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KATA PENGANTAR 

 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 

Alhamdulillah puji syukur 

kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat 

dan kasih saying sehingga 

kami dapat menerbitkan 

Pedoman Penelitihan 

Kompetitif Mahasiswa Tahun 

2022 Fakultas Ekonomi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada 

Rasaulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan rahmat yang sempurna bagi 

seluruh alam semesta. 

Penelitian Kompetitif Mahasiswa Tahun 2022 merupakan salah satu proyek Kerjasama 

yang dilakukan oleh pihak Fakultas Ekonomi dengan Mahasiswa yang tentunya dalam 

rangka menjaring potensi mahasiswa serta rekognisi kelembagaan. Dalam implemetasi 

kegiatan ini, Fakultas Ekonomi mendapat dukungan baik materiil maupun non materiil 

dari pihak Universitas, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pedoman ini dibuat dengan tujuan para pengusul dapat dengan jelas memahami proses 

pengusulan program. Pelaporan dan kegiatan lain yang menjadi tugas dan kewajiban 

selama program berlangsung. Semoga petunjuk teknis ini dapat membantu dan 

memberikan kemudahan bagi para pengusul program Penelitian Kompetitif Mahasiswa 

Tahun 2022. 

 

Dekan  
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Dalam rangka penguatan mutu penelitian dan kerjasama ditingkat 

mahasiswa khususnya pada pengembangan akademik, guna meningkatkan 

pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global, 

Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah merencanakan skema 

penguatan akademik fakultas dalam bentuk penelitian, sebagai salah satu 

program pendamping proyek Penelitian Kompetitif Mahasiswa Tahun 2022. 

Program peningkatan mutu penelitian ini merupakan upaya untuk mendukung 

kerangka proyek pengembangan dan penguatan paradigma integrasi sains dan 

Islam sebagai pilar pengembangan keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang menuju terwujudnya pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan 

sains dan Islam serta bereputasi. 

Sebagai bentuk implementasi dari program ini, Fakultas Ekonomi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang melaksanakan penjaringan mahasiswa yang 

memiliki kompetensi dalam bentuk proyek Penelitian Kompetitif Mahasiswa 

Tahun 2022. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang diemban oleh Fakultas 

Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu: Terwujudnya Fakultas 

Ekonomi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi 

internasional; Mencetak sarjana ekonomi yang berkarakter ulul albab; 

Menghasilkan sains ekonomi yang relevan dan budaya saing tinggi. Orientasi 

pengembangan di bidang penelitian memprioritaskan antara lain:  

a. Mengembangkan budaya penelitian dan framework yang 

mengintegrasikan sains dan Islam di kalangan dosen dan mahasiswa 

BAB 1. PEDOMAN PENGAJUAN PROPOSALPENELITIAN KOMPETITIF MAHASISWA 

2021 

 

A. GAMBARAN UMUM PROJECT 
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melalui penguatan (enforcement) keilmuan dan keterampilan di bidang 

penelitian; 

b. Mengembangkan prioritas tema penelitian yang bermuara pada 

penguatan kawasan keilmuan dengan tetap berpijak pada pohon keilmuan 

berparadigma integratif bereputasi; 

c. Mengembangkan agenda penelitian yang dirancang untuk merespon 

perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, baik dalam skala regional, 

nasional, maupun internasioanal melalui kegiatan penelitian secara 

kompetitif, kolaboratif dengan berorientasi pada kebutuhan 

pengembangan keilmuan, masyarakat, dan industri; 

d. Mengembangkan program-program pemerolehan Hak Kekayaan 

Intelektual (HaKI) terhadap hasil penelitian daam berbagai disiplin 

keilmuan; dan 

e. Mengembangkan agenda publikasi dan sitasi karya ilmiah dilingkup 

nasional, regional, dan internasional melalui penerbitan buku, karya 

ilmiah, diseminasi, dan pameran hasil-hasil penelitian. 

Upaya tersebut dirancang untuk pengembangan penelitian, serta dalam 

rangka menuju terwujudnya pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan 

sains dan Islam serta bereputasi dan bentuk responsive di era disrupsi. Sebagai 

kegiatan pendamping proyek, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menunjang 

pengembangan dan peningkatan mutu penelitian ditingkat mahasiswa tahun 2022 

yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Produk dari program Penelitian Kompetitif Mahasiswa Tahun 2022 akan 

diunggah di berbagai jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional, 

diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi 

pengembangan keilmuan dan implementasinya bagi para dosen, mahasiswa, dan 

masyarakat secara umum. Selain sangat berpengaruh secara kelembagaan bagi 
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perguruan tinggi, program yang direncanakan diharapkan juga berpengaruh 

kepada pengembangan khazanah keilmuan.  

 

 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah Republik Idonesia No. 19 tahin 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dn Pengelolaan PErguruan Tinggi 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun2004 tanggal 21 

Juni 2004 tentang Perubahan STAIN Malang menjadi UIN Malang 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun2013 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang 

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang perubahan 

nama Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 

tetang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK 05/2008 tentang Penetapan 

UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum 

10. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 287/F.Ek/HK.00.5/01/2022 

tentang Kegiatan Penelitian Kompetitif Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

 

B. DASAR HUKUM 
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1. Mendorong   pengembangan   tradisi   penelitian   untuk   menghasilkan 

temuan-temuan ilmiah berkualitas baik ilmu murni (pure science), terapan 

(applied science), dan peningkatan sumber daya manusia, seiring dengan 

penguatan paradigma integrasi sains dan Islam sebagai pilar 

pengembangan keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim; 

2. Mewujudkan karya ilmiah dalam pengembangan keilmuan integratif di 

bidang ilmu murni, ilmu sosial dan humaniora dalam rangka menuju 

universitas bereputasi; 

3. Membangun dan meningkatkan kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri 

melalui program riset collaborative. 

 

 

Program Penelitian Kompetitif Mahasiswa Tahun 2022 ditargetkan untuk 

menghasilkan karya ilmiah dengan kualifikasi sebagai berikut: 

1. Hasil karya  ilmiah  berupa  hasil  penelitian dan artikel  bereputasi 

2. Peningkatan kualitas indeks prestasi mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  

 

 

Peneliti   adalah   mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim 

dari jenjang sarjana (S1) seluruh jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi UIN 

Maulana Malik Ibrahim. Peneliti wajib melakukan pendaftaran melalui link terkait. 

Peneliti juga wajib mengikuti aturan penulisan yang disyaratkan oleh tim panitia 

Kegiatan Penelitian Kompetitif Mahasiswa Tahun 2022.  

 

C. TUJUAN PROGRAM KEGIATAN  

 

D. T ARGET PROGRAM 

 

E. PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL 
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Proposal penelitian dibuat dalam bentuk pdf dan di-upload melalui link 

https://forms.gle/WUaws9TY79N9Hn8G6.   dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Proposal dibuat secara berkelompok, dengan jumlah anggota kelompok 

minimal 1 dan maksimal 2. Kelompok peneliti diperbolehkan dari program 

studi yang berbeda.  

2. File proposal dengan kelengkapan administrasi yang terdiri dari berbagai 

lampiran diantaranya surat keterangan orisinalitas proposal, CV dan 

sebagaimana disebutkan pada persyaratan administratif. File ini di-upload 

lengkap dengan judul penelitian dan nama lengkap peneliti disertai NIM 

Mahasiswa.  

3. Ketentuan teknis penulisan proposal penelitian yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Font  : Times New Roman 

2. Ukuran  : 12 pt 

3.Spasi  : 1,5 

4. Paper size : A4 dengan Margin  

(Top; Left; Bottom; Right = 4; 4; 3; 3) 

 

 

 

 

No. WAKTU KEGIATAN 

1. 2 s/d 25 Februari 2022 Registrasi dan pendaftaran Proposal 

2. 7 s/d 11 Maret 2022 Rekap proposal dan cek plagiasi 

       3. 14 s/d 20 Maret 2022 Review dan Seminar proposal 

      4. 21 - 22 Maret 2022 Penentuan Nominee 

      5. 25 Maret 2022 Pengumuman via web 

6. April – Juni 2022 Pelaksanaan penelitian 

7. 30 Juni 2022 Pengumpulan laporan penelitian dan bukti submit artikel  

F.  TATA CARA PENGUSULAN PENELITIAN  

 

G.  JADWAL KEGIATAN 
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Terlampir 

 

  

Proposal yang diajukan akan diseleksi melalui dua tahap yaitu: tahap 

seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan berkas proposal dan 

kesesuaiannya   dengan   ketentuan   yang   telah   ditetapkan   oleh   Panitia. 

Proposal penelitian yang lolos seleksi administrasi akan diteruskan ke tahap seleksi 

substansi (reviewer proposal penelitian). Proposal yang sudah direview dan dinilai 

akan diumumkan dan judul- judul proposal yang telah lolos akan mendapatkan 

bantuan pendanaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.  KRITERIA PENILAIAN 

 

J. SELEKSI, PENGUMUMAN, DAN PELAKSANAAN PROGRAM 
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PROPOSAL 

PENELITIAN KOMPETITIF MAHASISWA TAHUN 2022 

 

 

JUDUL PROGRAM 

 

 
 

OLEH: 

 

NAMA KETUA PENELITI (NIM) 

ANGGOTA: 

NAMA ANGGOTA (NIM) 

NAMA ANGGOTA (NIM) 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

2022 

 

 

 

LAMPIRAN 1. COVER MUKA PROPOSAL  
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1.   BIODATA PENELITI/PENGUSUL (KETUA) 

a. Nama Lengkap  : 

b. Jenis Kelamin  : L/P 

c. NIM / Semester : 

d. Jurusan  : 

e. Alamat Rumah  :  

f. Telepon  : 

g. Email   : 

 

2.   DATA PROPOSAL 

a. Judul  :  

b. Nama Anggota Peneliti/Pengusul 1 : 

Nama Anggota Peneliti/Pengusul 2 :  

 

 

 

Malang, XX-XX-XXXX Peneliti/Pengusul 

 

Tanda Tangan 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2. DATA PENELITI/PENGUSUL 
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COVER PROPOSAL  

BIODATA PENELITI 

PERNYATAAN ORISINALITAS PROPOSAL PENELITIAN 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

BAB 4. RANCANGAN WAKTU PELAKSANAAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3. ISI PROPOSAL LENGKAP 
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COVER PROPOSAL  

LEMBAR PENGESAHAN 

BIODATA PENELITI 

PERNYATAAN ORISINALITAS PROPOSAL PENELITIAN 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

ACKNOWLEDGEMENT 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4. ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN 
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HALAMAN PENGESAHAN 

 

Laporan Program Penelitian Kompetitif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 ini disahkan oleh Reviewer Program Penelitian 

Kompetitif Mahasiswa Tahun 2022 Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang 

 

Pada tanggal XX-XX-XXXX 

 
 
 

Ketua  : Nama 
NIM  :     

 

(Tanda Tangan) 
 

 
 

Anggota I : Nama 
NIM  : 

Tanda Tangan 
 

 
 

Anggota II : Nama 
NIM  : 

 

Tanda Tangan 

 

 

Mengetahui, 

Reviewer Program Penelitian Kompetitif Mahasiswa Tahun 2022 

 
Tanda Tangan 

 

NAMA 

NIP 

LAMPIRAN 5. HALAMAN PENGESAHAN 
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PERNYATAAN ORISINALITAS 
 

Kami yang bertanda tangan dbawah ini:  

Nama    : 

NIM    : 

Jurusan   :                                     

Jabatan dalam Program : Ketua Pengusul 
 
 
 

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam program ini tidak 

terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau 

dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah 

ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila 

dikemudian hari ternyata dalam karya ilmiah ini terbukti terdapat unsur-

unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia 

mengembalikan dana program yang telah kami terima dan diproses sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 
Malang, XX-XX-XXXX  

Ketua Pengusul 

  
NAMA 

NIM 

 

 

 

LAMPIRAN 6. PERNYATAAN ORISINALITAS 
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Laporan   Laporan   hasil   penelitian   merupakan   tagihan   akhir   penelitian 

kompetitif yang harus diserahkan kepada Panitia Kegiatan Penelitian Kompetitif 

Mahasiswa Tahun 2022 dalam bentuk Laporan Softfile dengan warna sampul 

Putih.  Laporan juga dibuat dalam bentuk Artikel dengan aturan penulisan 

Artikel (pada bab selanjutnya). Adapaun uraian untuk setiap Bab pada Naskah 

Proposal dan Laporan Penelitian adalah sebagai berikut: 

 

BAB 1.  PENDAHULUAN, dengan sub bab :  

1.1. Latar Belakang  

Latar belakang masalah mengungkapkan alasan-alasan mengapa sesuatu 

dipermasalahkan sebagai kajian dalam penelitian sehingga pembaca dapat 

mengetahui apa yang diteliti dan mengapa penelitian dilakukan. Serta 

menjelaskan rasionalitas atau justifikasi penelitian dilihat dari latar belakang 

permasalahan yang diteliti atau pemunculan problem akademik. Penyusunan latar 

belakang masalah setidaknya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: 1. 

Diawali dari pemikiran teoritis (termasuk keislaman) kemudian mengarah ke fakta 

empirik. 2. Diawali dari dunia empiric ke arah teoritik (termasuk keislaman). Dalam 

latar belakang, dapat juga mengemukakan adanya kesenjangan (gap) antara 

seharusnya/teori (das sollen) dan kenyataan (das sein), baik kesenjangan teoritik 

maupun praksis yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Selain itu, latar 

belakang masalah sebaiknya memuat pula fakta-fakta yang relevan dengan 

masalah penelitian sebagai titik tolak dalam merumuskan masalah penelitian, dan 

alasan-alasan (empiris, teknis) mengapa masalah dikemukakan dalam penelitian 

itu dipandang penting untuk diteliti. 

 

BAB 2. PEDOMAN SUBSTANSI PROPOSAL DAN PELAPORAN PENELITIAN 

KOMPETITIF MAHASISWA 2022 
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1.2. Rumusan Masalah  

Merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan 

atau dalam bentuk kalimat pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan 

jawabannya. Penyampaian rumusan masalah harus relevan dengan judul, data, 

dan model yang akan diteliti. Pertanyaan penelitian dalam penelitian kuantitatif 

harus menunjukkan pengaruh/hubungan/perbedaan antar variabel yang hendak 

diteliti. Sementara untuk penelitian kualitatif, pada bagian ini penulis harus 

membuat suatu formulasi pertanyaan penelitian (grand tour question) dan jika 

memungkinkan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya yang merupakan turunan 

(sub question). Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya jelas, spesifik, tepat 

sasaran, dan memungkinkan untuk dijawab oleh penulis. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan penelitian harus menunjukkan pernyataan yang berisi tentang tujuan 

yang ingin dicapai melalui proses penelitian.  

Manfaat penelitian berisi tentang sumbangan/kontribusi positif terkait 

dengan hasil penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis maupun 

praktis. Untuk manfaat teoritis berisi keterkaitan hasil penelitian dengan 

pengembangan ilmu ekonomi/manajemen/akuntansi/syariah, seperti munculnya 

pandangan atau wawasan baru, atau perkembangan suatu teori, menguji teori, 

atau mengkritik teori. Manfaat praktis, lebih mengarah pada aplikasi hasil 

penelitian, seperti sumbangan nyata yang dapat digunakan sebagai dasar 

kebijakan atas suatu keputusan yang sudah maupun yang akan dilakukan 

 

1.4. Batasan Penelitian (jika diperlukan)  

Batasan penelitian dibuat sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang 

akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek metodologis, kelayakan 
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di lapangan dan keterbatasan yang ada pada penulis tanpa mengorbankan 

kebermaknaan arti, konsep atau topik yang diteliti. 

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari:  

3.1. Kajian Teoritis  

Bagian ini berisi kajian berbagai teori yang relevan dan kemutakhiran dengan 

masalah yang akan diteliti. Dalam kajian teori, peneliti melakukan sintesis 

terhadap teori yang relevan agar diperoleh legitimasi konseptual terhadap 

variabel yang akan diteliti. Unsurunsur suatu teori hendaknya nampak secara jelas, 

seperti definisi, asumsi, hubungan antar variabel, dan daya penjelasannya 

terhadap masalah yang diteliti. 

 

3.2. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir berisi alur pemecahan masalah yang menunjukkan alur 

pemikiran penelitian terkait dengan variabel-variabel penelitian berdasarkan 

tinjauan pustaka dan perspektif teoritis yang telah ditulis sebelumnya. Penulis 

dapat memberi keterangan makna dari simbol-simbol (misal: garis lurus, garis 

putus-putus, bulatan, kotak, panah, dan lainlain) yang digunakan dalam kerangka 

berfikir. Kerangka berfikir juga menjelaskan teori apa saja yang digunakan dalam 

penelitian secara ringkas. Kerangka berfikir disajikan dalam bentuk bagan atau 

diagram skematis,   

 

BAB 3. METODE PENELITIAN, dengan sub bab :  

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Pada sub bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, 

apakah penelitian kualitatif atau kuantitatif dengan pendekatan eksploratif, 

survei, deskriptif, historis, korelatif, atau komparasi kausal. Jenis dan pendekatan 

penelitian ini juga merupakan strategi dari peneliti untuk mengatur sedemikian 

rupa agar memperoleh data yang valid, reliabel, dan abash. 
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3.2. Lokasi Penelitian  

Menjelaskan dimana penelitian dilakukan dan dengan alasan apa obyek 

tersebut dilakukan penelitian 

 

3.3. Subyek Penelitian (Populasi dan Sampel) 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang 

diinvestigasi penulis. Populasi juga bisa diartikan sebagai sekumpulan data yang 

memiliki karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Jumlah populasi 

penelitian harus disebutkan dengan jelas bila diketahui jumlahnya. Sampel adalah 

sebagian dari populasi. Pada subbab sampel penelitian harus dijelaskan siapa atau 

kriteria yang menjadi sampel penelitian, jumlah sampel minimal yang harus 

diambil, dan metode pengambilan sampel penelitian. Jumlah sampel yang diambil 

dalam suatu penelitian harus mempunyai tingkat keterwakilan 

(representativeness) yang tinggi. 

 

3.4. Data dan Jenis Data  

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja 

yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Data harus 

terukur, baik dengan jenis ukuran atau skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. 

Data dapat berasal dari sumber data primer dan atau sekunder, yaitu: • Data 

Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden 

atau informan (misal: data dari responden berupa kuisioner). • Data Sekunder, 

merupakan data yang diperoleh melalui pihak kedua. Pihak kedua yang 

memperoleh secara langsung data-data aslinya, misalnya: data laporan keuangan 

dari Bursa Efek Indonesia, laporan BPS, laporan keuangan perusahaan, dan lain 

sebagainya. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data  

Peneliti menjelaskan langkah-langkah atau proses dalam pengumpulan data, 

seperti melalui wawancara, observasi, dokumentasi, atau angket. Jika peneliti 

mengumpulkan data menggunakan wawancara, perlu dijelaskan juga siapa-siapa 

yang akan atau dijadikan informan. Jika pengumpulan data melalui obervasi, hal-

hal apa yang dijadikan fokus obervasi untuk memperoleh data. 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian kuantitatif, definisi operasional adalah penjelasan 

operasionalisasi semua variabel yang dimasukkan dalam hipotesis. Definisi 

operasional menjelaskan karakteristik yang dapat diamati dalam rangka mengukur 

variabel. Pengukuran variabel adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, 

biasanya terhadap satuan pengukuran. 

 

3.7 Analisis Data  

Untuk Penelitian kuantitatif, pada bagian ini berisi uraian tentang teknik 

analisis data yang digunakan (misalnya regresi) beserta alasan penggunaan teknik 

tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian, hipotesis, dan jenis data penelitian. 

Asumsi-asumsi statistik yang mendasari teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian perlu disebutkan secara eksplisit. Apabila dalam analisis data 

menggunakan bantuan program komputer, maka perlu disebutkan software 

program statistik yang digunakan beserta versinya (misal SPSS versi 16). Pada 

penelitian kualitatif, penulis perlu menjelaskan secara detail langkah-langkah yang 

dilakukannya setelah mendapatkan data penelitian, bagaimana mengukur data, 

sampai pada mendapatkan hasil analisis data penelitian. Pada bagian ini, penulis 

harus memperhatikan konsistensi antara instrumen yang digunakan, data yang 

diperoleh, serta interpretasi atau hasil analisis data. 
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BAB 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN, dengan sub bab :  

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian (sub bab – sub bab dapat dikembangkan sesuai  

keperluan. 

Paparan data merupakan deskripsi data yang relevan dengan topik yang 

akan dijadikan kajian penelitian yang diperoleh dari lapangan selama penelitian. 

Misalkan untuk penelitian kuantitatif, maka dimulai dengan menjelaskan kondisi 

secara umum obyek penelitian. Obyek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu 

benda, orang atau keadaan yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. 

Sifat keadaan dimaksud dapat berupa sifat, kuantitas dan kualitas (benda, orang 

dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, 

sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, dan sebagainya (untuk 

orang), bisa juga berupa proses, dan sebagainya (untuk lembaga). 

 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian (sub bab – sub bab dapat dikembangkan sendiri  

sesuai dengan keperluan, termasuk pembahasan hasil penelitian dalam teori  

(konvensional dan perspektif Islam).  

Bab ini menguraikan secara lebih mendalam mengenai hasil penelitian 

yang telah dilakukan yang ditujukan untuk menjawab secara ilmiah permasalahan 

yang diajukan dalam rumusan permasalahan penelitian. Dalam bagian 

pembahasan ini, penulis perlu menginterpretasikan dan mengulas model atau 

variabel yang dikaitkan dengan kajian pustaka dan hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang terangkum dalam tinjauan pustaka. Penulis dapat pula melakukan penafsiran 

dan pemaknaan terhadap semua data hasil penelitian yang ada dari hasil analisis 

data, termasuk menganalisis atau mengkaji hasil penelitian dengan teori 

konvensional dan perspektif Islam. 

 

 

BAB 5. PENUTUP, dengan sub bab :  

5.1. Kesimpulan  
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Peneliti menyimpulkan atau memberi pernyataan singkat, lugas, dan tegas dari 

hasil penelitian yang dikembalikan untuk menjawab rumusan masalah/ fokus 

penelitian yang telah diajukan oleh peneliti. 

 

5.2. Saran  

Saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan-pertimbangan yang 

diajukan oleh peneliti kepada pihak lain dengan bahasa penawaran/ rekomendasi 

yang diungkap secara kongkrit/jelas, terinci, serta operasional, sehingga mudah 

untuk diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh pihak-pihak tertentu maupun 

disiplin ilmu tertentu. 
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penulisan artikel. Naskah diketik dengan paragraf rata kanan kiri, indentasi: 0 cm, first line 1 cm; 

font: : Arial Narrow bold 11 pt, dengan spasi 1.15, maksimum 15 halaman. Berkas (file) dibuat dengan 

Microsoft Word.   

  

KAJIAN PUSTAKA  

Kajian pustaka berisikan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, artikel, 

disertasi, tesis, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik 

rujukan berkurung (nama, tahun terbit: halaman). Penulisan rujukan dalam kajian pustaka 
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HIPOTESIS 

Hipotesis penelitian disajikan sebagai sumber pertanyaan penelitian dan terutama dasar 

penelitian untuk dipecahkan. Dalam penulisan hipotesis disarankan untuk menggunakan sumber-

sumber primer dan terbaru (update) dari referensi nasional dan internasional terpercaya. 

 

METODE 

Metode penelitian menjelaskan secara singkat data dan sumbernya, definisi variabel dan 

analisis metode yang digunakan dalam penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistematika penulisan hasil dan pembahasan harus mengacu pada tujuan dan hipotesis 

penelitian. Dalam pembahasan diwajibkan untuk mencantumkan rujukan ilmiah sebagai bahan 

pembanding.   

Apabila dalam sub bagian hasil dan metode mencantumkan gambar dan tabel, maka 

penempatan gambar diletakkan di tengah dengan judul dan sumber di bawah gambar menggunakan 

huruf Arial Narrow Bold 11 pt. Contoh: 

 

 

Gambar 1. Grafik Perbandingan Usia 

Sumber: Sukmana (2020) 

Gambar 1. Grafik Perbandingan Usia dijelaskan secara detail dengan menggunakan 

pengutipan sesuai judul gambar.  
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Penempatan tabel diletakkan pada bagian tengah, sementara judul dan sumber di bagian kiri 

dengan rata kiri, dan menggunakan font Arial Narrow Bold 11 pt. Isi tabel menggunakan font Arial 

Narrow 11 pt, garis tabel hanya menggunakan garis horisontal 

 

Contoh 

Tabel 1.   Judul Tabel 

Subjek Aktivitas (Presentase) 

Indoor Outdoor Combine 

Sosial 20 80 100 

Ekonomi 40 60 100 

Politik 50 50 100 

Sains 70 30 100 

Sumber: Hasil Analisis (2020)  

 

Tabel 1.Judul Tabel dijelaskan secara detail sesuai dengan penamaan Tabel.  
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