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iv Jurusan Perbankan Syariah 

VISI DAN MISI  

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

IAIN PONOROGO 

 

VISI 

Menjadi Program Studi yang menghasilkan Sarjana 

Perbankan Syari’ah Yang Unggul Dalam Pengelolaan Usaha 

Mitra Tahun 2021 

 

MISI 

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang 

profesional dalam bidang perbankan syari’ah yang 

unggul dalam pengelolaan usaha mitra baik teori 

maupun praktik 

2. Menghasilkan penelitian yang aktual dalam bidang 

perbankan syari’ah yang unggul dalam pengelolaan 

usaha mitra  

3. Melaksanakan pengabdian yang relevan dalam bidang 

perbankan syari’ah yang unggul dalam pengelolaan 

usaha mitra  

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga 

keuangan syariah perguruan tinggi atau lembaga lain 

yang unggul dalam pengelolaan usaha mitra  
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vi Jurusan Perbankan Syariah 

 

KATA PENGANTAR 

 

Prospek kerja dan peluang karier pada lembaga–

lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah mulai tumbuh 

dan berkembang. Realitas ini menunjukkan bahwa ekonomi 

syariah mulai dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakatsebagai sebuah sistem alternatif yang mampu 

memecahkan problematika ekonominya. Untuk itu 

peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan lembaga-

lembaga ekonomi syariah menjadi perhatian yang sangat 

strategis. Salah satu diantaranya adalah menyiapkan sumber 

daya manusia yang mampu mengemban tugas-tugas 

kelembagaan ekonomi syariah. 

Prodi Perbankan Syariah sebagai prodi terdepan 

dalam mengemban amanah syariah merasa terpanggil untuk 

membekali mahasiswanya agar menjadi sumber daya 

manusia yang berkualitas dan siap melayani masyarakat di 

bidang perbankan syariah.Prodi Perbankan Syariah 

berkomitmen agar lulusannya tidak saja memiliki 

penguasaan terhadap teori-teori secara umum tentang 

lembaga keuangan syariah, tetapi juga menguasai praktek-

praktek lembaga keuangan syariah, khususnya pada 

lembaga perbankan syariah dan mitra usahanya. Oleh 

karenanya diperlukan pembelajaran yang langsung 

berhubungan dengan dunia kerja. Praktikum adalah salah 
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satu pembelajaran yang dapat mendekatkan mahasiswa 

pada dunia kerja.   

Dalam rangka memberikan kelancaran dalam 

pembelajaran praktikum, Prodi Perbankan Syariah 

menerbitkan buku Pedoman Praktikum Bank Syariah. 

Pedoman ini diharapkan dapat mempermudah dan 

memperlancar kegiatan praktikum dalam pelaksanaan dan 

pelaporannya. Pedoman ini diharapkan bermanfaat dan 

mendorong mahasiswa memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan perbankan syariah pada khususnya dan 

perekonomian umat, bangsa, dan negara ini pada umumnya. 

 

Ponorogo, 16 Agustus 2021 

 

Tim Penyusun 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Praktikum 

Praktikum adalah kegiatan akademik yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa dalam jangka waktu dan 

lokasi tertentu yang ditetapkan dengan prinsip belajar 

berkelanjutan yang memberikan pengalaman langsung 

kepada mahasiswa. Praktikum memiliki peran yang sangat 

strategis dalam mendekatkan mahasiswa pada dunia kerja, 

sehingga kegiatan ini dinilai setara dengan 4 sks. 

Program praktikum bank syariah dan mitra usaha ini 

merupakan pembelajaran yang dirancang khusus untuk 

mendidik mahasiswa mengenal profesi bankir dan 

wirausaha. Di samping penguasaan terhadap teori-teori 

secara umum, mahasiswa juga dibekali dengan pengusaan 

terhadap praktik perbankan syariah terutama terkait dengan 

pengelolaan kerjasama dengan mitra usahanya. 

Program praktikum bank syariah dan mitra usaha ini 

dilakukan dalam 2 tahapan secara berkelanjutan. Pertama 

praktikum di Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan 
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Rakyat Syariah kemudian dilanjutkan praktikum kedua di 

tempat mitra usaha (perusahaan) yang telah mendapatkan 

pembiayaan dari Bank Syariah. Dengan 2 tahapan 

praktikum ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan 

yang utuh baik dari aspek praktis maupun teoritis tentang 

gambaran kegiatan perbankan syariah sekaligus gambaran 

tentang pembiayaan kepada mitra usaha.  

 

B. Dasar Pemikiran 

1. Keputusan Menteri Agama RI No. 383 tahun 1997 

tentang kurikulum IAIN/STAIN Program Sarjana (S1) 

2. Surat Keputusan Ketua STAIN Ponorogo No. 

Sti.21/1/PP.00.9/SK/146/2015 tentang Pemberlakukan 

Kurikulum Program Studi Berbasis Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) Sarjana (S-1) pada Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

3. Praktikum merupakan kegiatan akademik terstruktur 

yang dilakukan di luar kelas (tatap muka) 

4. Pendidikan di IAIN bersifat akademik, bukan 

profesional/keterampilan murni. 
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C. Tujuan Praktikum 

1. Memberi pemahaman bagi mahasiswa akan pentingnya 

pengetahuan praktis tentang tugas dan fungsi pokok 

perbankan syariah. 

2. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagaimana 

mengelola usaha mitra perbankan syariah 

3. Mengenalkan prinsip, sistem, dan mekanisme 

pengelolaan kerjasama perbankan syariah dan mitra 

usaha. 

4. Memberikan motivasi mengembangkan usaha berbasis 

syariah  

5. Memberikan bekal perencanaan dan tindak lanjutnya   

 

D. Teknis Pelaksanaan Praktikum 

Praktikum bank syariah dan mitra usaha dilaksanakan 

pada semester 7 secara berkelanjutan dalam 2 tahap, 

yakni: 

1. Tahap I  

Mahasiswa secara berkelompok sesuai jadwal yang 

ditentukan melakukan praktikum di Bank Umum Syariah 

atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
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2. Tahap II  

Mahasiswa secara mandiri (individual) sesuai jadwal 

yang ditentukan melakukan praktikum di mitra usaha 

yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Umum 

Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

 

E. Peserta Praktikum 

Peserta praktikum adalah mahasiswa IAIN Ponorogo 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan 

Syariah yang telah memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Menempuh perkuliahan pada semester 7. 

2. Secara administratif telah terdaftar sebagai mahasiswa 

aktif. 

 

F. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen 

IAIN Ponorogo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan 

Perbankan Syariah yang ditetapkan melalui SK Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk melakukan 

bimbingan di lapangan. 
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G. Pendamping Lapangan  

Pendamping Lapangan (PL) atau dosen pamong 

adalah petugas yang ditunjuk oleh Bank Syariah dan Mitra 

Usaha atas permohonan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Ponorogo untuk mendampingi dan membantu 

mahasiswa selama melakukan praktikum di lapangan. 

 

H. Penanggungjawab Praktikum 

Penanggungjawab praktikum adalah tim pelaksana 

Praktikum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan Perbankan 

Syariah yang ditetapkan melalui SK Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang terdiri dari: 

1. Unsur Tetap 

a. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program 

b. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

yang bertanggung jawab terhadap administrasi 

pelaksanaan praktikum 

c. Ketua Jurusan Perbankan Syariah, yang 

melaksanakan secara tekhnis di lapangan terhadap 
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kebijakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

dan menyiapkan semua kegiatan yang berkaitan 

dengan praktikum meliputi pembekalan, pelaksanaan, 

dan evaluasi. 

2. Unsur Tidak Tetap 

a. Pendamping Lapangan, yaitu beberapa karyawan 

Bank Syariah dan Mitra Usaha yang bertugas untuk 

membimbing, memantau, dan memberikan penilaian 

terhadap kegiatan praktikum di lapangan 

b. Dosen Pembimbing Lapangan, yang bertugas 

membimbing mahasiswa dan memberikan penilaian 

ketika diskusi di kampus. 
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BAB  II 

PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

 

Kegiatan praktikum akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu 

pembekalan, pelaksanaan lapangan dan pelaporan. 

 

A. Pembekalan 

Pembekalan adalah rangkaian dari kegiatan praktikum 

yang dilakukan sebelum mahasiswa berangkat ke 

lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan 

penguatan keilmuan praktis calon peserta praktikum. 

Pembekalan dilaksanakan oleh dosen pembimbing 

lapangan bertujuan untuk: 

1. Memberikan penguatan tentang pengetahuan praktis 

peserta berkaitan dengan disiplin keilmuannya. 

2. Mereview kembali beberapa teori keilmuan yang 

berhubungan dengan kepentingan praktikum di 

lapangan 

3. Mengkondisikan mental peserta sebelum terjun ke 

lapangan. 
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4. Memberikan informasi tentang urgensi praktikum dan 

teknis di lapangan. 

 

B. Praktik di Lapangan 

1. Waktu dan Tempat 

Dalam satu semester, praktikum dilaksanakan 

secara berkelompok dalam dua tahap selama 5 hari 

kerja. Tahap pertama dilaksanakan di Bank Syariah dan 

tahap kedua dilaksanakan di mitra usaha yang 

mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah. 

 

2. Hak dan Kewajiban Peserta 

Mahasiswa yang sudah dinyatakan sebagai 

peserta praktikum berhak untuk: 

a. Mendapatkan pelayanan administratif praktikum 

b. Mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh panitia 

praktikum 

c. Mendapatkan penilaian yang obyektif. 

Sedangkan kewajiban peserta praktikum adalah: 

a. Melaksanakan semua program praktikum baik yang 

dilakukan secara kelompok maupun individual. 
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b. Membuat laporan praktikum di Bank Syariah dan 

Mitra Usaha dalam format penelitian. 

c. Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Syariah 

dan Mitra Usaha yang ditempati 

d. Menjaga nama baik diri dan lembaga dengan 

mengedepankan etika Islami dalam melaksanakan 

praktikum 

e. Mengikuti kegiatan diskusi laporan praktikum Bank 

Syariah dan Mitra usaha  

 

3. Tugas DPL 

Dalam pelaksanaan praktikum di lapangan, DPL 

bertugas untuk: 

a. Mengambil kebijakan dan/atau memutuskan 

penyelesaian permasalahan yang muncul dalam 

individu atau kelompok masing-masing. 

b. Memberikan penilaian terhadap laporan praktikum 

Bank  Syariah dan Mitra Usaha sesuai format 

penelitian. 
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c. Berkoordinasi dengan Pendamping Lapangan (PL) 

atau dosen pamong berkaitan dengan pelaksanaan 

praktikum di lapangan 

d. Melakukan pemantauan dan memberikan saran-

saran untuk perbaikan pelaksanaan praktikum. 

 

4. Tata Tertib Peserta 

Selama mengikuti praktikum, peserta harus 

mematuhi tata tertib sebagai berikut: 

a. Berpakain rapi dan sopan selama mengikuti 

praktikum, serta memakai jas almamater selama 

praktik di lapangan. 

b. Peserta harus melaksanakan tugas-tugas praktikum 

dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi 

dari awal hingga akhir. 

c. Peserta yang melalaikan tugas, melanggar peraturan 

dan tata tertib yang berlaku, secara bertahap akan 

dilakukan teguran secara lisan dan tertulis oleh DPL, 

dan dinyatakan TIDAK LULUS oleh Jurusan. 
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BAB  III 

PELAPORAN DAN PENILAIAN 

 

A. Pelaporan 

1. Bentuk Laporan Praktikum 

Bentuk laporan praktikum Bank Syariah dan Mitra 

Usaha (Perusahaan) dibuat masing-masing secara 

individu dalam bentuk format yang telah ditentukan di 

lampiran dengan tema utama kegiatan ekonomi dan 

bisnis Islam Lembaga Perbankan Syariah. 

 

2. Format Laporan Praktikum 

Format laporan praktikum Bank Syariah dan Mitra 

Usaha (Perusahaan) ditulis sesuai dengan teknik 

penulisan karya ilmiah FEBI IAIN Ponorogo. 

 

B. Penilaian 

 Komponen yang dinilai dalam laporan praktikum adalah: 

1. Penguasaan 

Kemampuan menyampaikan pokok pikiran secara 

sistematis dalam bentuk presentasi laporan praktikum   
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2. Materi dan Pembahasan 

a. Isi (kesesuaian dengan teori) 

b. Konsistensi antara judul, latar belakang masalah,  

rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan 

saran 

c. Kemampuan dalam menyusun pembahasan secara 

runtut dan sistematis. 

3. Bahasa dan Teknik Penulisan 

a. Metode penulisan (transliterasi, foot note, daftar 

pustaka, pengutipan, dan lain-lain) 

b. Bahasa lugas dan mudah dipahami 

c. Tanda baca (koma, titik, cetak miring, huruf kapital, 

dan lain-lain)  

 

Unsur yang dinilai dan yang berhak memberikan nilai dari 

masing-masing materi ujian dan skornya, sebagaimana tabel 

berikut ini: 

 

No Materi/Penilai Unsur-unsur Skor 
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No Materi/Penilai Unsur-unsur Skor 

1 Penguasaan Kemampuan 

menyampaikan pokok 

pikiran secara sistematis 

dalam bentuk presentasi 

laporan praktikum   

25 

2 Materi dan 

Pembahasan 

Isi dan kesesuaian dengan 

teori/konsep/dalil yang ada 

50 

Konsistensi antara judul, 

latar belakang masalah,  

rumusan masalah, 

pembahasan, kesimpulan, 

dan saran 

Kemampuan dalam 

menyusun pembahasan 

secara runtut dan 

sistematis. 

3 Bahasa dan 

Teknik 

Penulisan 

Metode penulisan 

(transliterasi, foot note, 

daftar pustaka, pengutipan, 

dan lain-lain) 

25 

Bahasa lugas dan mudah 

dipahami 

Tanda baca (koma, titik, 

cetak miring, huruf kapital, 

dan lain-lain)  
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No Materi/Penilai Unsur-unsur Skor 

Jumlah Total 100 

 

Adapun interval nilai sebagai berikut:  

Interval Skor 
Nilai 

Angka Huruf 

91-100 4,00 A+ 

86-90 3,75 A 

76-85 3,50 A- 

73-75 3,25 B+ 

70-72 3,00 B 

66-69 2,75 B- 

63-65 2,50 C+ 

60-62 2,25 C 
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BAB IV 

ALUR  PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

 
Mahasiswa 

Mengisi Form 
Pendaftaran 

Praktikum dan 
Pendataan 
Keaktifan 
Mahaiswa 

Perijinan ke 
lokasi praktikum 
oleh mahasiswa 

dengan 
membawa 

pengantar dari 
fakultas (via 

website sifebi) 

Pelaksanaan 
Pembekalan 
Praktikum 

Pembukaan 
Praktikum 

Penyusunan 
Laporan 

Evaluasi Penutupan  
Praktikum 

Penyetoran 
Nilai dan 

Pelaporan 
oleh DPL 

Pembagian 
Kelompok 
dan DPL 

Pelaksanaan 
Praktikum 

Bank Syariah 
dan 

Perusahaan 
(Selama 10 

Hari) 
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BAB  V 

PENUTUP 

  

Pedoman ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan 

praktikum Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Perbankan  

Syariah baik bagi Tim Pelaksana, Peserta, Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) maupun Pembimbing Lapangan (Dosen 

Pamong). Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman praktikum 

ini, lebih lanjut ditentukan oleh Jurusan Perbankan Syariah. 

 

 

 

 

Ponorogo, 16 Agustus 2021 

Jurusan Perbankan Syariah  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Ponorogo 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1: Contoh Halaman Judul Laporan Praktikum Bank Syariah 

LAPORAN PRAKTIKUM BANK SYARIAH 

 

JUDUL DITULIS HURUF BESAR SEMUA TNR UKURAN 14 

(Anak Judul Ditulis Huruf Besar Kecil Ukuran 14) 

 

 

     Oleh: 

Nama Mahasiswa     
210292938 

 
 Pembimbing: 

         Nama Dosen 

       NIP/NIDN/NDLB 

 

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2021
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Lampiran 2: Contoh Halaman Judul Laporan Praktikum Perusahaan 
 

LAPORAN PRAKTIKUM MITRA BANK SYARIAH 

 

JUDUL DITULIS HURUF BESAR SEMUA UKURAN 14 

(Anak Judul Ditulis Huruf Besar Kecil Ukuran 14) 

 

 

      Oleh: 

Nama Mahasiswa     
210292938 

 

    Pembimbing: 

    Nama Dosen 

     NIP/NIDN/NDLB 

 

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 
2021 
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Lampiran 3: Contoh Lembar Pengesahan Laporan Praktikum 
 

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM 

Laporan praktikum atas nama saudara: 

Nama : 

NIM : 

Judul : 

Telah dipertahankan pada ujian praktikum Jurusan Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo pada: 

Hari : 

Tanggal : 

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan pemenuhan 

kurikulum program studi Perbankan Syariah. 

 

   Ponorogo,  16 Agustus 2021 

Mengesahkan,    

Ketua Jurusan   Dosen Pembimbing Lapangan 

Perbankan Syariah   

 

 

Dr. Amin Wahyudi. M.E.I  Husna Ni’matul Ulya, M.E.Sy. 
NIP 197502072009011007 NIP 198608080201932023
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Lampiran 4.  Format  Daftar Isi Laporan Praktikum  Bank Syariah  

DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL  
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL (kalau ada) 
DAFTAR GAMBAR (kalau ada) 
BAB I. PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang  
C.    Tujuan Praktikum 
D.    Manfaat Praktikum 

BAB II. METODE (berisi cara memperoleh data, dideskripsikan secara 
detail) 
BAB III. PAPARAN DATA 

A. Identitas Lembaga  
1. Alamat Lengkap 
2. Sejarah Berdirinya Usaha 
3. Susunan Personalia 
4. Job Deskripsi Jabatan 

B. Operasionalisasi Kegiatan Lembaga 
1. Kegiatan Funding 
2. Kegiatan Pemasaran 
3. Kegiatan Pengawasan Syariah 

BAB IV. PEMBAHASAN 
BAB V. PENUTUP  

A. Kesimpulan 
B. Saran/rekomendasi 

DAFTAR PUSTAKA 
JADWAL KEGIATAN (TIME SCHEDUL) 
LOG BOOK 
LAMPIRAN 
BIODATA PESERTA PRAKTIKUM 



 23 Pedoman Praktikum Bank Syariah 

Lampiran 5.  Format  Daftar Isi Laporan Praktikum Mitra Bank Syariah 

(Perusahaan) 

DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL  
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL (kalau ada) 
DAFTAR GAMBAR (kalau ada) 
BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  
B. Tujuan Praktikum 
C. Manfaat Praktikum 

BAB II. METODE (berisi cara memperoleh data, dideskripsikan secara 
detail) 
BAB III. PAPARAN DATA 

A. Identitas Lembaga 
1. Alamat Lengkap 
2. Sejarah Berdirinya Usaha 
3. Susunan Personalia 
4. Job Deskripsi Jabatan 

B. Kegiatan Pembiayaan (Financing) 
BAB IV. PEMBAHASAN 
BAB V. PENUTUP  

A. Kesimpulan 
B. Saran/rekomendasi 

DAFTAR PUSTAKA 
JADWAL KEGIATAN (TIME SCHEDUL) 
LOG BOOK 
LAMPIRAN 
BIODATA PESERTA PRAKTIKUM 
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Lampiran 6: Contoh Penulisan Tabel  

 
Tabel 3.1: Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia Tahun 2019 

 

Sumber :…… 
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Lampiran 7: Contoh Penulisan Gambar  

(keterangan gambar ditulis di bawah gambar) 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tahun 2016-2019 dalam 

prosentase 
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Lampiran 8: Contoh Penulisan Biodata 

BIODATA PESERTA PRAKTIKUM 

 
A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap :    
2.   Tempat & Tgl. Lahir : 
3. Alamat Rumah :    

HP :    
E-mail :    

B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal: 

a.     ............................................................................................................... 
b.      ............................................................................................................... 
c.     ............................................................................................................... 

2. Pendidikan Non-Formal: 
a.     ............................................................................................................... 
b.      ............................................................................................................... 
c.     ............................................................................................................... 

C. Prestasi Akademik  (kalau ada) 
a.     ............................................................................................................... 
b.      ............................................................................................................... 
c.     ............................................................................................................... 

D. Karya Ilmiah     (kalau ada) 
a.     ............................................................................................................... 
b.      .............................................................................................................. 

 
 
Ponorogo,  . 
 
 
Nama Mahasiswa 
NIM 200345678 
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Lampiran 9. Log Book  Kegiatan Praktikum 

LOG BOOK PRAKTIKUM BANK SYARIAH DAN PERUSAHAAN 

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

 

No. Hari/Tanggal 
Nama/Jenis 

Kegiatan 
Deskripsi 
Kegiatan 

Paraf 
Dosen 

Pamong 

     

     

     

     

     

Ponorogo,  Agustus 2021 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
 
Husna Ni’matul Ulya, M.E.Sy. 
NIP 198608082019032023 
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Lampiran 10: Time Schedule 
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BAGIAN KEDUA 

TEKNIK PENULISAN 
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TEKNIK PENULISAN 
 

 
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam 

Teknik penulisan skripsi adalah: 
 

A. Bahan dan Ukuran Naskah 

 
1. Naskah dibuat pada kertas HVS ukuran A4 70 gram. 

2. Sampul dibuat dari kertas folio (soft cover). 

3. Warna sampul kuning oyama 033. 

4. Dicetak empat eksemplar, 1 untuk mahasiswa, 3 untuk 

dewan penguji. 

 
B. Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan jenis huruf, bilangan dan 
satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruang, alinea 
baru, permulaan kalimat, bab, sub bab, rincian ke bawah, 
dan letak simetris. 
1. Jenis huruf 

a. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12. 

b. Istilah asing yang tidak dapat diindonesiakan ditulis 

dengan huruf italic (cetak/ miring). 

2. Bilangan dan satuan 

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada 

permulaan kalimat, misalnya 10 g bahan, ditulis: 

sepuluh gram bahan. 

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan 

dengan titik, misalnya berat telur 50,5 g. 
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3. Jarak baris 

Jarak antara baris dibuat 2 spasi, kecuali abstrak, 
kutipan langsung, judul dan isi tabel, judul gambar, 
daftar pustaka, diketik dengan jarak 1,15 spasi. 

4. Batas tepi 

Batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur 
sebagai berikut: 
a. Tepi atas : 4 cm 

b. Tepi kanan : 3 cm 

c. Tepi bawah : 3 cm 

d. Tepi kiri : 4 cm 

5. Pengisian ruang 

Ruang yang terdapat pada halaman naskah harus diisi 
penuh, artinya pengetikan harus dimulai dari batas tepi 
kiri sampai ke batas kanan, dan tidak boleh ada ruang 
kosong pada lembar tersebut, kecuali kalau akan 
dimulai dengan alinea baru, persamaan, daftar, 
gambar, atau hal-hal khusus. 

6. Alinea baru 

Alinea baru dimulai pada ketikan ke-enam dari batas 
tepi kiri alinea. 

7. Permulaan kalimat 

Bilangan, lambang atau rumus yang memulai kalimat, 
harus dieja, misalnya : sepuluh ekor tikus. 

8. Uraian rincian 

Jika penulisan ada rincian yang harus disusun ke 
bawah, digunakan nomor urut dengan angka atau 
huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis 
penghubung (-), atau tanda-tanda lainnya yang 
ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan. 
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9. Tata letak 

       Gambar dan tabel diletakkan secara simetris. 
 

C. Penomoran 

1. Halaman 

a. Bagian awal Skripsi, mulai dari halaman judul 

sampai daftar gambar, diberi nomor halaman 

dengan angka Romawi kecil (i, ii, iii, ... dst) dan 

diletakkan di tengah bawah dan dimulai dari 

nomor iii dimulai dari pernyataan keaslian tulisan. 

b. Bagian utama dan akhir, mulai dari Bab I sampai 

ke halaman terakhir (sampai dengan saran), 

memulai angka Latin sebagai nomor halaman. 

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan 

atas. Bila ada judul atau bab nomor halaman 

ditempatkan pada bagian bawah halaman itu. 

Untuk halaman yang demikian nomornya ditulis di 

tengah bawah. 

d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi 

kanan dan 1,5 cm dari tepi atas. Sedangkan 

nomor pada tengah bawah berjarak 1,5 cm dari 

bawah. 

2. Tabel dan Gambar 

Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka 
Latin dengan format berupa 2 angka. Angka pertama 
menunjukkan bab dan angka kedua menunjukkan 
urutan nomor tabel/gambar (Contoh: Gambar 4.1 
artinya gambar pada bab 4 dengan urutan nomor 1). 
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3. Lampiran 

Penomoran lampiran diberikan di bagian atas lampiran. 
Penomorannya berupa Lampiran diikuti dengan nomor 
urut lampiran dan nama lampiran serta diletakkan rata 
kiri. Penulisan nomor dilakukan dengan menggunakan 
angka latin. (Contoh: Lampiran 1. Draft Wawancara).  

 
D. Tabel dan Gambar 

1. Tabel 

a. Nomor tabel (daftar) yang diikuti dengan 

keterangan, ditempatkan simetris di atas (daftar), 

tanpa diakhiri titik. 

b. Tabel tidak boleh terpotong kecuali kalau memang 

panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu 

halaman. Pada halaman lanjutan tabel dicantumkan 

nomor tabel dan kata lanjutan, tanpa diberi judul. 

c. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisah 

antara yang satu dengan yang lainnya cukup jelas. 

d. Kalau tabel lebih besar dari ukuran lebar kertas 

sehingga harus dibuat memanjang, maka bagian 

atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri kertas 

(posisi landscape). 

e. Di atas dan di bawah tabel dipasang garis batas 

terpisah dari uraian pokok dalam naskah. 

f. Tabel diketik simetris. 

g. Tabel yang lebih dari dua halaman atau yang dilipat 

ditempatkan pada lampiran.  
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h. Judul tabel yang ditulis setelah nomor tabel 

diletaknya di atas tabelnya. 

i. Sumber pustaka dari tabel diletakkan setelah judul 

tabel dengan format footnote. 

j. Font yang digunakan pada tabel adalah Times New 

Roman dengan size dan spasi menyesuaikan 

ukuran tabel (dapat menggunakan size 10-12 dan 

spasi 1-2). 

2. Gambar 

a. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut 

gambar. 

b. Nomor gambar yang diikuti dengan judul 

diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri 

dengan titik, ditulis di bawah, tidak di halarnan lain. 

c. Gambar tidak boleh dipenggal. 

d. Bila gambar disajikan melebar sepanjang kertas, 

maka bagian atas gambar harus diletakkan di 

sebelah kiri kertas. 

e. Ukuran gambar (lebar dan tinggi) diusahakan 

proporsional dan jelas. 

f. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai 

untuk mengadakan interpolasi atau ekstrapolasi 

atau legenda peta. 

g. Letak gambar diatur supaya simetris. 

h. Judul gambar ditulis setelah nomor gambar dan 

diletakkan di bawahnya. 

i. Sumber pustaka dari gambar tersebut diletakkan 
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setelah judul gambar dengan format nama 

pengarang dan tahun. Contoh: Gambar 1.1 judul 

gambar (nama pengarang, tahun). 

E. Bahasa 

1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia 

baku. 

2. Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang 

pertama atau orang kedua (contoh: saya, aku, kita, 

engkau dan lain-lainnya), tetapi dibuat berbentuk 

kalimat pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih 

pada prakata, kata saya diganti dengan kata penyusun. 

3. Istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau 

istilah asing yang sudah di Indonesiakan. Jika terpaksa 

harus memakai istilah asing, pada istilah tersebut 

harus dicetak miring dan konsisten. 

 
F. Penulisan Bab dan Sub-bab  

1. Bab ditulis dengan huruf besar (kapital) dan diatur 

supaya simetris, dengan jarak empat cm dari tepi 

atas tanpa diakhiri dengan titik, tanpa garis bawah, 

dan dicetak tebal (bold). 

2. Sub bab ditulis dari tepi kiri. Semua kata dimulai 

dengan huruf besar (kapital), kecuali kata 

penghubung dan kata depan, dicetak tebal, dan 

tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah 

sub bab dimulai dengan alinea baru. 

3. Anak sub-bab dimulai dari tepi kiri, dicetak tebal, 
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huruf pertama berupa huruf besar, dan tanpa diakhiri 

dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak sub bab 

dimulai dengan alinea baru. 

4. Jarak antara judul bab, sub bab adalah 3 spasi. 

5. Jarak antara kalimat terakhir dengan sub bab adalah 

2 spasi. 

Penomoran Bab, Sub-bab, dan halaman, teknik 
penulisannya diatur sebagai berikut : 
1. Penulisan BAB diberi nomor dengan angka romawi 

besar dan ditulis dengan huruf kapital, seperti BAB I, 

BAB II dan seterusnya yang terletak  pada bagian 

tengah, di atas judul bab yang ditulis dengan huruf 

kapital secara keseluruhan tanpa diakhiri titik.  

Contoh : 
BAB  I 

FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI 
 

2.  Sub-bab diberi lambang kategorisasi huruf alfabet 

kapital yang diakhiri dengan titik, ditulis pada margin 

pertama dan dikuti dengan judul sub-bab yang ditulis 

dengan huruf kecil kecuali pada awal setiap kata 

dengan huruf kapital.  

Contoh : 
BAB  I 

FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI 
 

 A. Pengertian Faktor Produksi 
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3. Anak Sub-bab diberi lambang kategorisasi angka 

arab yang diakhiri dengan titik, ditulis pada margin 

keempat dan dikuti dengan judul anak sub-bab yang 

ditulis dengan huruf kecil kecuali pada awal setiap 

kata dengan huruf kapital.  

Contoh: 
 

BAB  I 
FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI 

 
A. Pengertian Faktor Produksi 

1. Modal 

2. Sumber daya manusia 

3. Sumber daya alam 

4. Sumberdaya manusia 

 
4. Kategori untuk pecahan-pecahan berikutnya secara 

urut menggunakan lambang-lambang huruf alfabet 

kecil yang diakhiri titik pada margin 10, angka arab 

yang diakhiri dengan kurung tutup pada margin 13, 

huruf alfabet kecil yang diakhiri dengan kurung tutup 

pada margin 16, angka arab yang diakhiri dengan dua 

kurung pada margin 19, huruf alfabet kecil yang 

diakhiri dengan dua kurung pada margin 22. 

Contoh : 
BAB  I 

FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI 
 

A. Pengertian Faktor Produksi 
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1. Modal 

a. Modal menurut Sri Mulyani 

 1)  ………… …………..  
       a) ……………. …………… 
  (1) ………….. …………  
                                     (a) …………..  
 
B. Sumber daya manusia 

C. Sumber daya alam 

D. Sumberdaya manusia 

 
G. Pembuatan Kutipan 

Kutipan adalah gagasan, ide, maupun pendapat yang 
diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan 
itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, 
ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan 
lain sebagainya. Menyisipkan kutipan-kutipan dalam sebuah 
tulisan ilmiah bukanlah merupakan suatu keaiban. Tidak 
jarang pendapat, konsep, dan hasil penelitian dikutip 
kembali untuk dibahas, ditelaah, dikritik, dipertentangkan, 
atau diperkuat. Kutipan dapat berfungsi sebagai landasan 
teori, penjelasan, dan penguat pendapat yang dikemukakan 
penulis. Paling tidak ada tiga prinsip penting dalam 
mengutip: 
a. Kutipan haruslah relevan dengan masalah yang sedang 

dibahas dan hendaknya tidak terlampau panjang.  

b. Jika penyaduran (kutipan tidak langsung) 

mengakibatkan perubahan arti dan kesalapahaman, 

maka kutipan langsung merupakan pilihan terbaik. 

c. Tidak boleh mengubah pendapat orang yang dikutip  
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Berikut hal hal yang yang terkait dengan kutipan:  
 

1. Model-model kutipan. 

Dalam tulisan ilmiah dikenal 2 model 
kutipan, yaitu kutipan langsung dan tidak 
langsung. 

a. Kutipan langsung adalah kutipan yang 

dilakukan dengan menukil secara sempurna 

(tanpa mengurangi dan menambah dari segi 

kalimat maupun isi). Adapun kutipan tidak 

langsung adalah kutipan yang dilakukan dengan 

cara mengambil isi (sari) dari sebuah pendapat 

atau tulisan dengan bahasa yang berbeda atau 

menulis kembali sebuah pendapat yang telah 

diinterpretasi oleh penulis. 

b. Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 

enam baris dimasukkan ke dalam paragraf yang 

ada (ditulis seperti biasa) dan diapit dengan dua 

tanda petik, sedangkan kutipan langsung yang 

lebih dari enam baris ditulis dalam paragraf 

tersendiri dengan spasi satu  (1) dan margin kiri 

masuk 4 ketukan ke kanan, tanpa ditulis miring. 

c. Kutipan tidak langsung ditulis biasa, seperti 

kutipan langsung yang kurang dari enam baris 

dan tidak diapit oleh tanda petik (“). 

d. Kutipan langsung yang diambil dari sumber 

bukan berbahasa Indonesia  (Arab, Inggris, 

Daerah) perlu ditulis aslinya dan disertai 
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terjemahnya. Ini untuk memastikan keakuratan 

terjemah dengan teks aslinya. 

Adapun pengutipan ayat dan hadis sebagai 
berikut: 

a. Pengutipan ayat dan hadis ditulis secara utuh. 

Jika terpaksa dipotong karena terlalu panjang, 

maka pemenggalan harus memperhatikan 

keutuhan kalimat yang tidak sampai mereduksi 

makna. 

b. Pengutipan ayat al-Qur’an dan hadis merujuk 

langsung pada sumber primer.   

 
2. Penulisan Sumber Kutipan 

Penulisan sumber kutipan dipakai untuk menandai 
identitas sumber data.  

Jenis penulisan sumber kutipan terdiri dari 3 macam, 
yaitu catatan kaki (footnote), catatan tengah (middlenote), dan 
catatan akhir (endnote). Pada prinsipnya ketiga jenis penulisan 
sumber kutipan ini tidak berbeda sama sekali melainkan hanya 
letaknya saja yang berbeda. Catatan kaki terletak di bagian 
bawah pada setiap halaman, sedangkan catatan akhir terletak 
pada bagian akhir teks. Sementara itu, catatan tengah ditulis 
pada tengah-tengah teks. Dalam hal penulisan skripsi, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memilih menggunakan 
catatan kaki dalam penulisan sumber kutipan, dengan 
pertimbangan pembaca dapat langsung mengetahui identitas 
sumber data yang dipakai pada halaman tersebut. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
berkaitan dengan penulisan catatan kaki, yaitu: 
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a. Nomor catatan kaki, berupa nomor arab, ditulis 

agak naik ke atas, Nama penulis buku ditulis 

sesuai dengan nama aslinya (tanpa dibalik), 

kemudian diikuti koma (,), judul buku yang 

ditulis miring kemudian kurung buka, tempat 

penerbit, titik dua (:), nama penerbit, koma (,) 

tahun penerbitan, kurung tutup, koma (,) 

nomor halaman dan titik (.). 

b. Penulisan catatan kaki dimulai pada ketukan ke 

tujuh dari margin/pias kiri naskah, berjarak 1,5 

spasi dari garis pembatas. 

c. Apabila penulisan catatan kaki lebih dari satu 

baris, maka baris-baris berikutnya, dimulai dari 

margin/pias paling kiri. 

 
3. Penulisan catatan kaki diatur sebagai berikut: 

a. Berhubungan dengan Nama 

1) Segala macam gelar yang dicantunkan di 

depan atau di belakang nama penulis tidak 

perlu disebutkan dalam kutipan. 

 
 

Contoh:  
-------------------------------- 

1 Nur Chamid, Jejak Langkah 
dan Sejarah Pemikiran Ekonomi 
Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2010), 82. 
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2) Untuk penulis Arab Klasik dan Pertengahan 

yang dikenal melalui satu nama, (walaupun ia 

memiliki lebih dari satu nama), maka boleh 

nama yang terkenal saja yang disebutkan. 

 
 
3) Apabila nama yang satu tersebut sama atau 

mirip dengan nama penulis lain yang bukunya 

(tulisannya) juga dipakai sebagai sumber, 

maka nama diri secara utuh disebutkan. 

 
 

d. Berhubungan dengan Buku 

1) Untuk sumber yang diterjemahkan dari 

bahasa asing (Arab maupun Inggris) judul 

sumber yang ditulis adalah judul 

Contoh:  

-------------------------------- 

1
 Al-Ghaza>li>, Ih}ya>’  Ulu>m al-

Di>n, Vol. 1 (Damaskus: Da>r al-Fikr, 

1980), 53. 

 

Contoh:  

-------------------------------- 
1

 Al-Ghaza>li>, Ih}ya>’  Ulu>m al-Di>n, 

Vol. 1 (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1980), 

53. 
2 Muh}ammad  al-Ghaza>li>, Al-

Sunnah al-Nabawi>yah Bayn  Ahl al-Fiqh 
wa Ahl al-H{adi>th (Kairo: Da>r al-Shuru>q, 

1990), 78. 
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terjemahannya. Judul aslinya dalam bahasa 

asing tidak boleh disebutkan. Cara penulisan 

identitas sumber sama dengan ketentuan 

yang sudah ada, dan ditambah kata “terj”. 

untuk tanda terjemah. 

 
 

2) Jika terdapat kutipan lagi dari buku yang 

sudah dikutip dan diselingi  dengan kutipan 

dari sumber lain, maka yang disebutkan 

adalah nama yang paling terkenal (untuk 

nama Indonesia) dan nama akhir penulis 

(untuk nama asing), koma (,) diikuti beberapa 

kata judul buku, koma (,), nomor halaman, 

titik (.) 

Contoh:  

-------------------------------- 
1

 Muhammad Baqir Ash Shadr, 

Buku Induk Ekonomi Islam 
(Iqtishaduna), terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 

2008), 53. 
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3) Jika kutipan kedua langsung mengikuti 

kutipan yang pertama terhadap buku yang 

sama, maka --apabila nomor halamannya 

berbeda--,  dalam kutipan kedua ditulis kata 

Ibid, titik (.), koma (,), nomor halaman, titik 

(.). Apabila antara kutipan kedua dan kutipan 

pertama memiliki halaman sama, cukup 

ditulis Ibid, titik (.). 

 

Contoh:  
-------------------------------- 

1

 Muhammad Baqir Ash Shadr, 
Buku Induk Ekonomi Islam 
(Iqtishaduna), terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 
2008), 53. 

2 
Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah 

(Jakarta: Haji Masagung, 1991), 36. 
3

 Ash Shadr, Buku Induk, 76. 
 

 

Contoh:  

-------------------------------- 
1
Suherman Rosyidi, Pengantar 

Teori Ekonomi (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2005), 82. 

2
 Ibid., 81. 

3
 Ibid. 
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4) Jika kutipan di ambil dari jurnal, maka 

penulisan adalah nama penulis (seperti 

aslinya), koma (,) tanda kutip buka (“), judul 

artikel (ditulis biasa tidak miring), koma (,), 

tanda kutip tutup (“), nama jurnal (dicetak 

miring atau digaris bawah), nomor jurnal, 

kurung buka, bulan (kalau ada) dan tahun 

penerbitan, kurung tutup, koma (,), nomor 

halaman dan titik (.). Artikel tidak boleh 

mencantumkan sumber sekunder (laman 

publikasi kedua, misalnya academia, 

research gate, dll). 

 
 

5) Jika kutipan di ambil artikel yang dimuat 

dalam buku, maka penulisan adalah nama 

penulis (seperti aslinya), koma (,) tanda kutip 

buka, judul artikel (ditulis biasa tidak miring), 

koma (,), tanda kutip tutup, (ditulis kata) 

Contoh:  
-------------------------------- 

1

 Husna Ni’matul Ulya, 
”Paradigma Kemiskinan Perspektif 
Islam dan Konvensioanl,” El-Barka: 
Journal of Islamic Economics and 
Business, Volume 1, Nomor 2, 
(2019), 67. 
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dalam judul buku (dicetak mirng atau digaris 

bawah), koma (,), (ditulis kata) ed., nama 

editor, kurung buka, tempat penerbit, tahun 

penerbitan, kurung tutup, koma (,),nomor 

halaman dan titik (.). 

 
6) Kutipan yang diambil dari Encyclopedia ditulis 

nama penulis entri, koma (,), tanda kutip buka 

(“),  judul entry, koma (,), tanda kutip tutup (“), 

nama encyclopedia, vol. (volume) –jika ada--, 

ed. (editor), kurung buka, tempat penerbit, titik 

dua, nama penerbit, koma, tahun penerbitan, 

kurung tutup, koma, nomor halaman dan titik 

(.). 

 

Contoh:  
-------------------------------- 

1

Arief Budiman,”Gerakan Sosial 
dan Demokrasi di Indonesia,” dalam 
Dimensi Kritis Proses Pembangunan 
di Indonesia, ed. Johanes Mardimin 
(Yogyakarta: Kanisius, 1996), 56. 
 

Contoh:  
------------------------------- 

1

A.J. Wensinck, “Iqtishad,” The 
Encyclopedia of Islam, vol. 7, ed. M. 
Th. Houtsma (Leiden: E. J. Brill, 1987), 
253. 
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7) Kutipan yang diambil dari skripsi sarjana, 

tesis magister, atau disertasi doktor yang 

tidak diterbitkan, dilakukan dengan cara 

menuliskan nama penulis skripsi, koma (,), 

tanda kutip buka (“), judul skripsi (ditulis 

biasa tidak miring), koma (,), tanda kutip 

tutup, skripsi miring, kurung buka, koma, 

tempat perguruan tinggi, titik dua (:) nama 

perguruan tinggi, tahun penulisan skripsi, 

kurung tutup, koma (,), nomor halaman dan 

titik. 

 
 

8) Kutipan dari al-Qur’an dilakukan dengan cara 

menuliskan kata al-Qur’an (ditulis biasa tidak 

miring dan bergaris bawah), kemudian koma 

(,), nomor surat, titk dua (:), nomor ayat 

dan titik.   

Contoh:  
-------------------------------- 

1 

Choirul Abidin, ”Faktor 
eksternalitas NPL pada Bank 
Muamalat Capem Ponorogo,” Skripsi 
(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 32. 
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9) Jika sebuah buku ditulis, diedit, atau 

diterjemahkan oleh dua orang, maka nama 

kedua orang tersebut ditulis semuanya. 

Namun jika jumlah penulis, editor, atau 

penterjemahnya terdiri tiga orang ke atas, 

maka hanya nama penulis, editor, atau 

penterjemah pertama yang disebutkan dan 

diikuti dengan (kata) et. al. 

 
 

10) Jika salah satu unsur dari sumber yang akan 

dikutip –seperti tempat penerbitan, tahun, 

dsb.-- hilang atau tidak jelas, maka harus 

dijelaskan dengan memberikan tanda. Untuk 

tempat penerbit yang tidak ada diganti (t.tp.), 

tanpa nama penerbit (t.p.), tanpa tahun 

(t.th.). 

Contoh:  
-------------------------------- 

1

al-Qur’an, 2: 34;  12: 54. 
 

Contoh:  
-------------------------------- 

1 

Umer Chapra, Islam dan 
tantangan ekonomi, terj. Ikhwan 
Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2000), 53. 
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e. Rujukan Wawancara dan Observasi 

Dalam hal sumber data didapatkan dari 
wawancara, maka cara penulisannya secara 
berurutan; Nama informan, Koma, 
Wawancara/Observasi, Tanggal.  

 
 

f. Rujukan Internet  

1. Jika sumber data didapatkan dari internet, 

maka cara penulisannya nama penulis, 

koma (,), tanda kutip buka (“), judul artikel 

(ditulis biasa tidak miring), koma (,), tanda 

kutip tutup, dalam, alamat artikel dalam 

website., koma, kurung buka, diakses 

pada tanggal….., koma, jam…… kurung 

tutup, titik. Tidak diperkenankan 

Contoh:  
-------------------------------- 

1

Mahmud Syaltut, Akidah dan 
Syari’ah Islam (t.tp.: Bumi Aksara, 
t.th.), 53. 
 

Contoh:  
-------------------------------- 

Imam Ahmad, Wawancara, 22 
Oktober 2017 
Imam Ahmad, Observasi, 12 
Nopember 2017 
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memasukkan rujukan dari blog, wikipedia, 

atau website yang tidak resmi, dll. 

 
 

2. Tidak semua tulisan yang terdapat dalam 

internet dapat dijadikan rujukan melainkan 

hanya tulisan yang ditulis oleh seorang 

pakar, tokoh maupun ormas yang 

dipublikasikan dalam website resmi dan  

secara akademik dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 
H. Pembuatan Daftar Rujukan/Daftar Pustaka 

Teknik penulisaan daftar rujukan/daftar pustaka 
pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan teknik 
penulisan catatan kaki. 

1. Secara umum, daftar pustaka ditulis dengan pola urut 

alfabetis, dimulai dari huruf A. 

2. Sumber dalam bentuk buku yang nama pengarangnya 

lebih dari 2 suku kata susunannya adalah nama penulis 

dibalik, --nama paling akhir (last name) didahulukan--, 

Contoh:  
-------------------------------- 

1
Sahal Mahfudz, “Jual beli on 

line,” dalam  
http://nuonline/article/jual-beli-online/, 
(diakses pada tanggal 20 Mei 2019, 
jam 15.05). 
 

http://nuonline/article/jual-beli-online/
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koma (,) nama awal dan tengah (kalau ada), titik (.), judul, 

titik (.) tempat penerbit, titik dua (:), nama penerbit, koma (,), 

tahun penerbitan, titik (.).  

3. Jika sebuah sumber tertulis lebih dari satu baris, 

maka baris kedua dan seterusnya ditulis masuk 4 

ketukan dari margin kiri dengan spasi tunggal. 

Sedangkan anatara satu sumber dengan sumber 

yang lain ditulis dengan spasi ganda. 

 

 
 

4. Jika seorang penulis mempunyai beberapa tulisan 

yang dicantumkan dalam dafatar pustaka, maka 

nama penulisnya hanya ditulis ada sumber yang 

pertama saja. Sedangkan pada sumber kedua dan 

seterusnya nama tersebut diganti dengan      tanda – 

Contoh : 
Giddens, Anthony. Kapitalisme dan Teori Sosial 

Modern: Suatu Analisis Karya Tulis 
Marx, Durkheim dan Max Weber. Terj, 
Soeheba Kramadibrata. Jakarta: UI-
Press, 1986.  

Nasir,  Nanat Fatah. Etos Kerja Wirausahawan 
Muslim. Bandung: Gunung Jati Press. 
1999. 

Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit 
of Capitalism. New York: Charles S 
Cribners, 1958.  
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yang dibuat sebanyak 9 kali dan diikuti dengan titik 

(.).  

 
 

5. Jika sumber yang dikutip adalah artikel baik dalam 

jurnal ataupun buku maka halaman artikelnya 

disebutkan mulai halaman pertama sampai terakhir. 

Cara penulisannya adalah sama seperti pengutipan 

dalam catatan kaki dengan sedikit perubahan. 

 
 

I. Penulisan Terjemah 

1. Terjemah yang berasal dari kutipan langsung ditulis 

dalam paragraf tersendiri dengan spasi satu (1) dan 

Contoh:  
-------------------------------- 
Chapra, Umer.  Islam dan Tantangan Ekonomi. 

Jakarta: UI Press, 1986. 
---------. Sistem Moneter Islam. Bandung: 

Penerbit Bulan Bintang, 1975. 
 

Contoh:  
-------------------------------- 
Wachid, Abdurrahman. “Menjadikan Hukum 

Islam Sebagai Penunjang 
Pembangunan.” dalam Agama Dan 
Tantangan Zaman: Pilihan Artikel 
Prisma, 1975-1984. Jakarta: LP3ES, 
1985: 64-79. 
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margin kiri masuk 4 ketukan ke kanan, ditulis tegak, 

dan diberi footnote. 

2. Terjemah yang berasal dari terjemahan penulis, ditulis 

dalam paragraf tersendiri dengan spasi satu (1) dan 

margin kiri masuk 4 ketukan ke kanan, ditulis tegak 

tanpa footnote. 

 

 

J. Transliterasi 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

̀  ء  k ك }d ض d د

 l ل t ط dh ذ b ب

 m م {z ظ r ر t ت

 n ن ‘ ع z ز th ث

 h ه gh غ S س j ج

 w و f ف sh ش {h ح

 y ي q ق }s ص kh خ

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya 

dengan mennuliskan coretan horisontal di atas huruf a>, 

i> dan a>. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan 

dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” 

Contoh : 
Bayna, ‘alayhim, qawl, mawd}u >‘ah 
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4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam 

bahasa asing yang belum terserap menjadi  bahasa 

baku Indonesia harus dicetak miring 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan 

dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf 

konsonan akhir. 
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BAGIAN KETIGA 

ISI LAPORAN PRAKTIKUM 
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ISI LAPORAN PRAKTIKUM 

A. Bagian Awal  Laporan praktikum 

Bagian awal laporan praktikum terdiri dari beberapa 

halaman yaitu : 

1. Sampul. Bagian ini terdiri dari : 

a. Judul laporan praktikum ditulis secara sesingkat-

singkatnya, jelas, dan menunjukkan masalah yang 

diteliti dengan tepat serta tidak membuka peluang 

penafsiran yang beraneka ragam. Mahasiswa dapat 

menggunakan sub judul jika diperlukan. 

b. Logo IAIN Ponorogo dicantumkan ukuran 

disesuaikan dengan kertas yang digunakan 

c. Identitas penulis, nama ditulis lengkap tidak boleh 

disingkat dan  NIM  ditulis dengan lengkap 

d. Identitas institusi. Perlu diperhatikan bahwa urutan 

penulisan institusi sesuai dengan hierarki: Program 

Studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. 

e. Tahun. Tahun yang ditulis adalah tahun ujian 

praktikum ditulis dan ditempatkan di bawah identitas 
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institusi. 

f. Sampul. 

1) Format sampul dan tata letak (lay-out) 

penulisannya bisa dilihat pada Lampiran 1 

dan 2 

2) Untuk ketentuan huruf yang digunakan 

harus disesuaikan dengan teknik 

penulisannya pada pedoman ini. 

3) Judul ditulis huruf besar/kapital ukuran 

font 14 (anak judul ditulis kapital kecil font 

14) seperti pada Lampiran 1 dan 2. 

2. Halaman Judul Laporan praktikum. Halaman ini 

sama persis dengan halaman sampul tetapi ditulis di 

atas kertas putih. 

3. Halaman Pengesahan seperti pada Lampiran 3.  

4. Kata Pengantar. Isi utama kata pengantar adalah 

pernyataan penulis untuk mengantarkan naskah 

laporan praktikum kepada para pembaca dan 

penyampaian ucapan terima kasih penulis laporan 

praktikum kepada pihak- pihak yang telah berjasa 

dalam penyelesaian penulisan laporan praktikum. 
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5. Daftar Isi. Bagian ini memuat gambaran secara 

menyeluruh tentang isi laporan praktikum dan 

sebagai petunjuk bagi pembaca. Sesuai Lampiran 4. 

6. Daftar Tabel (jika ada). Jika dalam laporan praktikum 

terdapat sejumlah (lebih dari satu) tabel, maka harus 

dibuat daftar tabel. 

7. Daftar Gambar (jika ada). Laporan praktikum yang 

memuat gambar lebih dari satu harus dibuat daftar 

gambar. 

 

B. Bagian Utama Laporan praktikum 

Bagian utama laporan praktikum biasanya 

dituangkan dalam lima bab. Komponen utama pada bagian 

utama adalah sebagai berikut : 

1. Bab Pertama. Bab ini diberi judul pendahuluan yang 

memuat tentang : Latar belakang, tujuan praktikum, dan 

manfaat praktikum. Dalam latar belakang juga 

dinbahas mengenai kegiatan dan teori yang akan 

digunakan dalam pembahasan. 

2. Bab Kedua, Bab ini berisi tentang penjelasan secara 

detail metode pengumpulan data. 
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3. Bab Ketiga. Bab ini berisi tentang gambaran umum 

pelaksanaan praktikum, dimana terdiri dari: 

a. Identitas Lembaga. Bagian ini menjelaskan kondisi 

umum lokasi praktikum, yang meliputi alamat 

lengkap, sejarah, susunan personalia, dan job 

deskripsi masing-masing jabatan.. 

b. Operasionalisasi Kegiatan Lembaga. Bab ini 

menjelaskan tentang deskripsi mengenai 

operasionalisasi kegiatan bank secara detail, 

meliputi: Kegiatan Funding, Pemasaran, dan 

Pengawasan Syariah. 

Pada laporan mitra bank syariah, kegiatan 

operasionalisasi menjelaskan tentang kegiatan 

pembiayaan secara detail. 

4. Bab Keempat. Bagian ini menyajikan landasan teori 

yang berkaitan dengan kegiatan praktikum dan 

pembahasan, meliputi : 

Bab ini berisi analisis atau diskusi terhadap satu atau 

beberapa hasil praktikum yang menarik pada hasil 

praktikum. Analisis dimaksud adalah pembandingan 

data hasil praktikum dengan teori-teori dan konsep 
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yang relevan. 

5. Bab Kelima. Bab ini merupakan bagian akhir dari isi 

penelitian sehingga diberi judul penutup, terdiri dari:  

a. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang 

hasil praktikum yang telah ditetapkan dalam 

rumusan masalah dan tujuan.  

b. Saran/Rekomendasi. Bagian ini digunakan untuk 

menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada 

lembaga berdasarkan hasil pembahasan laporan 

dan kegiatan. 

C. Bagian Akhir Laporan praktikum 

Pada bagian akhir laporan praktikum dijelaskan hal-

hal berikut: 

1. Kepustakaan. Bagian ini secara cermat memuat 

pustaka yang digunakan dalam penelitian. 

Penulisan daftar pustaka mengikuti sistem 

The Chicago Manual of Style/footnote dan diurutkan 

sesuai dengan urutan abjad nama belakang 

pengarang.  

2. Lampiran-lampiran (kalau ada). Lampiran 

dilampirkan sesuai kebutuhan (seperti gambar atau 
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foto atau dokumen lain, prosedur, program 

komputer, hasil simulasi, bukti atau keterangan lain 

yang tidak mungkin disingkat sehingga terlalu 

panjang untuk dimuat di Bagian Utama  Laporan 

praktikum). 

3. Jadwal Kegiatan. Merupakan daftar kegiatan yang 

dilakukan mulai dari awal hingga evaluasi . 

4. Log Book. Bagian ini dapat dilihat di lampiran, berisi 

tentang penjabaran kegiatan per hari yang 

mendeskripsikan kegiatan dan kendala yang 

dihadapi selama melaksanakan praktikum.  Log 

book ini diverifikasi oleh dosen pamong yang dipilih 

dari lembaga tempat praktikum. Sesuai lampiran 8. 

5. Biodata. Bagian membuat identitas mahasiswa, 

riwayat pendidikan, dan prestasi yang pernah diraih, 

seperti pada Lampiran 7.  

Apabila dalam bab dipandang perlu menambah sub-bab, 

maka diperkenankan sesuai kebutuhan selama tidak merubah 

bab yang telah ditentukan. 
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