya komponen yang dimuat di dalam sistematika penulisan tesis terutama 

pada Bab I Pendahuluan dan Bab III Metodologi Penelitian harus disesuaikan 

dengan jenis penelitian yang digunakan.  

 

A. Bagian Awal 

 

1. Sampul Judul 

Sampul judul terdiri dari dua bagian: luar dan dalam. Sampul luar 

berbentuk hard cover. Sampul dalam berisi teks yang sama dengan 

yang tertera pada sampul luar, tetapi ditulis dengan kertas biasa. 

Sampul dalam dihitung sebagai halaman Romawi pertama dari bagian 

awal karya, dengan nomor “i”, namun nomor halaman tidak perlu 

dicantumkan. Teks sampul judul luar dan dalam terdiri dari: a. Judul 

penelitian, b. Penjelasan tujuan pengajuan thsis, c. Logo IAIN Curup 

(standar), d. Nama peneliti, e. Nomor Induk Mahasiswa (NIM), f. Nama  

Jurusan atau Program Studi, g. Lembaga (institusi) dan, h. Tahun 

Penyelesaian (Hijriah dan Masehi). 

Huruf yang digunakan untuk bagian lembar sampul ini adalah 

Times New Roman, dengan ukuran 14 untuk judul, nama Jurusan atau 

Program Studi, dan tahun penyelesaian. Ukuran 12 untuk nama 

penulis, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), dan bagian “penjelasan tujuan 

pengajuan tesis.” Semua teks tersebut disusun secara simetris tengah 

(center). Sampul judul luar dilengkapi dengan teks punggung, yang 

berisi: jenis karya ilmiah, judul, nama penulis, Nomor Induk Mahasiswa 

(NIM) dan tahun penyelesaian. (Contoh terlampir). 
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2. Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah  

Pernyataan keaslian dibuat dalam surat pernyataan, dengan 

menuliskan identitas peneliti: Nama, NIM, tempat dan tanggal lahir, 

pekerjaan, serta judul tesis. Menjelaskan keotentikan karya ilmiah dan 

kesediaan mempertanggungjawabkan jika ditemukan unsur 

penjiplakan atau plagiasi. Lembar pernyataan ini ditandatangi peniliti 

di atas materai Rp. 6.000,00. (Contoh terlampir). 

 

3. Persetujuan Pembimbing  

Persetujuan Pembimbing terdiri dari: a. Judul Penelitian; b. Nama 

dan NIM Peneliti; c. Jurusan atau Program Studi dan nama lembaga; d. 

Penegasan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan persetujuan untuk 

diajukan ke sidang ujian tesis; e. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun 

disetujui; f. Nama Pembimbing I dan II. (Contoh terlampir). 

 

4. Persetujuan Tim Penguji  

Persetujuan Tim Penguji Tesis terdiri dari : a. Judul Penelitian; b. 

Nama dan NIM Peneliti; c. Jurusan atau Program Studi dan nama 

lembaga; d. Penjelasan telah diperbaiki sesuai dengan saran tim 

penguji yang dilaksanakan pada tanggal, bulan, tahun; e. Ketua, 

Sekertaris, Penguji I, Penguji II, Penguji III, Pembimbing I dan 

Pembimbing II, dan diketahui oleh Direktur/ Rektor Lembaga. (Contoh 

terlampir). 

 

5. Abstrak  

Abstrak adalah gambaran ringkas, padat tentang keseluruhan 

tesis yang ditulis. Abstrak harus mencakup beberapa unsur, yaitu : a. 

Identitas: Nama, NIM, Judul, Jenis Penelitian Tesis, tempat Dicetak, 

Jurusan atau Program Studi, Lembaga, Tahun dan Jumlah Halaman; b. 

Latar Belakang Masalah; c. Tujuan Penelitian; d. Metodologi Penelitian 

yang digunakan; e. Hasil Penelitian dan Kesimpulan; f. kata kunci. 

Abstrak ditulis satu spasi dengan jumlah kata antara 200 sampai 

dengan 300 kata. Kata “abstrak” ditulis tebal dengan huruf kapital 

serta diletakkan di tengah, dengan 3 (tiga) ketukan ke bawah. Nama 

lengkap penulis diketik dengan huruf kapital dua spasi di bawah judul 

dan dimulai dari sisi kiri. Huruf pertama setiap kata pada judul diketik 

dengan huruf kapital kecuali kata depan dan kata sambung. Abstrak di 

tulis dalam tiga bahasa; bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa 

Arab (Contoh terlampir). 

 

6. Kata Pengantar 

Kata Pengantar di dalamnya terkandung beberapa hal sebagai 

berikut : a. Kata-kata Tahmid kepada Allah atas terselesaikannya tesis, 

disusul Salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam; 

b. Dijelaskan juga sekilas tentang keberadaan tesis; c. Ucapan terima 
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kasih dan hormat kepada orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam 

menyelesaikan penulisan tesis. “Kata Pengantar” ditulis tebal dengan 

huruf capital serta diletakkan di tengah, dengan 3 (tiga) ketukan ke 

bawah. (Contoh terlampir). 

 

7. Daftar Isi 

Daftar isi memuat struktur tulisan, mulai dari sampul judul 

sampai lampiran. Daftar Isi merupakan pedoman untuk melihat 

bagian-bagian yang ditulis dalam penelitian secara cepat. Karena itu 

dibuat judul, sub judul, nomor halamannya, masing-masing. Mulai dari 

halaman pertama sebelum Bab I ditulis dengan menggunakan angka 

Romawi, seperti : I, II, III, IV dan seterusnya. Pada halaman Bab I ditulis 

angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya.  

Kata “daftar isi” ditulis tebal dengan huruf kapital dan diletakkan 

di tengah, dengan 3 (tiga) ketukan ke bawah. Kata “BAB” dan Judul 

pada setiap BAB ditulis dengan huruf capital. Di bawah judul bab, 

dicantumkan nomor dan judul-judul sub-bab. Nomor halaman yang 

menunjukkan letak masing-masing bagian dicantumkan di sebelah 

kanan dihubungkan melalui titik-titik secukupnya. (Contoh terlampir). 

 

8. Daftar Tabel (bila ada) 

Daftar tabel diletakan setelah daftar isi, yang berisi semua tabel 

data dalam tesis. Nomor dan judul tiap-tiap tabel dikutip dengan eksak 

dalam daftar tabel. Nomor tabel ditulis dengan menggunakan angka 

Romawi huruf besar, sedangkan judulnya ditulis dengan kapitalisasi. 

Tabel harus dimuat dalam satu halaman tidak boleh dipisah, 

dilanjutkan di halaman berikutnya. Oleh karena itu tabel yang 

disajikan bersama dengan teks, jangan terlalu kompleks. Dalam 

keadaan tertentu, huruf dapat diperkecil. Tabel yang disajikan harus 

tabel yang dibahas, bilamana tidak dibahas dalam teks tetapi perlu, 

cantumkan dalam lampiran. Tabel dalam teks yang disertai dengan 

nomor tabel, harus diketik dengan huruf “t” kapital seperti contoh: 

Tabel 1. Judul tabel, teks dalam lajur kolom harus mudah dimengerti 

langsung dari keberadaan tabel, tanpa harus melihat keterangan lain 

dalam teks diluar tabel. Untuk itu jangan menggunakan kode atau 

simbol dalam lajur kolom tabel yang berisi jenis variabel atau 

perlakuan yang dipakai dalam penelitian. Tabel harus dapat 

dimengerti isinya dengan baik, tanpa perlu membutuhkan bantuan 

keterangan tambahan lain diluar tabel. Bilaman terpaksa ada singkatan 

yang tidak lazim, sajikan keterangan dari singkatan dibawah tabel. 

Tabel yang dikutip dari pustaka, juga dicantumkan nama penulis dan 

tahun publikasi dalam tanda kurung. Jarak antara baris dalam judul 

tabel diketik satu spasi dan tidak diakhiri dengan titik. (Contoh 

terlampir). 
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9. Daftar Gambar, Grafik, Diagram, atau Lukisan  

Ada dua hal yang penting dalam membuat unsur ini; 1. Berbeda 

dengan nomor tabel, nomor gambar, grafik, diagram, atau lukisan 

dituliskan dengan angka Arab; 2. Jika jumlahnya cukup banyak, grafik, 

gambar, diagram, lukisan, dimasukan ke dalam daftar yang terpisah-

pisah. Jika semuanya dikumpulkan menjadi satu maka yang lebih tepat 

untuk nama judulnya adalah “gambar” atau “lukisan”. Akan tetapi jika 

hanya ada satu jenis misalnya grafik saja, atau diagram saja, judulanya 

adalah “diagram” atau “grafik”. Seperti itu juga daftar tabel, daftar ini 

menggunakan dua spasi tunggal.  

Gambar meliputi grafik, diagram, monogram, foto, peta. 

Pembuatan grafik, monogram disarankan menggunakan komputer, 

dengan memberikan simbol yang jelas maksudnya. Ikuti cara membuat 

garfik dengan mencontoh grafik dalam jurnal ilmiah terbaru. 

Diusahakan grafik yang ditampilkan sudah mampu menjelaskan data. 

Gambar dalam teks harus diketik dengan huruf “g” kapital. Nomor urut 

dan judul gambar diketik dibawah gambar dua spasi dibawahnya. 

Jarak antara baris dalam judul gambar diketik satu spasi. 

Foto ditampilkan sedemikain rupa agar jelas maksudnya. Latar 

belakang foto sebaiknya kontras dengan objek foto. Sebelum objek foto 

dipotret, letakkan penggaris disamping objek foto, bila diinginkan agar 

pembaca mudah memahami panjang dari objek foto, atau nyatakan 

skala dari objek foto tersebut. Misalnya: Skala 1 : 100 kali. Letakkan 

koin uang logam Rp. 100,- atau penggaris di samping objek foto, 

sebelum foto dipotret untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

diameter objek foto. 

Lambang untuk variabel penelitian dipakai untuk memudahkan 

penulisan variabel tersebut dalam rumus dan pernyataan aljabar 

lainnya. Penulisan lambang atau simbol sebaiknya menggunakan 

simbol dalam fasilitas program perangkat lunak komputer seperti 

program wordstar atau microsoft word.  Pilihlah lambang yang lazim 

digunakan dalam disiplin ilmu saudara. Cara menulis rumus 

matematik diusahakan dalam satu baris. Bila ini tidak memungkinkan, 

atur cara pengetikan sedemikan rupa, agar rumus matematik saudara 

mudah dimengerti. Lambang diketik dengan huruf abjad latin dan 

abjad Yunani. (Contoh terlampir). 

 

 

10. Daftar Istilah  

Dalam beberapa bidang keilmuan tertentu, tidak tertutup 

kemungkinan adanya istilah-istilah teknis yang hanya diketahui 

kalangan tertentu yang akrab dengan bidang keilmuan tersebut. 

Mengingat hasil sebuah penelitian diharapkan dapat dibaca dan 

dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas, maka diperlukan sebuah 

daftar istilah yang berisi definisi dan penjelasan istilah-istilah teknis 
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tersebut. Kata-kata “daftar istilah” ditulis dengan huruf kapital tebal 

dan diletakkan di tengah, dengan tiga ketukan ke bawah. (Contoh 

terlampir).  
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BAB IV 
TEKNIK PENGUTIPAN 

 

Peneliti dalam membuat karya ilmiah, diharuskan membaca sejumlah 

teori yang dikemukakan para ahli atau peneliti terdahulu. Peneliti juga 

membaca jurnal, majalah, anggaran dasar, sajak, puisi, karena itu penulis 

perlu mengetahui cara pengutipan yang benar. 

 

A. Kutipan Langsung dan Tidak Langsung 

Kutipan ada dua, kutipan langsung (direct quotation) dan kutipan 

tidak langsung (indirect quotation). Kutipan yang persis sama dengan kata-

kata yang terdapat dalam bahan asli disebut kutipanlangsung. Kutipan 

langsung terbagi dua, kutipan langsung panjang(long direct quotation)dan 

kutipan langsung pendek(short direct quotation).1 

 

1. Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan tidak langsung disebut paraphrase, yakni kutipan yang 

tidak menurut kata-kata, tetapi menurut pokok pikiran atau 

semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata bahasa sendiri. Kutipan 

tidak langsung terbagi dua: paraphrase panjang dan paraphrase pendek. 

Paraphrase tidak ditulisakan di antara tanda petik ("..."), melainkan 

langsung dijalin dalam kalimat atau alinea. Kutipan panjang, sebaiknya 

tidak lebih dari setengah halaman. Walaupun yang dikutip bahasa asing, 

paraphrase yang kita tuliskan boleh dalam bahasa Indonesia, sebab 

bahasa Indonesia merupakan bahasa standar penulisan skripsi, tesis, 

dan disertasi di Indonesia.2 

 

Misalnya: 

....eksistensi pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam 

berbagai aspek kehidupan sangat urgen. Misalnya, agar syariat 

Islam dapat diterapkan, terpeliharanya tatanan kenegaraan, 

terwujudnya kenyamanan pada masyarakat, kelestarian alam, 

terwujudnya kerjasama.3 Islam mengenal sistem kerja kolektif... 

 

Untuk paraphrase yang lebih dari satu alinea, maka dapat 

dilakukan dengan cara; a. Memberikan superskrip footnotes di tiap-tiap 

akhir alinea. Superskripnya harus dituliskan dengan dua angka yang 

berbeda, walaupun sumbernya sama, dan dalam footnotes disebutkan 

sumber yang sama itu dengan menyebutkan sama seperti kutipan di atas 

dengan menyebutkan nama penulis, Judul dan tanda titik (…); b. 

Menyebutkan nama penulis yang dikutip pada bagian permulaan aline 

paraphrase. 

                                                           
1 Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Tesis Thesis, Jilid I, (Yogyakarta : Penerbit AND OFFSET, 1991) Cet Ke-1, h. 66 
2 Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Tesis, h. 7 
3 Lihat! Muhammad Al-Sayyid Al- Wakil , Al-Qiyadat wa al-Jiyzyat fi  al-Islam, (Cairo : Dar al-Wafa’li al-Thiba’at wa 

Al- Nasyr wa al-Tauzi’, 1986), Cet. Ke-2, h 15-16 



 
 

BUKU PEDOMAN TESIS 
17 

Secara ringkas, gambaran dunia politik Arab menjelang 

pertengahan abad ke-6 M, dunia berada dalam keadaan kegelapan 

moral serta takhayul yang merusak kehidupan spiritual manusia, 

demikian menurut al-Ismail.... Keserakahan dan tirani telah 

menjarahkesejahteraan moralnya.... 

Di lingkungan imperium Romawi kaum elite yang memiliki 

banyak budak tenggelam dalam kekayaan yang luar biasa dan bebas 

dari pajak. Sedangkan penduduk pribumi harus memikul semua beban 

pajak, mereka terbebani secara amat berlebihan secara fisik dan 

finansial.4 

Selanjutnya paraphrase pendek yang terdiri dari satu alinea atau 

kurang. Penulisannya disarankan tidak dicampur dengan pendapat 

sendiri. Jika pendapat, ide atau kesimpulan yang dikutip dari beberapa 

sumber sangat mirip satu sama lain, maka akan menimbulkan alinea 

kutipan-kutipan yang tunggal-nada apabila masing-masing sumber 

dikutip dalam alinea-alinea terpisah-pisah. Karena itu, dapat disebut 

dua sumber dalam satu footnote, walaupunyang dikutip dua sumber.5    

 

Misalnya: 

Menurut Sardar dan Fakhruddin Hs, takwa merupakan suatu konsep 

teori, berupa kepercayaan yang membutuhkan realisasi dalam seluruh 

aktivitas manusia, berdasarkan keyakinan kepada Allah dan 

peribadatan yang ikhlas...6 

 

2.  Kutipan Langsung 

Kutipan langsung pendek ialah kutipan yang tidak melebihi tiga 

baris ketikan. Kutipan itu cukup dimasukkan ke dalam teks 

denganmemberikan tanda kutip atau tanda petik di antara bahan yang 

dikutip.7 
 

Misalnya : 

Rasulullah SAW merupakan uswah dalam berbagai aspek kehidupan umat 

manusia. Dalam konteks pendidikan Islam, seperti dikatakan Zainal 

Efendi Hasibuan, "upaya mewujudkan pendidik profesional berdasarkan 

roh Islam, perlu melihat sisi kehidupan atauprofil Rasulullah sebagai 

pendidik ideal...”8 Karena hakikat diutusnya Rasulullah ke atas muka 

bumi adalah sebagai uswat hasanat dan rahmat li al-'alamin. Semua 

Sunnah Rasulullah menjadi panduan utama setelah Al-Qur'an dalam 

                                                           
4Iaha al-lsmail, Tarikh Muhammad SAW Teladan Prilaku Ummat, 1 diterjemahkan dari The Life of Muhammad: His 

Life Based on the Earliest Sourches.i Terj. A. Nasir Budiman, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 2. 
5 Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Tesis,h. 70 
6 Ziaduddin Sardar, The Future Of Moslem Civilization, (London : Croom Helm, 1979) h. 30; Fakhruddin HS, 

Ensiklopedia Al-Qur’an (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), Jilid 2, h. 459 
7
Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Tesis, h. 72. 

8Lihat Zainal Efendi Hasibuan, Profil Rasullullah sebagai Pendidik Ideal: telaah Pola Pendidikan Islam Era Rasulullah 

Fase Makkah dan Madinah, dalam Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam:Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era 

Rasulullah Sampai Indonesi, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007) Cet. Ke-1, h. 1 



 
 

BUKU PEDOMAN TESIS 
18 

berbagai aspek kehidupan manusia terutama aspek pendidikan yang 

kebenarannya telah direkomendasikanAllah SWT. 

Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang lebih dari tiga 

baris ketikan. Kutipan ini tidak dijalin dalam teks, akan 

tetapiditempatkan tersendiri dalam alinea baru. Kutipan langsung 

panjang diketik satu spasi tunggal pada garis tepi baru yang jaraknya 

empat ketukan huruf dari garis tepi ketikan yang asli. Indensisasi dari 

kalimat pertama adalah tujuh ketukan dari garis tepi yang asli, atau tiga 

ketukan dari garis tepi yang baru. Kutipan langsung panjang lebih 

pendek dari kutipanparaphrasepanjang. Tidak ditulisdiantara tanda 

petik.9 

Misalnya : 

It is surely not by accident that the Holy Book of Islam is called Holy 

Qur'an (recitation)—derived from the same root as the word iqra 

(recite)- or often called al-kitab—derived from the term katab (to 

write): reading and writing are practically two core elements of 

education in another ayah, -Qur'an demonstrates its high 

appreciation to thouse who at once believe in Allah and seek 

knowledge, "Allah will exalt thouse who believe among you, and those 

who have knowledge, to highranks.10 

 

Kutipan langsung tidak dapat dihindarkan dari : a. mengutip rumus-

rumus; b. mengutip peraturan-peraturan hukum, perintah- perintah, 

anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sebagian besar program 

kerja; c. mengutip peribahasa, sanjak, dan karya drama; d.mengutip 

beberapa landasan pikiran yang sudah dinyatakan dalam kata-kata yang 

sudah pasti; e. mengutip beberapa statemen ilmiah yang jika dinyatakan 

dalam bentuk lain dikhawatirkan kehilangan force-nya, demikian kata 

Sutrisno Hadi. 

Berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an merupakan kutipan 

langsung, karena tidak bisa diubah. Kecuali yang diambil intisari, dan 

membuat rujukan pada surat dan ayat-ayat yang dimaksudkan. 

Bila terjadi kesalahan terhadap sumber yang dikutip, koreksian 

diletakkan di antara tanda kurung persegi dan tanpa mengubah kata- kata 

yang dikutip meskipun salah. Ada tiga cara yang dilakukan. Pertama, 

membetulkanya dengan sedikit ulasan.  

Misalnya: 

Pada hari Senin malam, 11 Ramadhan [yang betul adalah 12 Rabiul 

Awal] tahun Gajah—yakni tahun Abraham al-Arsyam berusaha 

menyerang Mekkah dan menghancurkan Ka'bah-- Muhammad 

dilahirkan oleh ibunya, Aminah. Lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, 

                                                           
9Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Tesis, h. 73 
10Affandi Mochtar, Islamic Education : Sinificance, Problem and Solustions, in Alief Theria Wasim, Religious 

Harmony: Problems, Practice and Education, Yogyakarta and Semarang : Oasis Publisher), h. Cet ke-1, h. 219 
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'Abdullah meninggal dunia ketika Aminah mengandungnya dua 

bulan.11 

Kedua, dapat juga dengan menambah kata sic. Misalnya: 

Pada hari Senin malam, [sic] 11 Ramadhan tahun Gajah— yakni tahun 

Abraham al-Arsyam berusaha menyerang Mekkah dan 

menghancurkan Ka'bah-- Muhammad dilahirkan oleh ibunya,Aminah. 

Lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, 'Abdullahmeninggal dunia 

ketika Aminah mengandungnya dua bulan.12 

Ketiga, dapat juga dengan langsung membetulkan tanpa ulasan. Misalnya: 

Pada hari Senin malam, 11 Ramadhan [2 Rabiul Awal] tahun Gajah—

yakni tahun Abraham al-Arsyam berusaha menyerang Mekkah dan 

menghancurkan Ka'bah--Muhammad dilahirkan oleh ibunya, Aminah. 

Lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, 'Abdullah meninggal dunia 

ketika Aminah mengandungnya dua bulan.13 

 

B. Kutipan Sajak 

Untuk kutipan langsung pendek, sanjak dikutip sama dengan cara 

pengutipan yang lain: 

Zakiyul lrsyad Hasibuan menyatakan dengan penuh penghayatan, 

"ayah, engkau pigur bagiku, semangatmu menghantam potensiku tuk 

berbuat lebih..."14 

Untuk kutipan sanjak yang panjang lebih dari tiga baris, kutipan di 

tempatkan di tengah-tengah halaman, sehingga garis tepi kiri dari kutipan 

tampak rata. Baris pertama dari kutipan tidak diberi indensi yang lebih 

lebar daripada baris lainnya.15 Misalnya: 

Ketika Zainal Efendi Hasibuan menyelesaikan tesisnya, ia 

menyatakan: 

Tuhan, 

Aku ingin zaman ini kugenggam dalam 

genggaman-Mu. 

Dunia ini kusarungkan hingga bangunan 

tinggi dan mutiara palsu membisu  

Patuh dan taat menyahut perintahku  

Sudah kukatakan kesaijanaan ini antara 

dunia dan akhirat 

Jangan membuat aku tertipu madu dan 

fantasi kesuksesan 

Adalah awal dari kecelakaan dan kebinasaan 

yang sia-sia.... 

 

 

                                                           
11 Hanya sebagai Contoh 
12Hanya Sebagai Contoh 
13Hanya Sebagai Contoh 
14 Hanya Sebagai Contoh 
15Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Tesis, h. 76 
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C. Kutipan Ayat al-Qur'an dan Hadits 

Ada beberapa ketentuan dalam menuliskan ayat Al-Qur'an; 1. 

mengutip ayat atau hadis hendaklah secara lengkap, harus satu ayat atau 

satu hadis penuh, kecuali jika terlalu panjang dan isinya tidak relevan 

dengan masalah yang dibicarakan, 2. ayat atau hadis baik panjang 

penulisannya kurang dari satu baris atau lebih ditempatkan tersendiri, 

terpisah dari teks, 3. untuk kutipan ayat al-Qur'an harus disebutkan nama 

dan nomor surat serta nomor ayat yang ditulis dalam dua tanda kurung 

pada akhir kutipan dan tidak perlu dibuat nomor kutipan, 4. mengutip 

hadis haruslah lengkap unsur sanad, matan, dan prawinya dan harus 

terambil dari buku hadis sendiri, 5. kutipan hadis diberi nomor kutipan 

dan pada catatan kaki harus dijelaskan sumberpengambilannya, 6. 

terjemahan ayat atau hadis, baik merupakan kutipan atau terjemahan 

penulis sendiri, diketik berjarak satu spasi dan jika merupakan kutipan di 

akhirnya diberi nomor kutipan. 

 

Contoh pengutipan ayat: 

Sebaik-baik umat adalah, umat yang melaksanakan memerintahkan 

kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, sebagaimana 

ditegaskan Allah dalam firman-Nya :  

 

                        

                       

       

Artinya : kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih 

baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang yang fasik. (Al Qur’an Surat Ali Imran: 110) 

 

D. Anotasi dan Interpolasi 

Anotasi merupakan pemberian keterangan pendek yang disisipkan 

di belakang kata, ungkapan atau kalimat yang diberi keterang an itu. 

Dituliskan di antara dua tanda kurung besar [ ].Apabila anotasi mencapai 

satu baris atau lebih, ditulis pada catatan kaki. 

Contoh : 

Pada hari Senin malam. 12 Rabiul Awal tahun Gajah [tahun Abraham 

al-Arsyam berusaha menyerang Mekkah] Muhammad dilahirkan oleh 

ibunya, Aminah. Lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, 'Abdullah 

meninggal dunia ketika Aminah mengandungnya dua bulan. 
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E. Kalimat Elips 

Kalimat elips adalah kalimat kutipan langsung yang sebagian kata di 

dalamnya dihilangkan, baik pada awal, tengah, dan akhir kalimat. Bagian 

yang dihilangkan itu diganti dengan tanda titik tiga buah. Empat titik bila 

pada akhir kalimat berikut dengan titik akhir kalimat.  

Misalnya: 

...seorang pemimpin yang ingin meningkatkan kepemimpinannya 

perlu mengkaji literatur tentang pendekatan atau model 

kepemimpinan. Sejak awal, para ahli telah mengembangkan berbagai 

model pendekatan. Hellriegel dan Slocum,16 misalnya membagi model 

kepemimpinan kepada tiga bentuk; (1) model sifat (traits model), 

yang memusatkan pada karakteristik personal pemimpin; (2) model 

prilaku (behavioral model) yang memusatkan pada tindakan 

pemimpin.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16Hellriegel dan Slocum, Management (Amarica : Addison Wesley Pub. Comp., 471-494) 
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BAB V 
CATATAN KAKI (FOOTNOTE) 

 

Footnote atau catatan kaki adalah catatan yang dibuat di bagian 

bawah tulisan. Foot note berfungsi: mendukung validitas karya sendiri, 

tempat memperluas pembahasan yang tidak layak dimasukkan dalam teks 

halaman, sebagai referensi silang (cross-reference), tempat kutipan, dan 

sebagai petunjuk sumber. Footnote atau catatan kaki bisa menggunakan 

aplikasi dari Zotero atau Mendeley.  

Catatan kaki (pada bagian bawah halaman teks) dapat berupa 

keterangan tambahan pendapat, tambahan informasi, keterangan 

penyusun mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan uraian dalam teks, 

dan informasi tentang sumber rujukan suatu kutipan. 

Unsur-unsur yang harus ada dalam dalam footnote ditulis secara 

berurutan:  

 

1. Kutipan dari Buku 

a. Penulis satu orang : 
1Muhammad Munir Mursi, al-Tarbiyyat al-Islamiyyat: Ushuliha wa 

Tathawuriha fi al-Bilad al-Arabiyyat, (Kairo: 'Alim al-Kutb, 1982), Cet. 

ke-1, h. 21. 

b. Penulis dua orang, nama masing-masing ditulis dengan lengkap 

ditambah kata dan dalam bahasa Indonesia dan and pada buku 

berbahasa Inggris. 
lHarol Kooniz and Cyril O’Donnel, Principlesof Management an 

Analysis of Managerial Functions, (New York: MC. Graw Hill Book 

Company Inc, 1959), h. 429. 

c. Penulis tiga orang atau lebih, hanya menuliskan nama pertama dan 

ditambahkan kata dkk., pada akhir nama penulis pertama. 
1Zakiah Daradjat, dkk.,Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1998), Cet. ke-3, h. 7. 

d. Tidak ada nama Pengarang 
1Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) Pusat, Bahan 

Penataran P-4 Garis-Garis Besar Haluan Negara, ([t.t]: [t.p.], 1994), 

h. 5. 

e. Mengutip Buku Editor 
1Samsul Nizar (ed.) Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media, 2007), Cet ke-1, h. 3. 

f. Mengutip Buku Terjemahan 
1Oumar Muhammad al-Thaomiy al-Syaibaniy, Falsafah Pendidikan 

Islam, terj. Hasan Langgulung, judul asli uFalsafah Tarbiyah al-

Islamiyah," (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. ke-1, h. 7. 
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g. Buku yang Ditahqiq 
1Muhammad ibn Idris, al-Risalah, naskah ditahqiq oleh Ahmad 

Muhammad Syakir, (Beirut: Maktabah al-islamiyah, [t.th.]), Cet.ke-

1, h. 14. 

 

2. Al-Qur'an, Hadis dan Terjemahannya 

Kutipan berupa ayat al-Qur'an tidak perlu diberi catatan kaki, 

karena nama surat serta nomor ayat telah dituliskan di belakang ayat 

yang dikutip dalam teks. Sedangkan kutipan hadis diberi diberi catatan 

kaki, seperti sumber lainnya. Kutipan terjemahan al-Qur'an dan 

terjemahan hadis harus diberi catatan kaki sama seperti (buku) lainnya, 

kecuali terjemahan penulis sendiri. 

 

3. Majalah dan Jurnal 

Judul artikel ditulis di antara dua tanda kutip, nama jurnal atau 

majalah ditulis miring, diikuti nomor volume. Kemudian diikuti bulan 

dan tahun terbit yang ditulis di antara dua tanda kurung, kemudian 

nomor halaman, dan titik. 

Richard Thomas, “Menuak Abad Baru Hijrah di Eropa”, Panji 

Masyarakat, 12: 314, (Pebruari, 1991), h. 19.  

M. Chiapetta, "Historioghraphy and Roman Education", History of 

Educational Journal,  Vol I, No 1, (Summer, 1953), h. 149. 

4. Surat Kabar 

Catatan kakinya terdiri dari; a. macam tulisan; b. nama surat 

kabar; c. tanggal, bulan, dan tahun penerbitan; d. bagian, jika ada; e. 

nomor halaman, dan f.Kolom. Contoh Editorial dan tajuk rencana: 
1Tadjuk Rencana dalam Kompas [Jakarta], 17 Juli 1968, p.2.kol. 1-2. 

Contoh kutipan artikel: 

Sri Edi Swasono, "Memperingati Tujuh Puluh Tahun Transmigrasi" Sinar 

Harapan, (Jakarta), 15 November 1981, h. 2. 

 

5. Pernyataan lisan, seperti pidato, siaran radio, wawancara, diskusi, 

dan lainnya 

Pernyataan lisan, unsur-unusr yang perlu dicatatkan adalah; a. 

nama; b. kedudukan atau jabatan; c. tempat diucapkannya statemen; d. 

tanggal, bulan, dan tahun; dan jam(jika ada); e. ijin dari yang 

bersangkutan untuk pengutipannya.17 

Misalnya; 
1Mangun Mangkubumi, Rektor Universitas Kertabumi, dalam pidato 

Dies Natalis ke-XX, 10 Djuni 1967. idjin kutipan telah diberikan. 

 

 

 

                                                           
17Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Tesis Jilid II, h. 138 
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6. Disertasi, Tesis, Skripsi, dan Paper 

Contoh : 
1Sumarto, Kepemimpinan Transformasional dalam Menanamkan 

Budaya Madrasah di Provinsi Jambi, (Disertasi, Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Curup, 2016), 

h. 7-11. 

 

7. Publikasi Pemerintah dan Badan-badan Terkemuka 

Contoh : 

Marjono, "Semoga 'Genta kejaksaan' tetap Bergema Sepandjang Masa," 

Persatuan Jaksa-Jaksa Jawa Tengah, I (Desember, 1963), pp. 17-18. 

 

8. Dari Ensiklopedi 

Disebutkan nama editornya yang disingkat dengan ed. (ditulis 

miring), nama entrinya dituliskan, di antara tanda petik rangkap, nama 

ensiklopedi ditulis miring, kurung buka, nama tempat dan tahun 

penerbitan, kurung tutup, selanjutnya ditulis jilid dan nomor 

halaman.18Contohnya: 

H.A.R Gibb dan J.H. Kramers, (ed), "Khmar",ShortherEnsiklopedia of 

Islam, (Leiden: Brill, 1994), Jilid 3, h. 234. 

 

9.  Dari Internet 

Kutipan internet, dituliskan nama pengarang, atau lembaga, judul, 

tahun akses, halaman dan alamat website.19 

Contoh: 

University of Idoha, Administrative Prosedure Manual, 2006, p.3, 

http/www.audoha.Admin/prosedures/ (diakses tanggal 12 Januari 

2005) 

 

10. Dari CD Rom 

Kutipan yang diambil dari CD ROM dituliskan perawi Hadis, nama 

CD ROM, nama kitab hadis, nama bab dalam kitab hadis (kesemuanya 

dicetak miring), dan nomor hadis. Sebagai contoh, untuk hadis riwayat 

al-Bukhari yang tercantum dalam Shaih al-Bukhari nomor hadis 6771, 

ditulis pada catatan kakinya. 

H.R. al-Bukhari (CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif: Shaih al- Bukhari, Kitab 

al-I’tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah, Hadis 6771). 

Jika terdapat hadis yang diriwayatkan oleh dua periwayat atau 

lebih, maka untuk data-data periwayat kedua dan seterusnya dibuat 

setelah yang pertama dengan dipisahkan oleh titik koma (;).  

Contohnya: 

                                                           
18Program Pascasarja Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Tesis, h. 76na IAIN Imam Bonjol Padang, Buku  Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah, Op. Cit., h. 79. 
19Ibid 
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H.R. Abu Dawud: al-Turmudzi; dan al-Darimi (CD Mausu'ah al-Hadis al-

Syarif: Sunan Abu Dawud, Kitab al-Aqliyah, Hadis 3119). 

 

11. Peniadaan istilah Ibid., op.cit., dan loc.cit  

Penulisan catatan kaki tidak lagi menggunakan istilah; ibid, op. cit, 

dan loc. cit, jika ingin menyebutkan lagi sumber kutipan yang sudah 

pernah dibuat. Cukup menyebutkan nama pengarang (nama populer saja), 

nama buku yang dimaksud (satu atau dua kata), dan nomor halaman. 

Contoh: 

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 20011), Jilid 

2, Cet ke-5, h. 110. 

 Amir, Ushul…, h. 78. 
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BAB VI 
PENGETIKAN 

 

Pengetikan tesis, perlu juga diperhatikan oleh mahasiswa. Pengetikan 

juga termasuk point penilaian pada sidang meja hijau atau munaqasah. 

Pengetikan terdiri dari pengaturan ukuran kertas, penomoran (numbering), 

transliterasi dan lain-lain. 

 

A. Jenis Kertas, Huruf, dan Warna Tinta 

Jenis kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70-80 mg, berwarna 

putih bersih, dan berukuran kuarto A4 (21,0-29,7 cm). Diketik dengan 

komputer huruf Cambria, ukuran 14. Diketik dengan huruf warna hitam. 

 

B. Teknik Pengetikan  

1. Batas  Margin 

Margin kiri dan margin atas dikosongkan 4 cm. Margin bawah dan 

margin kanan dikosongkan selebar 3 cm. Setiap lembar kertas hanya 

diketika untuk satu halaman. 

2. Kutipan Langsung Al-Qur’an, Hadis Serta Terjemahan 

Kutipan langsung panjang, kutipan Al-Qur’an, Hadist, dan 

terjemahannya ditulis satu spasi. 

3. Pengetikan Catatan Kaki 

Untuk Satu  nomor catatan kaki, jika keterangannya lebih dari satu 

baris, jarak baris pertama dengan baris kedua dan seterusnyasatu spasi. 

Jika dalam satu halaman terdapat lebih dari satu nomor catatan kaki, 

jarak antara satu nomor catatan dengan nomor berikutnya dua spasi. 

Baris pertama setiap nomor catatan kaki dimulai tujuh ketukan dari 

margin kiri, baris kedua dan seterusnya kembali margin kiri. Penulisan 

nomor catatan kaki dinaikkan sedikit(setengah spasi) dari baris biasa.  

4. Pengetikan Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka, apabila keterangan buku lebih dari satu 

baris, maka baris pertama dan baris kedua dan seterusnya ditulis satu 

spasi. Jarak antara satu referensi dengan referensi berikutnya dua spasi. 

5. Jarak Nomor dengan Judul dan Sub Judul  

Jarak nomor dan judul dua spasi. Jarak judul bab (jika bab 

langsung diiringi sub bab) adalah dua kali dua spasi (4 spasi). Jarak 

judul sub bab dengan baris pertama teks yang diiringinya tiga spasi. 

6. Alinea  

Baris pertama setiap awal alinea dimulai setelah tujuh ketukan 

dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya kembali ke garis margin 

kiri. 

7. Judul Buku 

Judul buku dalam teks, dalam catatan kaki, dan dalam daftar 

pustaka ditulis miring. 
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C. Sistem Penomoran(numbering) 

Mulai dari halaman judul sampai dengan halaman abstrak dan 

transliterasi ditulis dengan menggunakan nomor angka Romawi. Halaman 

pertama bab pendahuluan sampai dengan daftar kepustakaan 

menggunakan nomor angka Arab. 

Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan atau kiri, 

dan 1.5 cm dari tepi atas, dan halaman judul bab terletak di tengah bawah. 

Bab ditulis dengan huruf besar (kapital) pada bagian tengah dengan jarak 

4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri titik, tidak bolehdijarangkan,dan ditulis 

dengan angka Romawi Besar. 

Untuk penulisan sub bab selanjutnya dengan huruf kapital, 

pemecahan selanjurnya dengan huruf kecil, kemudian angka diberi kurung 

tutup, selanjutnya huruf tanda kurung tutup, dan seterusnya. 

 

D. Penggandaan  

Tesisyang telah disetujui pembimbing digandakan dengan foto copy 

atau cetak. Untuk keperluan agenda ujian hasil tesis, tesis yang telah 

setujui pembimbing dijilid soft cover dengan warna sesuai dengan jurusan 

sebanyak 5 eksemplar. Tesis akhir yang telah diujikan dan disetujui oleh 

tim penguji dijilid hard cover dengan warna sesuai program studi/jurusan 

sebanyak 7 eksemplar. 

 

E. Penulisan Kepustakaan 

Kepustakaan ditulis dengan jarak satu spasi, sedangkan antara satu 

sumber dengan sumber lain diberi jarak 2 spasi. Unsur-unsur penulisan 

kepustakaan dimulai dari nama penulis, judul buku/rujukan, tempat 

terbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan. Judul buku ditulis miring 

(italic). Penulisan nama pengarang diambil dari nama belakang, bila 

namanya lebih dan satu kata. Jika karya terjemahan, namapenerjemah 

ditulis setelah judul terjemahan, didahulu kata terj.singkatan terjemahan. 

Sumber dari internet ditulis alamat situsnya. Contohnya : 

http://www.ugm.ac.id/contens/  

Daftar kepustakaan disusun secara alfabetik dengan memperhatikan 

nama belakang pengarang apabila namanya lebih dari satu kata. Penulisan 

"al", "ibn" untuk nama Arab dan ‘van” nama Belanda diabaikan dalam 

penyusunan secara alphabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugm.ac.id/contens/
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F. Transliterasi 

TRANSLITERASI20 

Table of the system of transliteration of Arabic words and names used by  

the Institute of Islamic Studies, McGill University. 

 

b = ب 

 

t = ت 

 

th =  ث 

 

j =  ج 

 

h{ =  ح 

 

kh = خ 

 

d = د 

 

dh = ذ 

 

 r = ر 

z = ز 

 

s  = س 

 

sh = ش 

 

 s{  = ص 

 

 d{  = ض 

 

t{ = ط 

 

z{ = ظ 

 

 ع = ‘

 

gh = غ 

 f = ف 

 

q = ق 

 

k = ك 

 

 l = ل 

 

m = م 

 

 n = ن 

 

h = ه 

 

w = و 

 

 y = ي 

 

Short: a = ´  ;  i =   ِ   ;    u =    ِ   

Long: a< = ا  ;  i> =  ي ;    ū = و 

Diphthong:   ay  = ا ي  ;    aw = ا و 

 

Mad  

Harkat& huruf Nama Huruf & tanda 

 fathat dan alif dan ya á 

 Kasrah dan Ya  

 dhammat dan wau u 

1. Kata Sandang 

Kata Sandang yang diikuti huruf al-qamariyat dan ash-shamsiyat, 

disesuai dengan menetapkan bunyi al pada awal, lalu menyebutkan kata 

sesudahnya. Misalnya: 

 = al-jalal 

 = ash-shamsu 

 

 

 

 

                                                           
20Sistem Transliterasi yang digunakan di sini disesuaikan dengan Table of the system of transliteration of 

Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University, kecuali beberapa pengecualian 

yang dipandang perlu.  
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2. Ta Marbuthah  

Ta Marbuthah hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah, dan 

dhammah. Transliterasinya adalah /t/, misalnya: = ditulis ash-shar'iyat 

al-mutaharat. 

 

3. Syaddat (tasydid) 

Syaddah yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

tanda (    ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf 

yakni,yang sama dengan mendapat tanda syaddat, misalnya (              ) 

ditulismuqaddimat, mujaddid. 

 

4. Hamzah 

Untuk hamzah yang terletak ditengah atau diakhir kata 

ditransliterasikan dengan apostrof.Adapun hamzah yang terletak di 

awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah 

menjadi alif. Misalnya (                     ) ditulis a'immat, ummana', ilaih. 

 

5. Pengecualian 

a. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, 

sepertiditulisdengan ‘Abdullah. 

b. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis 

dengan ejaan Indonesia seperti:             ditulis dengan salat,           

ditulis dengan hadis. 

c. Untuk nama-nama kota yang sudah popular dengan tulisan Latin, 

ditulis sesuai dengan nama popular tersebut, seperti           ditulis 

Cairo,           ditulis Damaskus, ditulis Yordania. 

 

6. Singkatan 

CD = Compact Disc  H = Hijriah 

H.R. = Hadis Riwayat  h. = Halaman 

M = Masehi   Q.S = Qur’an Surat 

RA = Radhiallahu ‘Anhu Terj. = Terjemahan 

tn. = Tanpa Nama  tp.  = Tanpa Penerbit 

tt. = Tanpa Tahun  ttp. = Tanpa Tempat 
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BAB VII 
TEKNIK PRESENTASI 

(SEMINAR PROPOSAL DAN SEMINAR HASIL TESIS) 
 

A. Persiapan Presentasi 

Pada umumnya proposal penelitian maupun hasil penelitian 

disampaikan kepada audience (dewan penguji dan mahasiswa). Seminar 

proposal bertujuan menyampaikan rencana penelitian dan mahasiswa 

menerima umpan balik dari audience. 

Materi yang disampaikan dapat berupa proposal penelitian maupun 

hasil penelitian. Jadwal presentasi disesuaikan antara minat dan program 

studi. Presentasi dapat disampaikan dengan berdiri tergantung besar 

ruangan yang disediakan atau bentuk tampilan yang dipresentasikan dan 

presentasi boleh juga duduk. Waktu yang disediakan untuk presentasi 30 

menit. 

Adapun yang dipersiapan dalam presentasi tesis, di antaranya: 1. 

sistematika kajian mulai dari Bab I sampai dengan Bab VI (sampai bab 

terakhir) sesuai dengan aturan, 2. tayangan berupa Powerpoint, 3. 

menyiapkan catatan kecil, 4. membawa acuan pendukung, 5. jika 

penelitian menghasilkan produk kasat mata, silakan dibawa, 5. 

menyiapkan data kasar, 6. menyiapkan handout, 7.Powerpoint sesuai 

dengan aturan. Ukuran huruf (font size) (28) & jenis huruf (font type) 

(Arial) atau mudah dibaca. Pemakaian gambar atau animasi disesuaikan 

dengan tema. Setiap slide memuat tidak lebih dari 8 baris. Powerpoint 

sebaiknya sederhana dan tidak terlalu ramai. Warna antara huruf & 

background kontras. Jumlah halaman powerpoint tidak lebih dari 30 & 

disesuaikan dengan waktu yang disediakan (30 menit), 8. recorder untuk 

merekam segala pertanyaan dan jawaban. Sebaiknya meminta teman 

untuk mengoperasikan alat. 9. multimedia, 10. latihan mengoperasikan 

komputer & LCD, 11.latihan mengoperasikan powerpoint, 12.  

pertimbangkan waktu umuk mempersiapkan multimedia, 13. ketrampilan 

verbal: volume suara, kejelasan artikulasi, irama berbicara tidak terlalu 

cepat, aksentuasi (penekanan) pada hal-hal yang penting, 14. 

Keterampilan nonverbal; tubuh condong ke depan, posisi berdiri 

menghadap audience,kontak mata, penampilan rileks, penggunaan gerak 

tubuh sesuai dengan kebutuhan, 15. Penampilan; pakailah baju yang rapi 

& resmi, bagi laki-laki kemeja lengan panjang berdasi, bagi perempuan 

gaunatau celana panjang& blus disertai blazer, pakailah baju yang nyaman 

dipakai (comfort), ekspresi wajah positif. 

 

B. Mengelola Presentasi 

Latihan: berlatihlah di depan kaca, berlatihlah presentasi di depan 

teman-teman dan mintalah rnasukan,rekamlah presentasi anda, 

dengarkan & cermati kelebihan maupun Kelemahannya. 
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Perlu juga dipersiapkan: 1. Hafalkan kata-kata awal/ pembukaan, 2. 

periksa materi terutama jalur penyajian, 3. antisipasi pertanyaan, 4. 

pilihlah baju yang nyaman, 5. cobalah menjadi audience, 6. tarik napas 

panjang sebelum mulai, 7. terima stres sebagai tenaga, 8. gunakan gaya 

anda. 

 

C. Strategi menjawab pertanyaan 

Strategi menjawab pertanyaan diantaranya; 1. mendengarkan secara 

aktif semua pertanyaan atau pernyataan, 2. mengucapkan terima kasih 

atas pertanyaan atau komentar, 3.Jika tidak dapat menjawab, maka 

katakanlah sejujurnya tidak mengetahui dan mintalah masukan, 4. biarlah 

penguji menyelesaikan pertanyaan atau pernyataan, dan jawablah setelah 

penguji selesai berbicara. 

 

D. Strategi Menangani Rasa Cemas 

Strategi menangani rasa cemas diantaranya: 1. berlatihlah 

presentasi beberapa kali sebelum hari H, 2. datanglah 30 menit sebelum 

presentasi dimulai, 3. fantasikan berbagai hal yang menyenangkan, 4. 

apabila ada rasa takut/ cemas ketika melihat audience, maka lihatlah di 

atas kepala audience, 5. tarik napas panjang sebanyak 3 kali secara 

perlahan-lahan & rasakan alur oksigen yang ada di dalam tubuh, 6. minum 

air putih untuk menenangkan rasa cemas. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

LAMPIRAN I 

 

POLA KEPEMIMPINAN RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM 

DALAM MENGELOLA PENDIDIKAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP 

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM MASA KINI 

 

 

TESIS 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Memperoleh Gela Magister Pendidikan Islam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Nama …….. 

NIM. …… 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

PROGRAM PASCASARJANA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 

TAHUN 2020 M/1442 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BUKU PEDOMAN TESIS 
33 

 

LAMPIRAN II 

 

ABSTRAK 

(Dibuat dalam Bahasa Indonesia, Inggris dan Arab) 

 

Nama ….., NIM……, Pola Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu 'alaihi 

wasallam dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam 

Masa Kini, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Manajemen 

Pendidikan Islam, 2018. 300 halaman. 

 

Setiap pemimpin pada berbagai lembaga pendidikan Islam seharusnya 

meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Fakta di lapangan menunjukkan 

banyak di antara pemimpin yang belum meneladani kepemimpinan 

Rasulullah SAW,  yang berakibat rendahnya moralitas sebagian di antara para 

pemimpin lembaga pendidikan Islam di Indonesia sehingga berdampak pada 

mutu lembaga pendidikan Islam. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan library raearch. Sumber data 

diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku, majalah, dokumen- 

dokumen, CD, dan data yang diakses dari internet. Untuk mendapatkan hasil 

maksimal penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pendekatan 

maudhu'i Mengkolabonsikan metode maudhu’i dan content analisys (analisis isi) 

untuk menginterpretasikan data. 

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pola kepemimpinan Rasulullah 

SAW menerapkan tipe kepemimpinan theo situasional dengan pendekatan 

konvergensi-situasional, yang dilandasi prinsip iman, tauhid, takwa, ikhlas, 

ibadah, dan tawakkal kepada Allah SWT. Kontribusi kajian ini terhadap 

pendidikan Islam di Indonesia adalah mempertegas, memperluas, dan 

memantapkan kedudukan dan peran pendidikan Islam sebagai sub-sistem 

pendidikan nasional sebagai materi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 

sebagai lembaga pendidikan yang hendaknya mendapatkan perlakuan yang 

sama dan berkeadilan dalam upaya mempercepat tercapainya tujuan 

pendidikan nasional. Penelitian ini juga menghasilkan teori baru di bidang 

tipe dan pendekatan kepemimpinan, yakni tipe kepemimpinan theo 

situasional dan pendekatan kepemimpinan konvergensi-situasional yang 

apabila diterapkan oleh para pimpinan lembaga pendidikan Islam Insya Allah 

akan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada institusi yang dipimpinnya. 

 

Kata Kunci : Pola Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu 'alaihi 

wasallam, Pengembangan Pendidikan Islam 
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