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ATA SAMBUTAN REKTOR 
 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SW, 

yang telah melimpahkan Taufik, Hidayah dan Inayah-

NYA, sehingga Buku panduan Penulisan Skripsi di 

lingkungan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAI) 

Nusantara Batang Hari dapat diselesaikan dengan 

baik. 

Buku panduan Penulisan skripsi Fakultas 

Syari’ah ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk menulis 

skripsi. Buku panduan ini merupakan hasil ramuan dari berbagai konsep yang 

telah dipadu sedemikian rupa sehingga menjadi ciri khas karya ilmiah di 

lingkungan Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari. Setelah dilakukan 

beberapa kali pengkajian dan revisi, buku panduan ini telah kami anggap layak 

untuk dijadikan satu-satunya panduan dalam penulisan skripsi yang harus 

diikuti dan menjadi standar akademik bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah IAI 

Nusantara Batang Hari. 

Pada kesempatan ini Kami berterima kasih kepada semua pihak yang 

telah menyusun buku panduan penulisan skripsi ini. Semoga semua hal yang 

kita lakukan didasari oleh kesadaran akan pentingnya perbaikan dan 

peningkatan kualitas ilmiah di lingkungan Fakultas Syari’ah IAI Nusantara 

Batang Hari. Hanya kepada Allah kita berserah diri dan berharap semoga 

upaya keras ini mendapatkan imbalan dan respon positif dari semua pihak. 

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan 

Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari. 

 

Muara Bulian,  September 2020 
Rektor, 
 

Zulqarnain, S.Ag., M.Hum., Ph.D 
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ATA PENGANTAR 
 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga 

penyusunan Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah 

Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang Hari ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Panduan  Skripsi ini memiliki arti yang sangat penting 

sebagai acuan bagi kegiatan akademik di Fakultas Syari’ah 

IAI Nusantara Batang Hari. Dalam panduan ini termuat 

ketentuan mengenai aturan-aturan  terkait tata penulisan dalam tugas akhir 

mahasiswa di Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari. Di samping itu,  

termuat pula informasi yang perlu dipahami oleh setiap mahasiswa dan seluruh 

sivitas akademika Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari.  

Tersusunnya panduan Skripsi Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari 

ini tentu melibatkan banyak pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih 

yang setinggi-tingginya kepada Dekanat, Program Studi di lingkungan Fakultas 

Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari, yang telah memberikan sumbangan bagi 

tersusunnya panduan skripsi ini.   

Meski demikian, tak ada gading yang tak retak, begitulah pepatah 

mengisyaratkan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Oleh karena itu, 

apabila dikemudian hari masih terdapat kesalahan atau kekurangan, secara 

teoritis dan/atau teknis, buku ini akan diperbaiki kembali sehingga mendekati 

sempurna. Untuk kepentingan tersebut, diharapkan semua pihak untuk 

memberikan kritik dan masukan positif demi penyempurnaan terbitan berikutnya. 

Muara Bulian,  September 2020 

Dekan, 

 

Dr.  M. Yusup, S.Pd.I., M.Pd 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Setiap mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

(IAI) Nusantara Batang Hari diharuskan merancang, menyusun 

dan melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi 

merupakan salah satu bentuk karya tulis terpenting yang 

dihasilkan oleh seorang mahasiswa diakhir studinya. Selain 

karena merupakan salah satu syarat akademik untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1),  Dari skripsi inilah keahlian 

seseorang dapat diketahui. Skripsi yang baik pastinya memiliki 

bentuk dan isi tertentu sehingga perlu dibuat sebuah aturan dasar 

yang dapat dijadikan sebagai acuan maha siswa dalam 

membuatnya. Banyak mahasiswa yang merasa bingung ketika 

aturan penulisan dan komposisi skripsi kurang me madai. Oleh 

sebab itu, pada bab ini, format penulisan skripsi di uraikan secara 

detail sehingga dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa.  

Dalam penulisan skripsi, mahasiswa dihadapkan pada dua 

hal  pokok, yaitu: masalah akademik dan masalah teknik. 

Masalah akademik meliputi penguasaan materi atau substansi 

dan metodologi, sedangkan masalah teknik meliputi penggunaan 

bahasa (Indonesia, Arab, dan Inggris) yang baku dan benar, serta 

berkaitan dengan teknik dan konsistensi penulisan (format, 

notasi, tanda baca, catatan, dan sebagainya). 
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Berdasarkan tuntutan dan paradigma penelitian yang sudah 

mengalami perubahan, Maka Fakultas Syari’ah IAI Nusantara 

Batang Hari memandang perlu untuk menerbitkan “Buku 

Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah” bagi mahasiswa/i 

Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari.  

B. Pengertian dan Status 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian skripsi 

adalah karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai 

bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Skripsi 

ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian 

studi program sarjana Strata 1 (S1). Bahan yang menjadi dasar 

penulisan skripsi dapat diperoleh melalui penelitian lapangan, 

laboratorium, dan atau kepustakaan. 

Maksud penulisan skripsi adalah melatih mahasiswa 

berpikir sistematis dan logis serta menuangkan ide-ide atau 

gagasan dengan metode ilmiah dalam bentuk tulisan. Skripsi 

merupakan hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa dengan 

menggunakan prinsip-prinsip dan metode berpikir ilmiah, seperti: 

objektif, empiris, logis, analitis, komprehensif, verifikatif, dan 

sistematis. 

Skripsi merupakan karya mandiri mahasiswa yang ditulis 

dibawah bimbingan dosen yang ditunjuk. Skripsi harus ditulis 

dengan menggunakan gaya bahasa ilmiah, bukan gaya bahasa 

lisan (pidato). Skripsi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab 

atau Inggris. Struktur kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) menyebutkan bahwa status skripsi bagi 

mahasiswa program sarjana hukumnya wajib sebagai tugas akhir. 
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C. Dasar Pemikiran 

1. Skripsi merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang disusun 

mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program  

sarjana strata satu (S.1). Karya tulis tersebut menggunakan 

penalaran empirik dan non empirik dengan pendekatan tertentu 

sesuai dengan bidang studi yang didalaminya. 

2. Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap 

suatu masalah yang dilakukan secara seksama dan terbimbing. 

Penelitian dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi prinsip 

metodologi  ilmiah di bawah bimbingan dosen pembimbing 

yang memenuhi syarat akademik. 

3. Skripsi harus mencerminkan tingkat akademik dan penguasaan 

keilmuan yang kualitatif. Hal ini diharapkan dapat membawa 

citra akademik yang baik bagi Fakultas Syari’ah Institut Agama 

Islam Nusantara Batang Hari. 

 

D. Tujuan Penyusunan Skripsi 

Tujuan penyusunan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memcahkan 

masalah secara ilmiah atas topik atau pokok bahasan yang 

sesuai dengan aturan program studi masing-masing. 

2. Untuk menilai keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam 

menerapkan metode penelitian secara benar. 

3. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan 

penalaran secara logis. 
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Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa dalam 

menyusun skripsi adalah: 

1. Merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman 

pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang 

keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis 

dan kreatif, berdasarkan data atau informasi yang akurat dan 

didukung analisis yang tepat 

2. Membentuk sikap mental ilmiah dan mengidentifikasikan serta 

merumuskan masalah penelitian yang berdaarkan rasional 

tertentu yang dinilai penting dan bermanfaat. 

3. Melakukan kajian secara Normatif dan empiris selanjutnya 

menarik kesimpulan yang jelas serta mampu 

merekomendasikan hasil penelitiannya. 
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BAB II  
KETENTUAN DAN PERSYARATAN 
PENULISAN SKRIPSI 

 
 

A. Ketentuan Umum 

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

semua jurusan/program studi pada Fakultas Syari’ah IAI 

Nusantara Batang Hari wajib menyusun skripsi untuk 

mengakhiri studinya. 

2. Tema skripsi diangkat dari permasalahan yang sesuai dengan 

disiplin Program Studi yang ditekuni mahasiswa. 

3. Jenis Penelitian digunakan adalah Penelitian Normatif, Empiris 

dan Normatif Empiris. 

4. Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia baku sekurang-

kurangnya 60 halaman diketik 1,5 spasi pada kertas A4 80 

gram. 

5. Struktur, isi dan format skripsi disusun berdasarkan Buku 

Panduan penulisan Skripsi ini. 

6. Untuk kepentingan akademik serta pengendalian mutu, maka 

skripsi mahasiswa diuji dan dipertahankan secara ilmiah di 

depan Tim  Penguji Skripsi. 

 

B. Persyaratan Umum 

Skripsi yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari’ah IAI Nusantara 

Batang Hari adalah: 
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1. Karya asli dari hasil penelitian ilmiah yang mahasiswa 

bersangkutan yang berkualitas tinggi. 

2. Menunjukkan kemampuan dan kemandirian mahasiswa dalam 

penemuan, aplikasi dan pengembangan teori dalam bidang 

ilmu Syari’ah 

3. Mempunyai nilai manfaat yang tinggi bagi pengembangan 

teori atau pendidikan dalam bidang tertentu. 

4. Ditulis dengan sistematika dan teknik penulisan yang sesuai 

dengan buku panduan ini. 

C. Persyaratan Ilmiah 

Syarat ilmiah pengajuan judul proposal skripsi harus dilihat 

dari beberapa aspek, seperti aspek mahasiswa, dosen pembimbing 

dan penelitian. 

1. Aspek Mahasiswa 

Mahasiswa tersebut harus mampu mempresentasikan 

proposal/karya ilmiah yang dibuat secara mandiri (hasil penelitian 

sendiri) secara baik, memiliki kejelasan masalah, dan dapat 

mempertanggung jawabkan secara ilmiah. 

2. Aspek Dosen 

Dosen pembimbing hendaknya menguasai metodologi 

penelitian secara memadai, sehingga tidak mematikan kreativitas 

dan koherensi penelitian mahasiswa 

3. Aspek Penelitian 

Mahasiswa atau peneliti membekali diri dengan sejumlah 

kemampuan metodologis penelitian, sehingga memungkinkan untuk 

lebih menguasai aspek-aspek penelitian yang harus dikuasai 

terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. 
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D. Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji 

Setiap mahasiswa yang menyusun skripsi wajib dibimbing oleh 

dosen pembimbing. Adapun ketentuan pembimbing danPenguji 

tugasnya  adalah sebagai berikut: 

1. Pembimbing Skripsi. 

a) Penulisan skripsi mahasiswa dibimbing oleh tim pembimbing 

yang terdiri dari pembimbing I dan Pembimbing II yang 

diusulkan oleh program studi berdasarkan dosen program 

studi yang kualifikasi pendidikannya minimal strata dua (S.2) 

atau relevansi keahlian sesuai dengan ketersediaan Sumber 

Daya Manusia di IAI Nusantara Batang Hari dan disahkan 

oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik. 

b) Persyaratan khusus dosen pembimbing I dan dosen Penguji I 

skripsi dengan syarat minimal berpendidikan S.2 yang 

berpangkat minimal Lektor (III/c) atau S.1 yang berpangkat 

Lektor Kepala (IV/a). 

c) Persyaratan khusus dosen pembimbing II dan Penguji II 

skripsi dengan syarat minimal berpendidikan S.2 yang 

berpangkat  minimal Asisten Ahli (III/b) atau sarjana S.1 yang 

berpangkat lektor (III/c). 

d) Bimbingan dilakukan secara sistematis berkesinambungan 

yang rincian pelaksanaanya diatur tersendiri oleh mahasiswa 

dan dosen pembimbing 

e) Secara berkala pembimbing melakukan verifikasi kemajuan 

dan hasil penelitian yang telah dicapai oleh mahasiswa. 

f) Dalam kondisi tertentu Dekan Fakultas Syari’ah berdasarkan 

pertimbangan dan masukan dapat membuat kebijakan 
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sendiri dalam pelaksanaan bimbingan skripsi, termasuk 

mengganti pembimbing skripsi jika terjadi ketidaksesuaian 

antara mahasiswa dan pembimbing yang dikhawatirkan 

menghambat penyelesaian penyusunan skripsi mahasiswa 

yang bersangkutan. 

 

2. Tugas Pembimbing Skripsi. 

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

sedangkan tanggung jawab dari pembimbing II yaitu tentang 

metodologi dan tehnik penulisan skripsi. 

b. Pembimbing skripsi bertugas memberikan bimbingan tentang 

relevansi materi, metodoloogi dan sistematika penulisan. 

c. Pembimbing skripsi bertugas memberikan bimbingan dan 

layanan konsultasi kepada mahasiswa. 

3. Proses bimbingan dilakukan secara teratur dalam batas waktu 

yang telah ditentukan dalam izin riset penelitian, maksimal 1 

semester, dan jika mahasiswa tersebut masih membutuhkan 

data lapangan, maka yang bersangkutan harus memperpanjang 

izin riset penelitian. 

4. Semua kegiatan bimbingan skripsi harus dicatat 

(didokumentasikan) dalam kartu konsultasi. 

5. Mahasiswa berstatus cuti kuliah yang belum daftar ulang tidak 

berhak mendapat layanan bimbingan skripsi. 

E. Proses Bimbingan 

1. Bimbingan dilaksanakan selama satu semester (6 bulan). 

Apabila dalam waktu 6 bulan pertama, mahasiswa belum dapat 

menyelesaikan skripsi, maka dapat dilakukan perpanjangan 
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masa bimbingan untuk 6 bulan berikutnya. Mahasiswa 

mengajukan surat permohonan perpanjangan. 

2. Bimbingan dilakukan minimal 8 kali secara intensif, sekurang- 

kurangnya 3 bulan yang dibuktikan dengan kartu bimbingan 

skripsi. 

3. Setiap konsultasi, dosen wajib menulis dan menandatangani 

hasil konsultasi. 

4. Bimbingan skripsi dapat diberikan sampai batas akhir masa 

studi, di luar masa cuti kuliah atau mangkir. 
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BAB III  
PROPOSAL SKRIPSI 

 
 

A. Prosedur Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

Sebelum mahasiswa melakukan seminar dan penelitian 

skripsi, maka mahasiswa terlebih dahulu harus mengajukan judul 

proposal skripsi yang diajukan kepada Dekan Fakultas Syari’ah 

Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari melalui Ketua Prodi 

dan kajiannya harus sesuai dengan keilmuan proram studi 

mahasiswa yang bersangkutan. Langkah-langkah pengajuan judul 

proposal skripsi sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mengajukan judul proposal skripsi minimal 2 judul 

proposal skripsi dan maksimal 4 judul proposal skripsi yang 

dianggap perlu diteliti, setelah melakukan studi pendahuluan 

untuk memperoleh temuan awal (grand tour) penelitian, 

terlebih dahulu mahasiswa tersebut melakukan konsultasi 

dengan Pembimbing Akademik (PA). 

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

dalam bentuk karangka judul, sehingga memiliki tema/variabel 

penting untuk diteliti. 

3. Setelah kerangka judul proposal selesai, selanjutnya 

mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul proposal 

tersebut kepada Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

Nusantara Batang Hari melalui Ketua Prodi.    

4. Judul proposal skripsi yang sudah diajukan akan di proses 

oleh bagian akademik agar tidak terjadi kesamaan judul 
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proposal skripsi. 

5. Setelah judul proposal penelitian ini diterima dan diumumkan, 

selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan membuat proposal 

penelitian dengan waktu maksimal dua bulan. Apabila dalam 

waktu yang telah ditentukan mahasiswa belum menyerahkan 

proposal penelitian kepada ketua prodi maka judul penelitian 

dibatalkan dan mahasiswa mengajukan judul baru sesuai 

aturan yang berlaku. 

 

B. Persyaratan Penyusunan Proposal Skripsi 

Dalam proses pengajuan judul proposal skripsi, administrasi 

yang perlu diselesaikan mahasiswa adalah sebagai berikut : 

1. Judul proposal skripsi dilengkapi persyaratan akademik sesuai 

dengan ketentuan dan diajukan kepada Dekan Fakultas 

Syari’ah Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari melalui 

Kabag Administrasi, umum, akademik dan kemahasiswaan 

(AUAK) untuk diteruskan kepada ketua prodi, sesuai dengan 

prodi mahasiswa yang bersangkutan. 

2. Proposal akan diteliti, diproses, dan disetujui oleh bagian 

jurusan/prodi bila memenuhi ketentuan akademik sesuai 

dengan spesifikasi dan kawasan bidang kajian jurusan/prodi. 

3. Persetujuan proposal dan penunjukan dosen pembimbing oleh 

Ketua Jurusan/Prodi yang disahkan oleh Dekan Fakultas 

Syari’ah Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari. 

4. Proposal skripsi yang telah disahkan, diseminarkan oleh dosen 

pembimbing dan didampingi oleh seorang notulen akademik, 

dan dihadiri sekurang-kurangnya 10 orang mahasiswa, 

minimal mahasiswa tersebut berada pada semester V (lima).  



 

Buku Panduan Skripsi Fakultas Syariah 2020  12 

5. Bagi mahasiswa yang akan melakukan seminar proposal 

skripsi minimal pernah mengikuti 10 kali pertemuan seminar 

secara aktif, yang dibuktikan dengan kartu hadir seminar. 

6. Proposal skripsi yang telah diseminarkan, diajukan kembali 

kepada Fakultas melalui untuk memperoleh pengesahan judul. 

7. Judul yang telah disahkan dapat diubah dengan mengajukan 

surat permohonan kepada Dekan Fakultas Syari’ah Institut 

Agama Islam Nusantara Batang Hari, atas persetujuan dari 

dosen pembimbing. 

8. Bagi mahasiswa yang akan melakukan seminar proposal 

skripsi juga wajib membayar administrasi seminar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas 

Syari’ah Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari. 

C. Proses Pengurusan Izin Riset 

1. Izin riset hanya digunakan untuk Penelitian yang bersifat 

empiris, sedangkan untuk penelitian yang bersifat Normatif/ 

atau kajian pustaka tidak perlu mengajukan izin Riset. 

2. Setelah mahasiswa melakukan seminar proposal, selanjutnya 

melakukan perbaikan berdasarkan hasil seminar. 

3. Proposal skripsi sebagaimana pada poin dua di atas, 

selanjutnya mahasiswa meminta persetujaun kepada dosen 

pembimbing skripsi untuk pengajuan izin riset bagi yang 

penelitian empiris dan langsung melanjutkan ke penulisan 

Skripsi . 

4. Mahasiswa yang akan mengujakan izin riset, terlebih dahulu 

mengisi form yang telah disediakan oleh pihak akademik. 

5. Form yang telah lengkap diajukan ke bagian akademik untuk 
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dikeluarkan surat pengantar izin riset yang ditanda tangani 

oleh Rektor melalui Wakil Rektor I untuk di teruskan ke Badan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di wilayah penelitian 

masing-masing. 

6. Setelah mahasiswa mendapatkan surat izin riset dari BPTSP, 

selanjutnya menyerahkan salinannya ke bagian akademik 

sebanyak satu lembar. 

 

D. Proposal Penelitian Skripsi 

Proposal Penelitian adalah desain atau rencana penelitian 

yang akan diajukan kepada pihak penyelenggara penelitian. 

Proposal penelitian memberikan penjelasan berbagai hal secara 

detail yang terkait dengan rencana sebuah penelitian. Beberapa hal 

yang mesti ada dalam proposal penelitian ialah judul penelitian, 

nama peneliti, latar belakang/konteks penelitian, rumusan masalah/ 

fokus penelitian, ruang lingkup/batasan penelitian, tujuan dan 

kegunaan penelitian/ ke luaran yang diharapkan, paradigma, 

pendekatan dan metode penelitian, kajian teoretik, perspektif 

teoretik, rencana waktu yang dibutuhkan hingga selesainya laporan 

(time schedule), daftar pustaka sementara, dan lampiran-lampiran. 

Secara terperinci isi dari proposal adalah sebagai berikut: 

 

1. Proposal Penelitian Normatif  

a. Halaman Sampul 

b. Judul 

c. Latar Belakang  

d. Batasan Masalah (Jika Perlu)  

e. Rumusan Masalah  
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f. Tujuan Penelitian  

g. Manfaat Penelitian  

h. Kerangka Teori  

i. Tinjauan Pustaka 

j. Metode Penelitian  

k. Sistematika Pembahasan 

l. Jadwal Penelitian 

m. Daftar Pustaka  

n. Lampiran-Lampiran (sesuai dengan kebutuhan dan ke 

pentingannya); 

1) Outline Skripsi 

2) Daftar buku yang menjadi data primer dan data sekunder 

3) Data-data peristiwa hukum yang berhubungan dengan 

masalah. 

 

2. Proposal Penelitian Hukum Empiris  

a. Halaman Sampul 

b. Judul 

c. Latar Belakang  

d. Batasan Masalah (Jika Perlu)  

e. Rumusan Masalah  

f. Tujuan Penelitian  

g. Manfaat Penelitian  

h. Kerangka Teori  

i. Tinjauan Pustaka 

j. Metode Penelitian  

k. Sistematika Pembahasan  

l. Jadwal Penelitian  
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m. Daftar Pustaka  

o. Lampiran-Lampiran (sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingannya);  

1) Outline Skripsi 

2) Panduan Interview  

3) Angket yang akan digunakan (Jika Ada) 

4) Panduan Observasi  

5) Peta Lokasi Penelitian  

6) Foto-foto Peristiwa (Jika Diperlukan) 
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BAB IV  
PENULISAN SKRIPSI 

 
 

Skripsi merupakan karya ilmiah formal, yang disajikan untuk 

konsumsi akademik, maka bagan dan format penulisan dituntut 

untuk mengikuti  aturan yang bersifat teknis, lengkap dan 

cenderung bersifat baku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Secara garis besar, penelitian skripsi baik yang bernuansa 

hukum murni maupun hukum Islam, dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua jenis, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian 

normatif adalah penelitian yang lebih menekankan kepada 

penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh melalui sumber-

sumber informasi/data sekunder. Adapun penelitian empiris 

merupakan penelitian yang menitikberatkan informasinya pada data 

primer yang diperoleh langsung saat turun ke lapangan. Karena 

klasifikasi penelitian skripsi ini hanya dibatasi dalam dua kelompok, 

maka seluruh penelitian perlu di sesuaikan dengan tata aturan dua 

jenis penelitian tersebut. 

 

A. Bagian Awal Skripsi  

Bagian awal skripsi adalah hal-hal yang terkait dengan 

persyaratan teknis. Unsur-unsur bagian awal skripsi adalah: 

1. Halaman Sampul Depan (Cover Luar)  

2. Halaman Judul (Cover Dalam)  

3. Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi  
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4. Halaman Persetujuan  

5. Halaman Pengesahan  

6. Halaman Motto  

7. Halaman Pedoman Transliterasi  

8. Halaman Persembahan 

9. Halaman Abstrak  

10. Halaman Kata Pengantar  

11. Halaman Daftar Isi  

12. Daftar Tabel (Jika diperlukan) 

13. Daftar Gambar  (Jika diperlukan) 

14. Daftar Lampiran (Jika diperlukan) 

Unsur-unsur bagian awal sebagaimana disebutkan di atas 

adalah sama untuk semua jenis skripsi, baik skripsi hasil penelitian 

normatif maupun skripsi hasil penelitian empiris. 

1. Halaman Sampul Depan 

Halaman judul memuat judul skripsi, logo, tujuan diajukannya 

skripsi, nama mahasiswa, fakultas dan tahun penyelesaian skripsi, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Judul skripsi memuat seluruh ide yang tertuang dalam 

skripsi. Judul skripsi harus merefleksikan isi. Judul skripsi 

dibuat jelas dan sesingkat-singkatnya. 

b) Logo Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari dibuat 

tanpa bingkai dengan ukuran yang sesuai. 

c) Tujuan diajukannya skripsi adalah “Diajukan untuk memenuhi 

tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana 

strata satu”. 

d) Identitas mahasiswa ditulis lengkap (tidak boleh memakai 
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singkatan) dan NIM dicantumkan pada bagian bawah. 

e) Nama fakultas adalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

Nusantara Batang Hari. 

f) Tahun penyelesaian skripsi adalah tahun ujian skripsi yang 

dicantumkan di bawah Institut Agama Islam Nusantara 

Batang Hari. 

g) Judul ditulis di tengah baris, dengan ukuran yang besar. Jika 

judul lebih dari satu baris maka judul disusun menyerupai 

piramida terbalik tanpa mengganggu makna judul. 

2. Halaman Judul (Cover Dalam)  

Halaman judul dibuat sesuai dengan cover depan standar 

penulisan skripsi Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari. 

3. Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi  

Halaman ini berisi pernyataan penulis bahwa skripsi yang 

ditulis merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil penjiplakan 

hasil karya orang lain. 

4. Nota Dinas 

Halaman ini berisi pernyataan pembimbing yang menyatakan 

bahwa pembimbing menyetujui bahwa skripsi yang ditulis 

mahasiswa sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan berhak 

diajukan pada majelis dewan penguji. 

5. Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat pernyataan bahwa skripsi yang 

bersangkutan telah dimunaqasyahkan pada hari, tanggal, jam dan 

tempat pelaksanaan. Halaman pengesahan ini tanda tangan 

pembimbing, dan dewan penguji skripsi, serta mengetahui Dekan 

Fakultas Syari’ah dan Rektor. 
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6. Halaman Motto 

Halaman ini memuat teks ayat-ayat Alquran atau hadits 

yang relevansinya sesuai dengan tema/judul skripsi. 

7. Halaman Pedoman Transliterasi 

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindah 

alihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini 

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari 

menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Ke 

budayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 

158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku 

pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic 

Transliteration), INIS Fellow 1992.Contoh terlampir. 

8. Halaman Persembahan 

Halaman ini berupa ungkapan atau pernyataan penulis 

kepada orang-orang tercinta atau orang-orang khusus yang telah 

membantu dan memberikan inspirasi penulisan skripsi ini. 

9. Halaman Abstrak 

Abstrak memuat gambaran sangat ringkas dari seluruh hasil 

penelitian. Abtrak ditulis hanya dalam 1 (satu) halaman. Isi abstrak 

umumnya terdiri dari 3 (tiga) atau 4 (empat) paragraf yang 

mencakup beberapa hal antara lain latar belakang, fokus masalah, 

tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. 

Contoh terlampir. 

10. Halaman Kata Pengantar 

Kata pengantar berisikan ucapan terima kasih kepada pihak-

pihak yang ikut berperan serta dalam pelaksanaan penelitian dan 

penulisan skripsi (antara lain: Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, 
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Pembimbing, para akademisi dan orang-orang yang telah 

membantu pembuatan skripsi), termasuk pula berisi ucapan yang 

menunjukkan kerendahan hati peneliti sebagai seorang intelektual 

untuk menerima kritik dan saran dari pembaca. 

11. Halaman Daftar Isi  

Daftar isi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara 

menyeluruh tentang isi dan sebagai petunjuk pagi para pembaca 

yang ingin langsung melihat suatu bab atau sub bab judul. Daftar 

isi adalah daftar yang memuat judul setiap bab beserta bagian-

bagiannya dan nomor halamannya. Daftar isi berfungsi untuk 

memberikan informasi tentang isi skripsi dan untuk membantu 

pembaca menemukan suatu topik dengan cepat. 

12. Halaman Daftar  Tabel (Jika diperlukan) 

Daftar tabel berisikan daftar yang memuat nomor dan nama 

semua tabel yang terdapat dalam sebuah skripsi. Daftar tabel 

berfungsi untuk memberi informasi tentang tabel yang ada dalam 

skripsi serta letak halamannya. 

13. Halaman Daftar Gambar (Jika diperlukan) 

Daftar gambar berisikan nomor dan nama semua gambar 

dalam sebuah skripsi. Daftar gambar berfungsi untuk memberikan 

informasi tentang gambar yang ada dalam skripsi serta letak 

halamannya. 

14. Halaman Lampiran-Lampiran (Jika diperlukan) 

Halaman ini berisi tentang kuesioner penelitian, hasil print 

out data, hasil interview serta data-data yang mendukung hasil 

penelitian. 
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B. Bagian Inti Skripsi  

Wilayah penelitian untuk pengembangan disiplin ilmu yang 

dikaji di fakultas Syari’ah dibedakan menjadi dua: wilayah penelitian 

normatif dan wilayah penelitian empiris. Masing-masing jenis 

penelitian tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga 

membutuhkan format (pengaturan pembaban dan lain-lain) tertentu. 

Uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi Hasil Penelitian Normatif  

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara 

metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai 

dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan 

suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 

ber tentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian adalah 

investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu 

proposisi hipotesis mengenai hubungan ter tentu antarfenomena. 

Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Penelitian 

hukum normatif ini mencakup: 

a) penelitian terhadap asas-asas hukum, baik hukum Islam 

maupun hukum positif atau keduanya; 

b) penelitian terhadap sistematik hukum, baik hukum Islam 

maupun hukum positif atau keduanya; 

c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; 
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d) perbandingan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif 

atau keduanya; dan sejarah hukum, baik hukum Islam 

maupun hukum positif atau keduanya. 

Susunan Penulisan Skripsi dalam Penelitian Normatif 

(doktrinal) dibuat dengan aturan sebagai berikut: 

 

a. Bab I Pendahuluan  

1) Latar Belakang Masalah  

Latar belakang masalah merupakan tempat penulis 

menunjukkan urgensi penelitiannya. Ada dua macam cara 

membuat latar belakang masalah, yakni model piramida dan 

model piramida terbalik. Latar belakang masalah dengan 

model piramida adalah latar belakang yang di tulis dengan 

mendahulukan masalah inti penelitian yang selanjutnya di 

teruskan dengan uraian yang lebih luas cakupannya. Model 

semacam ini menganut logika induktif dengan meng uraikan 

hal-hal khusus (data spesifik/ kasus) baru kemudian hal-hal 

yang umum (teori). Model kedua adalah piramida terbalik. 

Model yang menggunakan logika deduktif ini nampaknya lebih 

populer di kalangan mahasiswa dengan cara meng uraikan 

hal-hal yang ber sifat umum (teori) yang diikuti dengan hal-hal 

khusus (data spesifik/ kasus). Kedua model ini tidak lepas dari 

ke laziman latar belakang masalah yang sering mencerminkan 

adanya gap antara teori umum dan teori khusus atau teori dan 

kasus tertentu.  

Latar belakang masalah dapat dilengkapi dengan uraian 

tentang keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan 
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masalah, alasan-alasan atau sebab-sebab penulis ingin 

meneliti atau menelaah secara mendalam masalah yang 

dipilihnya, hal-hal yang belum atau sudah diketahui mengenai 

masalah yang akan diteliti dan kemutakhiran masalah. Di 

samping itu, informasi tentang kontribusi penelitian perlu juga 

disampaikan. 

 

2) Rumusan Masalah  

Masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, 

dan padat yang dirumuskan dalam kalimat tanya atau diawali 

dengan kata tanya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian 

memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab pertanyaan 

dalam perumusan masalah secara lengkap dan matang. 

Rumusan masalah ibarat kompas yang mem berikan petunjuk 

kepada penulis agar tidak ter sesat dalam rimba penelitian. 

Rumusan masalah biasanya diawali dengan kata tanya, 

seperti: siapa (pelaku peristiwa), apa (objek peristiwa), 

mengapa (alasan terjadinya peristiwa), kapan (waktu, saat 

terjadinya peristiwa), di mana (lokasi terjadinya peristiwa) dan 

Bagai mana (proses terjadinya peristiwa). Meskipun begitu, 

kata tanya yang populer untuk menggambar kan analisis 

mendalam biasanya di awali dengan kata mengapa dan 

bagaimana. 

3) Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki 

keterkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan juga bisa 

menjelaskan hasil yang akan di capai yang dirumuskan dalam 

bentuk kalimat pernyataan. Kata-kata kunci yang dipakai 
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antara lain mendiskripsikan, mengkaji, menganalisis, menguji, 

menciptakan model, mengidentifikasi, dan membandingkan. 

Umumnya, jumlah tujuan penelitian disesuaikan dengan 

jumlah rumusan masalah. 

4) Manfaat Penelitian  

Pada intinya, manfaat penelitian menguraikan kegunaan 

dan kontribusi hasil penelitian, menjelaskan kegunaan dan 

manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori 

dan/atau praktek, dan pendidikan, juga menjelaskan ke 

gunaan dan manfaat penelitian bagi masyarakat dan 

dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Umumnya, manfaat penelitian dibuat dalam dua 

kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoritis berupa manfaat hasil penelitian yang dikaitkan dengan 

pengembangan ilmu ke depan sedangkan manfaat praktis 

dimaksudkan untuk meng gambarkan manfaat hasil penelitian 

yang dapat langsung dirasakan atau digunakan, baik oleh 

penulis sendiri maupun pihak lain atau instansi yang 

berkaitkan dengan topik penelitian. 

5) Kerangka Teori 

Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis 

sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis 

masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, 

baik secara subtansial maupun metode-metode yang relevan 

dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-

teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa 

setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. 
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6) Tinjauan  Pustaka 

Sub bab ini berisi informasi tentang penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam 

bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun 

masih berupa desertasi, tesis, atau skripsi yang belum 

diterbitkan; baik secara subtansial maupun metode-metode, 

mem punyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian 

guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan 

atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk 

mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan tersebut 

dapat dilengkapi dengan sebuah tabel. 

7) Metode Penelitian 

Metode penelitian ini setidaknya mencakup 4 (empat) 

hal sebagai berikut. 

a) Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis 

atau macam penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian ini. Jenis penelitian dapat mengambil banyak 

nama tergantung referensi yang digunakan. Meskipun 

begitu, jenis penelitian induk yang umum digunakan 

adalah penelitian normatif atau penelitian empiris. 

b) Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis 

penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 

Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat 

dipergunakan antara lain:  
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 Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

yang menelaah semua perundang-undangan dan 

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang diteliti. Pendekatan ini bisa disebut 

Pendekatan Qur’an Hadist (Shari’a Approach) bila 

yang menggunakan Qur’an dan hadist sebagai 

pijakan dasar. 

 Pendekatan Kasus (case approach) menelaah kasus-

kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, baik 

pengadilan negeri atau pengadilan agama, yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 Pendekatan Historis (historical approach) menelaah 

latar belakang dan perkembangan pengaturan 

mengenai isu hukum yang dihadapi. Hal ini bisa 

menggunakan pendekatan Tarikh Tasyri’ untuk 

mendalami hukum Islam. 

 Pendekatan Komparatif (comparative approach) 

menelaah hukum dengan membandingkan undang-

undang suatu negara dengan undang-undang negara 

lain mengenai hal yang sama atau membandingkan 

hukum adat atau peraturan daerah satu wilayah 

dengan wilayah lain dalam satu negara. Pendekatan 

komparatif ini juga mencakup perbandingan 

madzhab dan aliran agama. 

 Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum dan agama 



 

Buku Panduan Skripsi Fakultas Syariah 2020  27 

c) Jenis Data  

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan 

adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari 

informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. 

Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan 

hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Bahan hukum primer merupakan data penelitian 

yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti 

Undang-undang, dan peraturan pemerintah atau al-

Qur’an, hadis, dan kitab imam mazhab. Adapun bahan 

hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai 

pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku 

yang menjelaskan tentang penafsirat undang-undang 

atau ayat al-Qur’an. Adapun bahan hukum tersier adalah 

data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus 

dan ensiklopedia. 

d) Metode Pengumpulan Data  

Dalam bagain ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara 

pengumpulan data primer mau pun sekunder yang 

disesuaikan dengan pen dekatan penelitian, karena 

masing-masing pen dekatan memiliki prosedur dan 

teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan 

hukum primer dalam penelitian normatif antara lain 

dengan melakukan penentuan bahan hukum, 

inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian 

bahan hukum. 
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e) Metode Pengolahan Data  

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang 

prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai 

dengan pendekatan yang di pergunakan. Pengelolaan 

data biasanya di lakukan melalui tahap-tahap: 

pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), 

verifikasi (verifying), analisis (analysing) dan pembuatan 

kesimpulan (concluding). Analisis bahan hukum, dalam 

menganalisis bahan hukum peneliti harus menyesuaikan 

dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. 

Dalam penelitian hukum normatif, langkah atau kegiatan 

analisis nya mempunyai sifat yang spesifik karena 

menyangkut syarat-syarat normatif yang harus di penuhi 

dari hukum itu, yaitu:  

1) Tidak menggunakan statistik (karena merupakan 

pengkajian yang sifatnya murni hukum). 

2) Teori kebenarannya pragmatis (dapat di per gunakan 

secara praktis dalam kehidupan masyarakat). 

3) Sarat nilai (merupakan sifat yang spesifik dari 

penelitian ilmu hukum). 

4) Harus dengan teori yang relevan. 

f) Sistematika Pembahasan  

Sub bab ini menguraikan tentang logika 

pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, 

kesimpulan dan saran. Uraian sistematika pembahasaan 

ini dibuat dalam bentuk paragraf bukan poin per poin. 
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b. Bab II Gambaran Umum Tentang Permasalahan/Obyek 

yang diteliti 

Pada bab ini Peneliti memberikan gambaran secara 

umum tentang permasalahan/obyek tentang diteliti. Untuk 

penelitian deskriptif dan komparatif, gambaran umum dapat 

memuat tentang profil, sejarah dan kegiatan organisasi yang 

diteliti. Struktur organisasi dan uraian tugas dan tanggung 

jawab hanya dimuat bila ada evaluasi yang terkait dengan 

permasalahan, bila tidak ada permasalahan yang terkait 

dengan struktur organisasi dan uraian tugasnya maka tidak 

perlu dipaparkan. 

c. Bab III dan IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh 

dari dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah 

literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan 

dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan. 

d. Bab V Penutup  

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan 

ringkasan dari penelitian yang di lakukan melainkan jawaban 

singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah 

poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan 

masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-

pihak terkait atau pihak yang memiliki ke wenangan lebih 

terhadap tema yang diteliti demi ke baikan masyarakat, dan 
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usulan atau anjuran untuk pe nelitian berikutnya di masa-masa 

mendatang. 

 

2. Skripsi Hasil Penelitian Empiris  

Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan 

dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam 

hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian 

empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup 

(living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan 

oleh masyarakat. Adapun susunan penulisan skripsi dalam 

penelitian empiris ini sebagai berikut: 

 

a. Bab I Pendahuluan  

1) Latar Belakang Masalah  

Sama dengan cara membuat latar belakang pada 

penelitian normatif, latar belakang pada penelitian empiris 

juga perlu menguraikan ke adaan atau hal-hal yang dapat 

menimbulkan masalah yang ingin diteliti, alasan-alasan 

atau sebab-sebab peneliti ingin meneliti atau menelaah 

secara mendalam masalah yang dipilihnya, misalnya 

menjabarkan perbedaan antara dassein dan dassolen 

atau menguraikan keunikan kasus yang akan dikaji. 

Meskipun begitu, karena penelitian empiris lebih 

menekankan informasi yang berhubungan langsung 

dengan kehidupan masyarakat terkini, uraian dalam latar 

belakang lebih ditekankan kepada informasi aktual 

tentang kasus atau peristiwa yang menjadi perhatian 

penulis. Pencantuman teori masih dapat dilakukan 
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meskipun porsinya tidak boleh lebih banyak daripada 

uraian kasus. Uraian tentang beberapa penelitian ter 

dahulu juga dirasa perlu dilakukan agar penelitian yang 

akan dilakukan benar-benar baru dan memiliki kontribusi 

yang jelas. 

 

2) Rumusan Masalah  

Masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, 

singkat, dan padat yang dirumuskan dalam kalimat tanya 

atau diawali dengan kata tanya. Kata tanya digunakan 

agar dalam melakukan penelitian, semua terarah untuk 

menjawab per tanyaan dalam perumusan masalah dan pe 

ne litian tersebut fokusnya untuk pemecahan masalah. 

Beberapa kata tanya lazim digunakan, seperti siapa 

(pelaku peristiwa), apa (objek peristiwa), mengapa 

(alasan terjadinya peristiwa), kapan (waktu, saat 

terjadinya peristiwa), dimana (lokasi terjadinya peristiwa) 

dan bagaimana (proses terjadinya peristiwa). Walaupun 

begitu, untuk meng- uraikan informasi secara lebih dalam, 

kata mengapa dan bagaimana lebih sering di gunakan. 

3) Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta 

memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah, 

menjelaskan hasil yang akan dicapai, di rumuskan dalam 

bentuk kalimat pernyataan, di rumuskan dengan kalimat 

yang diawali dengan meng identifikasi, mendiskripsikan, 

mengkaji, menganalisis, menguji, dan membandingkan. 

Jumlah tujuan penelitian sama dengan jumlah rumusan 
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masalah. 

4) Manfaat Penelitian  

Bagian ini berisi penjelasan tentang kegunaan dan 

manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan 

teori dan/atau praktik, dan pengem bangan pendidikan di 

samping juga penjelasan tentang kegunaan dan manfaat 

penelitian bagi masyarakat. Penjabarannya sesuai 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

5) Kerangka Teori 

Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis 

sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis 

masalah dan berisi perkembangan data dan/atau 

informasi, baik secara subtansial maupun metode-metode 

yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan 

konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan 

dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian tersebut. 

6) Tinjauan Pustaka 

Berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam 

bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan 

maupun masih berupa desertasi, tesis, atau skripsi yang 

belum diterbitkan; baik secara subtansial maupun 

metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan 

permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan 

selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan ke orisinilan 

penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-
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penelitian sebelumnya, untuk mempermudah mengenali 

persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilengkapi 

dengan sebuah tabel. 

7) Sistematika Pembahasan  

Sub bab ini menguraikan tentang logika 

pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan 

skipsi ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab 

penutup, kesimpulan dan saran. Uraian dibuat dalam 

bentuk paragraf bukan poin per poin 

b. Bab II Metode Penelitian  

 Metode penelitian pada penelitian empiris di letakkan 

pada Bab II. Hal ini berbeda dengan penelitian normatif yang 

meletakkan metode penelitian pada bagian dari Bab I. Metode 

Penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: 

1)  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis 

atau macam penelitian yang di pergunakan dalam penelitian 

ini. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama 

tergantung referensi yang digunakan. Meskipun begitu, jenis 

penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian 

normatif atau penelitian empiris. 

2) Pendekatan Penelitian  

Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, 

rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan 

urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan 

menganalisis data penelitian. Jenis pendekatan bisa 

memilih antara pendekatan kualitatif atau pendekatan 
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kuantitatif, nama pendekatan juga dapat menggunakan 

nama ilmu yang digunakan, seperti pendekatan sosiologis 

atau antropologis. 

3) Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  

Tuliskan Lokasi penelitian dan waktu pelaksanaan 

penelitian secara jelas.  

4) Metode Pengambilan Sampel (untuk penelitian 

kuantitatif) 

Istilah sampel identik dengan penelitian kuantitatif. 

Pada bagian ini didiskripsikan populasi penelitian, prosedur 

pengambilan sampel, dan alasan pengambilan sampel. 

Sedang kan untuk penelitian kualitatif diganti dengan: 

Metode Penentuan Subyek. 

5) Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris 

berasal dari data primer, yakni data yang langsung 

diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi 

untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk 

penelitian kuantitatif. Adapun data sekunder yang dapat 

digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku 

atau dokumen tertulis. 

6) Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan 

kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun 

sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian 

karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan 

teknik yang berbeda. Metode pengumpulan data primer 

dalam penelitian empirik dengan pendekatan kualitatif 
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adalah wawancara, observasi, dan dokomentasi. Metode 

pengumpulan data primer dalam penelitian empirik dengan 

pendekatan kuantitatif adalah kuesioner atau angket. 

7) Metode Pengolahan Data  

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur 

pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan 

yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya 

menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, 

sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang 

tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan 

interpretasi data. Pengelolaan data biasanya dilakukan 

melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (editing), klasifikasi 

(classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing) dan 

pembuatan kesimpulan (conclusing).  

Adapun analisis data, harus menyesuaikan dengan 

metode dan pendekatan yang di pergunakan. Sekiranya 

menggunakan metode analisis dengan pendekatan 

kualitatif, data yang ada dianalisa dengan menguraikan data 

dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah 

dibaca dan diberi arti (interpretasi). Sedang kan bila 

menggunakan metode analisis dengan pendekatan 

kuantitatif, analisis datanya meng uraikan data dalam 

bentuk rumusan angka-angka (bersifat pengukuran) 

sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi). Metode 

analisis yang dipergunakan adalah analisis statistik, 

misalnya statistik deskriptif dan statistik inferensial (terdapat 

statistik parametrik dan statistik non parametrik). 
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8) Sistematika Pembahasan  

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan 

yang akan digunakan dalam penulisan skipsi ini mulai bab 

pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan 

saran. Uraian dibuat dalam bentuk paragraf bukan poin per 

poin 

9) Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian sebaiknya ditulis secara rinci mulai dari 

persiapan, penyusunan instrumen penelitian, pengambilan 

data, pengolahan dan analisa data serta laporan penelitian. 

c. Bab III Gambaran Umum  Lokasi Penelitian 

Gambaran Umum Lokasi penelitian pada penelitian 

empiris lazim ditulis secara jelas. Uraian lokasi umumnya 

berupa alamat dan letak geografis tempat penelitian dan lain-

lain.. Uraian Gambaran lokasi Penelitian dapat dibuat cukup 

panjang sesuai dengan kebutuhan.  

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini 

akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun 

data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan. Penulisan judul bab tidak ditulis dengan “Hasil 

Penelitian Dan Pembahasan” namun disesuaikan dengan isi 

pembahasan yang ada di dalam bab ini misalnya, 

“Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kopi Dalam Prespektif 

Hukum Islam Di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat”. 
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e. Bab V Penutup  

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan 

ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban 

singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah 

poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan 

masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak 

terkait atau pihak yang memiliki ke wenangan lebih terhadap 

tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau 

anjuran untuk penelitian berikutnya di masa- masa mendatang. 

Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang 

sudah ditulis pada bab I. 

 

C. Bagian Akhir Skripsi 

1. Daftar Pustaka  

Pada bagian daftar pustaka hanya dituliskan berbagai 

literatur yang menjadi rujukan karya ilmiah, sedangkan bahan 

bacaan lain yang tidak menjadi rujukan tidak perlu 

dimasukkan dalam daftar pustaka. Apabila rujukan yang 

digunakan berupa majalah, surat kabar, artikel, buku, dan 

ensiklopedi, maka masing-masing di bedakan cara 

penulisannya dimulai dari buku, skripsi, eksi klopedi, jurnal, 

artikel/makalah, majalah, dan surat kabar. Rujukan-rujukan 

yang digunakan adalah karya ilmiah (buku-buku) yang tidak 

lebih dari 10 tahun sejak masa diterbitkannya kecuali kitab-

kitab klasik, kamus dan ensiklopedi. Daftar pustaka dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa kategori, misalnya buku, dan 

penelitian, peraturan perundang- undangan, dan website. 
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2. Lampiran  

Lampiran hanya dibutuhkan bagi karya ilmiah yang tebal dan 

mempunyai banyak data yang tidak dapat di- masukkan 

dalam tubuh karya ilmiah. Contoh lampiran yang perlu 

dimasukkan dalam bagian lampiran ialah foto, panduan 

interview, angket, gambar, bagan, atau bukti- bukti lain yang 

mendukung hasil penelitian. 

3. Daftar Riwayat Hidup  

Daftar riwayat hidup adalah uraian singkat yang menjelaskan 

data-data pribadi penulis secara ringkas dan padat. Hal ini 

membantu penulis untuk membedakan karya ilmiahnya 

dengan karya ilmiah orang lain yang mungkin memiliki nama 

dan tema yang sama. Daftar riwayat hidup dapat dibuat 

dalam bentuk uraian paragraf, poin per poin atau tabel. 
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BAB  V  

FORMAT PENULISAN SKRIPSI 

 
 

A. Jenis Kertas dan Margin 

1. Jenis Kertas 

Kertas yang digunakan dalam penulisan skripsi ialah kertas 

HVS putih 80 miligram berukuran A4 (21 cm X 29,7 cm). Adapun 

cover skripsi menggunakan kertas tebal (hard cover) berwarna 

hijau muda, mengkilat, dan ditulis dengan tinta berwarna kuning 

emas. 

2. Margin 

Pengetikan dilakukan hanya satu wajah kertas, tidak timbal 

balik, dengan menggunakan ukuran margin standar berikut ini: 

a. Bagian atas  4 cm 

b. Bagian bawah  3 cm 

c. Bagian kiri   4 cm 

d. Bagian kanan  3 cm. 

Ketentuan ini digunakan untuk setiap halaman, termasuk 

halaman bertajuk, seperti kata pengantar, daftar isi, dan awal bab. 

B. Pengetikan 

1. Jenis dan Ukuran Huruf (Type and Font Size) 

Naskah skripsi ditulis dengan huruf standar dan ukurannya 

sebagai berikut: 

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

dengan huruf Arial  font 10.  

b. Huruf miring digunakan untuk tujuan tertentu seperti, 

menulis judul buku, jurnal, majalah, kata asing dan lainnya. 

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

diketik, harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam. 

2. Jarak Baris / Spasi 

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

lima) spasi. Pengetikan judul tabel dan judul gambar yang lebih dari 

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

spasi, sedangkan jarak pengetikan antara dua sumber 

kepustakaan adalah 1,5 spasi. Untuk pengutipan langsung yang 

lebih dari 5 baris atau lebih dari 40 kata juga diketik 1,5 (satu koma 

lima) spasi. 

3. Paragraf 

Pengetikan alinea baru (paragraf) dimulai pada ketukan ke 7 

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

4. Pengisi Ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi  

penuh, artinya pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai 

batas tepi kanan, dan jangan sampai ada ruangan yang kosong, 

kecuali kalau akan memulai dengan alinea baru, penamaan tabel, 

gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus. 

5. Judul dan Sub Judul 

Tiap bab dalam skripsi, biasanya disusun secara bertingkat 

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

membedakan tingkat-tingkat tersebut ialah dengan menggunakan 
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kombinasi angka dan huruf, sebagai berikut: 

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

Besar dan nama judul ditulis dengan huruf besar dan 

ditempatkan simestris di tengah halaman. 

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

huruf besar, A, B, C, D dan seterusnya, serta ditempatkan 

pada tepi kiri. 

c. Untuk peringkat 3: bagian dari peringkat 2 digunakan 

dengan menggunakan urutan angka Arab, 1, 2, 3 dan 

seterusnya. Ketikan dimulai dari tepi kiri. 

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

dengan menggunakan huruf kecil a, b, c, dan seterusnya. 

Pengetikan dimulai dari tepi kiri. 

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

angka dalam kirung 1), 2), 3), dan sterusnya, huruf dengan 

kurung a), b), c), dan seterunya, huruf diantara kurung (1), 

(2), (3), dan seterusnya, dan huruf diantara kurung (a), (b), 

(c) dan sterusnya. Pengetikannya juga dimulai dari tepi kiri. 

6. Penomoran 

Pada bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, judul 

bab, Tabel/Diagram/Grafik/Gambar.. 

a. Halaman 

1) Bagian awal laporan, dimulai dari halaman judul sampai arti 

lambang dan singkatan (sebelum halaman bab 

pendahuluan), diberi nomor angka Romawi kecil, diletakkan 

ditengah halaman bawah berjarak 2 cm dari atas bawah. 

2) Bagian halaman bab ditulis pada posisi bawah tengah 

berjarak 2 cm dari batas bawah. 
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3) Nomor halaman diletakkan disebelah kanan atas tepat pada 

garis tepi kanan berjarak 2 cm dari batas atas dan  sejajar 

dengan batas kanan, kecuali ada judul bab baru, lampiran  

nomor ditulis ditengah halaman bagian bawah. 

b. Huruf miring 

Huruf miring (kursif) digunakan untuk judul buku, nama 

terbitan berkala, atau nama publikasi lainnya, serta nomor 

penerbitan dalam daftar pustaka. Huruf miring juga digunakan 

untuk istilah, kosa kata, kalimat, dan transliterasi bahasa asing atau 

bahasa daerah. Huruf miring bisa diganti dengan pemberian garis 

dibawah huruf yang harus dimiringkan, akan tetapi keduanya tidak 

boleh dikombinasikan dengan kata lain harus konsisten. 

c. Penyajian Tabel/Diagram/Grafik/Gambar 

Setiap tabel, diagram, grafik, bagan atau gambar diberi 

nomor urut dengan angka Arab sesuai nomor bab. Sedangkan 

judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul diagram/ 

grafik/bagan/gambar diletakkan di bawah tabel. Contoh Tabel 1.2 

menunjukkan tabel pada Bab I nomor kedua, begitupula untuk 

Diagram 2.3 menunjukkan diagram pada Bab II nomor ketiga 

dengan menuliskan sumber referensinya di bawah tabel sebelah 

kiri. 

 

7. Penggunaan Bahasa 

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku 

atau  berpedoman kepada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan 

pola kalimat efektif. Pemilihan kata hendaklah berpedoman pada 

kamus bahasa  Indonesia.  Bagi  mahasiswa  yang  menulis  skripsi 
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dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab, maka 

harus menggunakan bahasa baku dari bahasa yang digunakan. 

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan 

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

bentuk pasif atau menggunakan kata penulis atau peneliti, sebagai 

ganti dari kata “saya”. 

Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia yang sudah 

lazim atau yang sudah di Indonesiakan. Jika terpaksa harus 

memakai istilah asing, bubuhkan garis bawah atau cetak miring 

pada istilah itu. Penggunaan kata penghubung, kata depan, tanda 

baca, dan lain-lainnya berpedoman pada aturan baku yang 

digunakan. 

8. Nama Subjek/Informan 

Nama subjek atau informan penelitian yang berkaitan 

dengan data bisa menggunakan nama sebenarnya atau nama 

inisial bagi informan yang memintanya. 

9. Lampiran 

a. Semua lampiran diberi nomor urut, judul, dan nomor halaman. 

b. Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan skripsi sebagai data 

pendukung dan informasi. 

C. Sistem  Penulisan  Referensi  Catatan  Kaki  (footnote) dan  

Daftar Pustaka. 

1. Sistem Penulisan Catatan Kaki (footnote) 

Sistem penulisan referensi ada beberapa macam, diantaranya: 

a. Catatan kaki (foot note) 

b. Catatan teks/perut (body note) 
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c. Sumber pada akhir tiap bab (end note) 

Untuk keseragaman dalam penulisan skripsi di lingkungan 

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang Hari, 

maka dalam buku panduan ini mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut 

Agama Islam Nusantara Batang Hari diharuskan menggunakan 

sistem penuisan referensi dengan sistem catatan kaki (footnote). 

Catatan kaki merupakan cara menandai identitas sumber 

rujukan, sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa penulis 

benar-benar memiliki sifat amanah. Bentuk penandaan ini 

digunakan agar  pembaca dapat mengetahui identitas sumber 

rujukan secara langsung pada halaman tempat kutipan berada. 

Catatan kaki juga diperlukan jika penyusunan skripsi 

membuat referensi silang (Cross reference) atau menunjukan 

kesebuah lampiran (Appendix) atau untuk membuat komentar 

pendek dan incidental guna memberikan informasi tambahan atau 

untuk mengkualifikasikan diskusi teks. 

Prinsip-prinsip penulisan catatan kaki sebagai berikut: 

a. Membuat catatan kaki (footnote) harus menggunakan program 

Microsoft Word, dengan membuka menu insert, kemudian pilih 

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

b. Angka footnote muncul diujung kalimat kutipan terakhir setelah 

titik, angka ini akan naik 1 karakter secara otomatis, dan 

dibawah halaman akan muncul angka satu di bawah garis di 

tempat sumber kutipan yang akan ditulis, dan seterusnya 

secara otomatis akan berurutan. 

c. Baris pertama catatan kaki menjorok kedalam sejauh 1,25 cm 

dari margin kiri atau sama dengan baris baru, dan baris 
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berikutnya sejajar dengan margin kiri. 

d. Angka footnote dan kutipannya menggunakan font arial dan 

karakter 10 yang diketik satu spasi, dimulai dari sisi kiri terus 

kebawah secara berurutan dan diketik satu spasi, dimulai dari 

footnote terakhir. Formasi ini sebenarnya sudah otomatis 

dirancang oleh program Microsoft Word, jadi tidak perlu dirubah. 

e. Penomoran catatan kaki dimulai dan diurutkan mulai dari 

halaman motto (jika sudah jadi Skripsi) dan dimulai dari Bab I 

sampai dengan Bab terakhir. 

f. Penempatan catatan kaki tidak boleh melampaui margin bawah. 

Jadi, tulisan catatan kaki paling akhir pada suatu halaman 

berjarak  3 cm dari sisi kertas terbawah dan lebih tinggi 0,5 

spasi dari teks. 

1. Rujukan Berupa Kitab Suci 

a) Al-Qur’an  

   Apabila mengutip ayat Alqur’an, Kutipan langsung berupa 

ayat al-Qur‟an ditulis mengikuti kaidah rasm utsmani, lengkap 

dengan tanda baca. Terjemah bahasa Indonesianya (ditulis italic 

dan menjorok (masuk) lima ketukan, berspasi satu, dan tidak 

menyebut kata “artinya”, dan diikuti dengan nama surat, nomor 

surat, dan nomor ayat. Penulisan catatan kaki dilakukakan dengan 

menuliskan nama surat, spasi, nomor surat dalam tanda kurung, 

spasi, titik dua, nomor ayat, titik. Tidak Boleh menggunakan istilah 

Ibid., atau yang lainnya sekalipun diambil dari surat yang sama.  

Contoh : 

 1 Al-Baqarah (2) : 6. 
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 2 Al-Fatihah (1) : 4. 

 3 An-Nisa’ (4) : 32. 

 

b) Bibel 

  Apabila mengutip dari Bibel, Penulisan catatan kaki 

dilakukakan dengan menuliskan nama kitab atau pengarang kitab, 

koma, spasi, nomor surat dalam tanda kurung, spasi, nomor pasal, 

titik dua, spasi nomor ayat. Tidak Boleh menggunakan istilah Ibid., 

atau yang lainnya sekalipun diambil dari surat yang sama.  

Contoh : 

 1 Kitab Kejadian, 37 : 10. 

 2 Matius, 24:3. 

 

2. Rujukan Berupa Buku 

a. Umum  

 Apabila sumber yang dirujuk berupa buku pada umumnya, 

catatan kakinya dibuat dengan menuliskan: nama 

pengarang/penulis, judul buku, nomor cetakan (jika ada), kota 

tempat penerbitan, penerbit dan tahun terbit yang ditempatkan 

dalam tanda kurung, nomor jilid/juz (jika ada) dan nomor halaman 

yang dikutip. Sumber buku kutipan yang menjadi referensi adalah 

10 tahun terakhir dan satu buku hanya boleh dikutip maksimal tiga 

kali. 

 

a) Nama Pengarang/penulis 

1) Penulisan Nama  

Nama pengarang ditulis sesuai dengan aslinya  (tidak 

mendahulukan nama belakang). Segenap gelar akademik yang 
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berada didepan dan/atau dibelakang nama seseorang tidak 

dicantumkan dalam catatan kaki. 

Contoh: 

1
M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran (Bandung: Mizan, 2008), 

hal. 97 

2
Ahmad Hanafi, Pengantar Teologi Islam (Jakarta: Pustaka al- 

Husna, 2009), hal. 142 

 
Pengarang pada catatan kaki nomor 1 sebenarnya memiliki 

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

nama pengarang tidak boleh dicantumkan pada catatan kaki. 

2) Penulisan Nama lebih dari satu orang 

Apabila penulis ada dua orang, maka nama kedua pengarang 

ditulis dengan ditambahkan kata penghubung “dan”. Apabila 

lebih dari dua orang, maka cukup nama penyusun pertama saja 

yang ditulis dan nama-nama yang lain diganti dengan “dkk” 

(singkatan dari “dan kawan-kawan”). 

Contoh : 

1
Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana 

Pernada Media Group, 2010), hal. 3. 

2
M. Ichwan Sam dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah Dewan 

Syari’ah Nasional MUI,  (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 738-740 

 

3) Penyusun sebagai Editor dan/atau Penghimpunan Tulisan 

Apabila penyusun adalah editor atau penghimpun tulisan , maka 

dalam catatan kaki, setelah nama penyusun sekaligus editor 

atau penghimpun maka, ditulis (ed.) setelah penulisan nama. 

Contoh: 

1
M. Nadzori Madjid, Agama dan Budaya Lokal: Revitalisasi Adat Dan 
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Budaya Di Bumi Langkah Serentak Seayun, (Jambi: Syari’ah Press, 2010), 

hal. 15. 

 
4) Penyusun sebagai Suatu Perhimpunan, Lembaga, 

Panitia/Tim 

Apabila Penyusun/ Penulis adalah suatu perhimpunan, 

lembaga, panitia/tim dalam penulisan catatan kaki nama penulis 

ditulis nama perhimpunan, lembaga, panitia/tim. 

Contoh: 

 1
Tim Penyusun, Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah, 

(Jambi: Nusantara Batang Hari Press,2020), hal. 25 

 

5) Anonim 

Apabila nama penulis tidak ada, maka langsung ditulis judul 

buku tanpa menuliskan nama penyusun. 

Contoh: 

 1
Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Nusantara Batang Hari 

Press,2020), hal. 43 

 

b) Judul Buku 

1) Judul Buku ditulis Miring 

Judul buku ditulis miring dan dipisahkan dari nama pengarang 

oleh tanda koma dan spasi dan setelah judul buku diberi nomor 

cetakan (jika ada). 

Contoh : 

1
Zulqarnain,Posisi Hukum Adat Dalam Transfigurasi Hukum Islam di 

Indonesia, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2010), hal. 87. 

2
Muhammad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syari’ah, (Jakarta: Salemba 

Diniyah, 2000), hal. 521 

3
Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta; Raja 

Grafindo Persada 2002), hal. 175-176 
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2) Buku Terjemah 

Apabila buku rujukan adalah buku terjemahan, maka dalam 

penulisan catatan kaki disebutkan Pengarang Asli, Judul 

Terjemahan, penerjemah dan seterusnya. Jika Judul asli tidak 

diterjemahkan ditulis judul asli. 

 

Contoh : 

1Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid XII, cet. Ke-2, alih bahasa 

kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1997), hal. 51 
2Al-Hafidz Ibnu Hajar asqalani, Bulughul Mahrom Cet. 12, alih 

bahasa Muh. Syarif sukandi, ( Bandung: al Ma’arif, 1996), hal. 46 

 

3) Buku Saduran 

Apabila sumber rujukan adalah buku saduran, maka dalam 

catatan kaki disebutkan pengarang asli, judul buku dan 

penyadur. Jika tidak ada pengarang aslinya disebutkan nama 

penyadur yang diikuti kata “Peny.” (singkatan dari penyadur) 

dalam tanda kurung. 

Contoh : 

 1 Vollmer, Hukum Belanda, disadur oleh Chidir Ali, (Bandung: Tarsito, 

1978) hal. 213 

 

c) Data Penerbitan 

Setelah nama penulis dan judul buku beserta keterangan, maka 

setelah spasi dan kurung buka disebutkan tempat terbit, nama 

penerbit setelah titik dua, spasi dan tahun terbit setelah koma 

dan spasi, lalu kurung tutup. Apabila tidak ada tempat penerbit 

ditulis ttp. (singkatan dari tanpa penerbit), apabila tidak ada 

namap penerbit dituli tnp. (singkatan dari tanpa nama penerbit) 
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dan apabila tidak ada tahun terbit maka ditulis t.t. (singkatan 

dari tanpa tahun). 

Contoh : 

 1 Ibnu Rusyd, Bidayatul al Mujtahid, (Beirut-Libanon : Dar al Kutub al 

Ilmiyah, 1992), hal. 135. 

 2 Ibn. Khaldun, Al-Muqaddimah, (ttp.: Dar Al-Fiqrt, tt.) hal. 216 

  

d) Nomor Halaman 

Setelah ditulis data penerbitan sebagaimana dikemukakan 

diatas ditulis nomor halaman dengan menggunakan hal. 

(singkatan dari Halaman) selanjutnya diikuti nomor halaman 

dari buku yang dirujuk.  

Contoh: 

1Sulaiman Al-Faifi, Mukhtashar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq 2, (Solo : 

Aqwam, 2010), hal. 90 

 

b. Sumber Dari Buku Elektronik (E-book) 

Untuk Kutipan yang dirujuk dari buku elektronik (ebook) 

hampir sama penulisan catatan kaki pada buku cetak yang kutipan 

diambil dari bab tertentu. Perbedaannya adalah pada penambahan 

alamat URL atau  Digital Object Identifier (DOI). 

Contoh : 

 1 Fithriana Syarqawie, Fikih Muamalah, (Banjarmasin: IAIN Antasari 

Press, 2014), hal. 76 https://core.ac.uk/download/pdf/45258723.pdf 

 2 Blain Brown, Motion Picture and Video Lightin, 2nd ed., (Boston: Focal 

Press, 2007), hal. 231. DOI:10.1016/B978-0-240-80763-8.50004-9. 

c. Kamus 

 Apabila sumber yang dirujuk berupa kamus, maka 

penulisannya pada prinsipnya sama dengan catatan kaki pada 

https://core.ac.uk/download/pdf/45258723.pdf
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buku umumnya. Perbedaannya hanya pada urutan penulisan judul 

buku dan penulis. Penulisan kamus lebih dahulu ditulis judul 

kamus, baru penulisnya. Maka urutan penulisannya adalah judul 

buku, nama penyusun, nomor cetakan (jika ada), data penerbit 

dalam kurung dan nomor halaman yang dikutip. 

 

Contoh : 

1Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S Poerwadinata (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2018), hal. 14 
2A Dictinory Of Social Science, Zaki Badawi (Beirut: Librarie Du Liban, 

1995), hal. 87 

 

d. Kitab Hadits 

Pengutipan hadist harus merujuk pada kitab aslinya, 

selanjutnya apabila mengutip Hadist-Hadist untuk kepentingan 

argumentasi atau dasar pemikiran, maka cara penulisan catatan 

kakinya pada dasarnya sama dengan buku pada umumnya, hanya 

saja ditambah : 

1) Nomor hadist (jika ada), ditempatkan sesudah nomor 

halaman, koma dan spasi; 

2) Judul kitab atau bab dari mana hadist yang bersangkutan 

diambil, diletakan sesudah nomor hadist, koma dan spasi; 

3) Sesudah titik disebutkan nilai hadist dan nama perawi akhir 

(jika diambil dari kitab penghimpun/tingkat kedua) dan atau 

perawi awal (jika belum disebutkan atau belum diketahui 

sebelumnya); 

4) Titik. 
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Contoh : 

 1 Ibn Majah, Sunan Ibn. Majah, edisi M.F ‘Abd. Al-baqi (Mesir: Isa al-

halabi wa syurakah, 1956M/1376H), hal. 50, Hadist nomor 1815, “Kitab As-

Zakah”, “Bab Ma Tajibu fih az-Zakah min al-amwal.” Hadist dari ‘Amr Ibn 

Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, sanadny Dhoif karena didalamnya 

terdapat Muhammad Ibn ‘Abdullah al-Khazraji. Imam Ahmad berkata “orang-

orang yang meninggalkan hadistnya”. 

2 Asy-Syafi’I, Ar-Risalah, edisi Am. Syakir (ttp.: Maktaba Dar at-Turas, 

1979) hal. 93. Paragraf nomor 306. Hadist ini mahsyur dikalangan ulama dan 

dikuatkan maknanya oleh hadist lain, diriwayatkan dari Al-Muttalib. 

3. Rujukan Berupa Artikel 

Apabila rujukan berasal dari artikel, ada kemungkinan artikel 

tersebut diterbitkan dalam jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, buku, 

ensiklopedi atau internet. Adapun untuk penulisannya adalah 

dengan menyebutkan nama penulis (seperti halnya buku), judul 

artikel dalam tanda petik, nama sumber berikut datanya. 

a. Artikel Dalam Jurnal, Majalah dan Surat Kabar (Cetak) 

 Apabila artikel yang dirujuk berasal dari Jurnal, majalah atau 

pun surat kabar (cetak), maka tata cara penulisan catatan kakinya 

adalah sebagai berikut: 

1) Nama penulis artikel; 

2) Judul tulisan/artikel yang diapit dengan tanda petik diikutii 

dengan tanda koma dan spasi; 

3) Nama jurnal, majalah atau surat kabar yang memuat artikel 

yang dimiringkan (italic) dan diikuti dengan tanda koma dan 

spasi; 

4) Nomor, volume atau tahun ke- sesudah spasi; 

5) Tanggal, bulan dan Tahun terbit dalam tanda kurung (jika 

ada) diikuti dengan tanda koma dan spasi; 
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6)  Nomor halaman yang dikutip yang diakhiri dengan tanda 

titik. 

Contoh: 

1 Mukhtaruddin, “Eksistensi Perpustakaan Dalam lembaga Pendidikan,” 

Adabiya, Vol. 15, No.29, (Agustus 2013), hal. 111 

2 F Zhou, H. C. Guo, Y.S Ho, and C. Z Wu, “Scientometric Analysis of 

Geostatistics Using Multivariate Methods,” Scientometrics, Vol.73, No.3 (2007), 

P. 265-279 

3 H. Ttjaswadi, “Sekali Lagi Lantang Amandemen UUD 1945,” 

Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Maret 2002), hal. 8 

b. Artikel Dalam Jurnal, Majalah dan Surat Kabar (Online) 

 Apabila artikel yang dirujuk diambil dari Jurnal, majalah atau 

pun surat kabar yang diterbitkan secara online, maka tata cara 

penulisan catatan kakinya adalah sebagai berikut: 

1) Nama penulis artikel; 

2) Judul tulisan/artikel yang diapit dengan tanda petik diikutii 

dengan tanda koma dan spasi; 

3) Nama jurnal, majalah atau surat kabar yang memuat artikel 

yang dimiringkan (italic) dengan diberi keterangan didalam 

kurung (online) diikuti dan tanda koma dan spasi; 

4) Nomor, volume atau tahun ke- sesudah spasi; 

5) Tanggal, bulan dan Tahun terbit dalam tanda kurung (jika 

ada) diikuti dengan tanda koma dan spasi; 

6) Tulis ID artikel (jika ada) diikuti dengan alamat URL yang 

ditulis lengkap diikuti tanda koma dan spasi; 

7) Tulis tanggal, bulan, dan tahun kapan diakses yang diakhiri 

dengan tanda titik. 
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Contoh: 

 1Jie Liu, “Studies on the Identification of Constituents in Ethanol Extract 

of Radix Glycyrrhizae and Their Anti-Primary Hepatoma Cell Susceptibility,” 

Journal of Chemistry (online), Volume 2014, (2014) Article ID 134379, 

http://www.hindawi.com/journals/jchem/contents/, diakses 7 Juni 2020. 

 2Subanji dan Toto Nusantara, “Karakterisasi Kesalahan Berpikir Siswa 

Dalam Mengonstruksi Konsep Matematika,” Jurnal Ilmu Pendidikan (online), 

Vol. 19, No. 2. (2013), http://journal.um.ac.id/index.php/jip, diakses 7 Juni 

2014. 

 3 Cindi May, “Study Tip: Don’t Take Notes with a Laptop,” Salon, (June  

4, 2014), http://www.salon.com/2014/06/04/study_tip_dont_ take_notes_with 

_a_laptop_partner/, diakses 7 Juni 2020. 

c. Artikel Dalam Buku atau Ensiklopedia 

 Apabila artikel yang dirujuk merupakan artikel dalam buku 

atau ensiklopedia, maka tata cara penulisan catatan kakinya 

adalah sebagai berikut: 

1) Nama penulis artikel; 

2) Judul tulisan/artikel yang diapit dengan tanda petik diikutii 

dengan tanda koma dan spasi; 

3) Nama penghimpun atau editor setelah kata “dalam”; 

4) Nama buku atau ensiklopedi, yang ditulis miring (italic) dan di 

ikuti tanda koma dan spasi; 

5) Selanjutnya sama seperti penulisan buku. 

Contoh:   

 1 Syamsul anwar, ”Teori Konformitas Dalam Metode Penelitian Hukum 

Islam Al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), Antologi Studi Islam: 

Teori dan Metodologi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hal. 275 

 2D.W Hamlyn, “History Of epistimology,” dalam Edwards (ed.) The 

Encyclopedia of Philosophy (Newyork: Macmillan Publishing Co., & The free 

Press, t.t.) 111:31  

 

http://www.hindawi.com/journals/jchem/contents
http://journal.um.ac.id/index.php/jip
http://www.salon.com/2014/06/04/study_tip_dont_%20take_notes_with_a_laptop_partner
http://www.salon.com/2014/06/04/study_tip_dont_%20take_notes_with_a_laptop_partner
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d. Artikel atau makalah Dalam Sebuah Buku Prosiding 

(Kumpulan makalah dari suatu seminar atau konferensi) 

 Apabila artikel atau makalah yang dirujuk diambil dari buku 

prosiding (proceeding), maka tata cara penulisan catatan kakinya 

adalah sebagai berikut: 

1) Nama penulis artikel; 

2) Judul artikel atau makalah yang diapit dengan tanda petik 

diikutii dengan tanda koma dan spasi; 

3) tulisan prosiding diikuti dengan nama konferensi dan nomor 

konferensinya (pertama, kedua, dan seterusnya jika ada) 

yang dimiringkan (italic) diikutii dengan tanda koma dan 

spasi; 

4) Nama penghimpun atau editor (jika ada) setelah ed.(s); 

5) di dalam kurung tulis tempat penyelenggara konferensi diikuti 

titik dua, nama penyelenggara konferensi, dan tahun 

konferensi diikuti dengan tanda koma dan spasi; 

6) Nama buku atau ensiklopedi, yang ditulis miring (italic) dan di 

ikuti tanda koma dan spasi; 

7) Nomor halaman yang dikutip yang diakhiri dengan tanda titik. 

Contoh : 

 1 S. P. Neuman, “Adjoint-State Finite Element Equations for Parameter 

Estimation”,Proceedings of Third International Conference on Finite Elements 

in Water Resources,Eds: Wang, S. Y. et al, (Mississipi: University of 

Mississippi, 1980), hal. 189-215. 

 

4. Mengutip Dari Sumber Yang Tidak Diterbitkan 

a. Disertasi, Tesis, Skripsi dan lain-lain. 

 Apabila mengutip dari disertasi, tesis atau skripsi yang tidak 

diterbitkan, penulisan catatan kakinya adalah sebagai berikut : 
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1) Nama penulis; 

2) Judul disertasi, tesis atau skripsi yang ditulis miring (italic) 

diikuti dengan tanda koma dan spasi; 

3) Keterangan tentang disertasi, tesis atau skripsi tersebut 

sesuai dengan jenis rujukan yang dikutip langsung diikuti 

dengan tanda koma dan spasi; 

4) keterangan bidang ilmu dari skripsi atau tesis atau disertasi 

diikuti dengan tanda koma dan spasi; 

5) tulis nama lembaga pendidikan, tanda koma; tahun skripsi, 

tesis, dan disertasi didalam kurung dan diikuti dengan tanda 

koma dan spasi; 

6) Nomor halaman yang dikutip yang diakhiri dengan tanda titik. 

 

Contoh :  

1Millatina Mukhtar, Efektivitas Teknologi Informasi (TI) terhadap 
Peningkatan Kinerja Pelayanan Arsiparis di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, 
Skripsi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (Fakultas Adab dan Humaniora UIN 
Ar-Raniry, 2012), hal. 27. 

2 T. Keizerina Devi, Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum, Studi 
mengenai Penghapusan Poenale Sanctie di Sumatera Timur (1870-1950), 
Disertasi Doktor Ilmu Hukum, (Universitas Sumatera Utara, 2004), hal. 29. 

b. Makalah 

Apabila artikel atau makalah yang tidak diterbitkan, maka tata 

cara penulisan catatan kakinya adalah sebagai berikut: 

1) Nama penulis; 

2) Judul artikel atau makalah yang diapit dengan tanda petik 

diikutii dengan tanda koma dan spasi; 

3) Keterangan dalam makalah tersebut. 

Contoh: 

 1Beni Setiawan, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Akses Sistem 
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Komputer Secara Ilegal (Hacking) Dan Menimbulkan Kerusakan (Cracking) 

Dalam Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Menurut Perspektif Undang-

Undang”, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Penegakan hukum di Era 

industri 4.0, Jambi 26 Desember 20019, hal. 5 

 

 

5. Mengutip Dari Peraturan Perundang-Undangan Atau 

Peraturan Lainnya 

Apabila mengutip Peraturan Perundang-undangan atau 

peraturan lainnya, maka cara penulisan catatan kakinya adalah 

sebagai berikut : 

a) Apabila dalam uraian belum disebutkan nomor atau nama 

peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya, maka 

dalam catatan kakinya harus disebutkan nomor dan nama 

peraturan perundang-undangan satau peraturan lainnya 

tersebut serta pasal (dan ayat) yang dikutip. 

Contoh : 

 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

Pasal 2 ayat (1) 

 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 

Konsiderans butir c 

 3 Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan 

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID) 

Sebagai Bencana Nasional, Pasal 5 

 4 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Penjelasan Umum butir 1  

 

b) Apabila nomor dan nama Perundang-undangan atau peraturan 

lainnya sudah disebutkan, maka dalam catatan kakinya cukup 

dituliskan nomor pasal (dan ayatnya) saja. 

Contoh: 

 1 Pasal 2 ayat (1) 

 2 Konsiderans Butir b 



 

Buku Panduan Skripsi Fakultas Syariah 2020  58 

 

6. Mengutip Kutipan 

  Apabila mengutip kutipan orang lain, maka harus dijelasakan 

nama orang yang mengutip itu dalam teks atau dalam catatan kaki. 

Contoh penjelasan dalam teks: 

  …Sedangkan menurut ahli hukum jerman, bahr, 

sebagaimana dikutip oleh A.W. Yahya, penggantian tempat dalam 

perikatan itu adalah mustahil secara hukum (juridisch Unmogelijk).1 

 

  1A.W Yahya, Hawalah Ad-dain, (Kairo: Maktabah Al-Qahirah Al-

hadisah, 1960), hal. 63 

 

Contoh penjelasan dalam catatan kaki: 

 …Sedangkan menurut ahli hukum jerman, bahr, penggantian 

tempat dalam perikatan itu adalah mustahil secara hukum (juridisch 

Unmogelijk).1 

 

1 Dikutip dari A.W Yahya, Hawalah Ad-dain, (Kairo: Maktabah Al-

Qahirah Al-hadisah, 1960), hal. 63 

 

7. Mengutip Dari Pidato, Wawancara, Observasi Dan 

Sejenisnya 

a. Pidato 

 Apabila mengutip pidato harus disebutkan dalam catatan kaki 

acara dan tanggal pidato. 

Contoh: 

 …Menurut Menteri Agama, pengiriman tenaga dosen untuk 

melakukan tugas belajar kelura negeri adalah untuk memperdalam 

kajian metodologi ilmiah.1 
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 1 Pidato Menteri Agama RI, disampaikan dalam acara kunjungan kerja 

dengan jajaran Kementrian Agama Prov. Jambi dan UIN, Tanggal 21 

Desember 2019 

 

b. Wawancara 

Apabila mengutip dari hasil wawancara, maka dalam 

penulisan catatan kaki yang dicatat adalah hal-hal sebagai berikut : 

1) Nama orang yang diwawancara; 

2) Status orang yang diwawancarai, misalnya lurah, Ketua RT, 

tokoh masyarakat dll. ; 

3) Tempat dan tanggal wawancara. 

Contoh: 

 1 Wawancara dengan Abdul Latief, Ketua RW 06 Kel. Rengas Condong 

Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari, 7 Agustus 2020. 

 

c. Observasi 

 Apabila rujukan dibuat kepada suatu data yang merupakan 

hasil observasi, maka dalam penulisan catatan kaki dicatat hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Nama Kegiatan (Observasi); 

2) Obyek yang di observasi dan tempatnya ; 

3) Tanggal Observasi. 

Contoh: 

 1 Observasi Kehidupan masyarakat suku Duano di Kampung Nelayan 

Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, 18 Agustus 2020. 

 

8. Mengutip Ulang (Berturut-Turut Atau Diselingi) 

 Apabila Mengutip ulang dari sebuah sumber yang terakhir 

dikutip (tanpa diselingi oleh sumber lain), dalam penulisan catatan 

kakinya ditulis Ibid dengan cetak miring (italic), dan titik, jika 
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halamannya berbeda maka ditambah dengan hal. ... Apabila 

kutipan ulang itu dilakukan terhadap sumber yang berbeda dengan 

yang dikutip terakhir, maka dalam penulisan catatan kakinya ditulis 

nama penulis dan nama buku  yang dirujuk (disingkat), dan 

ditambahkan hal. Yang dirujuk. 

Contoh: 

1 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 

2004), hal. 57 
2 Ibid. 
3 Ibid.,hal. 60 
4 Zulqarnain, Posisi Hukum Adat Dalam Transfigurasi Hukum Islam di 

Indonesia, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2010), hal. 87. 
5 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial…, hal. 73 
6 Zulqarnain, Posisi Hukum Adat…, hal.97 

 

9. Mengutip Dari Website/Wikipedia 

  Apabila yang dirujuk merupakan mengutip artikel dari subuah 

website maka dalam penulisan catatan kakinya adalah dengan 

menulis Judul halaman/homepage, alamat website, beserta tanggal 

aksesnya. Penjelasan tentang tanggal sangat perlu karena suatu 

website senantiasa diperbaiki atau di update oleh pemiliknya. 

 

Contoh : 

a) Tanpa Penulis : 

  1“Mengenal Fiqh Muamalah Ekonomi Kontemporer”, https://www.ibec-

febui.com/mengenal-fiqh-muamalah-ekonomi-kontemporer-2/, diakses 7 

Agustus 2020 

 

b) Ada Penulis : 

1 Muhammad Yasin “Penyimpangan Distribusi Zakat, Pahami Aspek 

Hukumnya”, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt594b842bce9f9/penyimpangan-dist 

ribusi-zakat--pahami-aspek-hukumnya/ diakses 8 Agustus 2020 

https://www.ibec-febui.com/mengenal-fiqh-muamalah-ekonomi-kontemporer-2/
https://www.ibec-febui.com/mengenal-fiqh-muamalah-ekonomi-kontemporer-2/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt594b842bce9f9/penyimpangan-distribusi-zakat--pahami-aspek-hukumnya/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt594b842bce9f9/penyimpangan-distribusi-zakat--pahami-aspek-hukumnya/


 

Buku Panduan Skripsi Fakultas Syariah 2020  61 

2. Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka dicantumkan sebagai sumber referensi agar 

pembaca dapat mengetahui keseluruhan sumber rujukan yang 

dipergunakan dalam penelitian karya ilmiah. Dengan cara itu,  

pembaca  yang  ingin  menyelidiki  dan/atau  mengindentifikasi 

sumber rujukan aslinyadapat  mempergunakan daftar pustaka 

sebagai referensi langsung. Itulah sebabnya, sumber referensi 

yang tidak dikutip dalam karangan tidak boleh dicantumkan dalam 

daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dimulai dari margin kiri, 

tidak diberi nomor urut. Bila satu sumber pustaka memerlukan 

dua-tiga baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai pada 

ketukan ketujuh dari margin kiri. Nama penulis disusun berurutan 

menurut abjad, (kecuali Alquran dan terjemahannya yang 

diterbitkan oleh Kementerian Agama RI harus ditempatkan pada 

urutan pertama), gelar akademik seseorang tidak perlu 

dicantumkan. Masing-masing sumber pustaka ditulis dalam satu 

spasi, sedang antar sumber pustaka ditulis dalam jarak 1,5 spasi. 

Sesuai dengan variasi konvensi penulisan notasi ilmiah, penulisan 

daftar pustaka lebih didasarkan pada jenis sumber sebagai 

bahan rujukan. 

Berikut beberapa contoh penulisan daftar pustaka 

yang digunakan dalam buku panduan ini: 

a. Nama pengarang pada daftar pustaka dan teknik penulisannya 

sama dengan catatan kaki (footnote), nama ditulis secara utuh 

tanpa dibalik. Sedangkan nama asing khususnya literatur 

dalam bahasa Inggris namanya dibalik. Untuk pengarang buku 

dari Timur Tengah (bahasa arab) sama dengan penulis lokal 

tidak perlu dibalik, karena nama belakang umumnya nama 
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orang tua (bin). Yang berbeda adalah tanda baca koma dan 

tanda kurung yang digunakan pada footnote diganti dengan 

tanda titik dan halaman dibuang. Untuk penyusunannya diurut 

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

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

Pengetikan digunakan satu spasi dan setiap judul buku diberi 

jarak 1,5 spasi, dengan menggunakan front Arial  karakter 12. 

Contoh 1 Pengarang : 

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

b. Untuk penulisan daftar pustaka yang lebih dari satu pengarang 

adalah sebagai berikut: 

Contoh 2 Pengarang : 

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

Contoh 3 Pengarang : 

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

 
Contoh 4 Pengarang atau lebih: 

Sofinar, dkk. Praktik Membelajarkan Siswa. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2008. 

c. Jika seorang penulis mempunyai beberapa sumber yang 

dicantumkan, maka nama penulisnya hanya dicantumkan pada 

sumber pertama saja. Sedangkan pada sumber kedua dan 

seterusnya, nama tersebut diganti dengan tanda _ yang dibuat 

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

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

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

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

 

d. Sejenis dengan cara menulis rujukan dari sumber buku 

tersebut, bentuk “Ed” untuk buku yang ditulis seorang editor 

dan “Eds” untuk buku yang ditulis beberapa editor ditempatkan 

di antara nama dan judul buku. 

Contoh : 

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

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

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

judul artikel tanpa cetak miring atau garis bawah perkata, 

(tanda titik), nama jurnal yang dicetak miring (tanda koma), 

jurnal tahun berapa, dan tahun terbit jurnal yang ditempatkan 

dalam kurung (titik dua),  dan nomor halaman jurnal (titik satu). 

Contoh: 

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

Loekisno. Teodisme Islam. al-Afkar, I (2013): 33-47. 

f. Jika buku yang digunakan berupa buku terjemahan, maka 

penerjemah ditulis dengan nama karya ditulis dengan kata terj., 

sebelum judul buku. 

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

 

g. Sumber rujukan dari Alquran dan Terjemahannya, Tidak perlu 

ditulis nama pengarang, sedangkan dokumen resmi pemerintah 

atau negara yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa 

pengarang, sebagai berikut : 

 

Contoh : 

Alquran dan Terjemahannya. Jakarta:  Departemen Agama 
RI. 2012. 

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

 

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

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

buku diganti dengan tulisan bahasa Indonesia. 

Contoh sumber rujukan dari buku klasik (kitab kuning): 

. الشيخ ابراهيم البيجورى, شرح فتح رب البرية على الدرة البهيمة نظم االجرومية

١٣٤٦. سنقافورة: الحرمين  

 Diganti menjadi tulisan bahasa Indonesia: 

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

i. Penggunaan sumber referensi dari website/internet dapat 

digunakan untuk pengayaan dan penunjang karya ilmiah. Ada 

dua sumber yang dapat digunakan dari internet, pertama buku 

elektorik (e-book) dan kedua karya ilmiah yang dipublikasikan di 

internet atau dari wikipidia. Kalau dari e-book yang berupa PDF 

cara penulisan daftar pustaka sama dengan buku yang telah 

dicetak (hard copy). Tetapi kalau sumber internet berupa 
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makalah, wikipidia dll, maka harus dibuat pustaka khusus yang 

diletakkan pada bagian bawah kepustakaan. 

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

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

 

j. Untuk memudahkan pembuatan daftar pustaka, penulis cukup 

melakukan copy footnote dan paste kedaftar pustaka. Cara ini 

sangat efektif  dan dapat meminimalisir kesalahan ketik dalam 

penulisannya. 

k. Setiap kutipan footnote biasakan photocopy sumbernya agar 

tidak kesulitan menelusuri kembali sumber teori yang telah 

dikutip dalam sebuah karya ilmiah. 

 

3. Teknik Pengutipan 

Secara umum teknik pengutipan langsung dan tidak 

langsung dilakukan karena alasan sebagai berikut : 

a. Mendukung bagi klaim atau menambah kredibilitas dari 

tulisan yang sedang ditulis. 

b. Merujuk pada tulisan atau karya yang telah mengarahkan 

penulis kepada gagasan dan tulisan yang sedang dilakukan. 

c. Memberikan contoh-contoh gagasan atau pemikiran lain 

tentang fokus dan objek kajian yang sama. 

d. Memancing atau mengarahkan perhatian pembaca kepada 

posisi penulis dalam pengertian sependapat atau tidak 

dengan gagasan yang dikutip. 

e. Untuk membuat jarak antara penulis dengan pendapat yang 

dikutip dalam rangka menunjukkan bahwa gagasan itu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Frederick%20Winslow%20Taylor.tt
https://explorable.com/history-of-the-philosophy-of%20science.tt
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bukan milik penulis, tetapi milik orang lain yang dimasukkan 

kedalam karya penulis. 

f. Untuk menunjukkan kedalaman dan keluasan tulisan yang 

sedang ditulis dalam komunitas akademis terkait. 

 

1) Kutipan Langsung 

Kutipan langsung merupakan pernyataan yang kita tulis 

dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit 

pun. Bahan yang kita kutip harus direproduksi tepat seperti apa 

adanya sesuai sumber, termasuk ejaan, tanda baca, dll. 

Apabila kutipan langsung yang terdiri dari kurang empat 

baris, kutipan teks tersebut ditulis 1,5 (satu koma lima) spasi 

seperti biasa. dan tidak dipisahkan dari teks utama dan juga tidak 

dimasukkan kedalam (indent) dari pinggir  kiri teks utama dan tidak 

diberi tanda kutip (“…”), margin kanan tetap mengikuti margin 

sebelumnya. Pada akhir kutipan diberikan nomor footnote. 

 

Contoh: 

Dalam masalah ini Abd. al-Qâdir ’Audah mengatakan bahwa 

“Seyogyanya sanksi takzir bukan sanksi yang bersifat mematikan, 

maka dari itu takzir tidak boleh dalam bentuk hukuman mati atau 

pemotongan anggota tubuh pelaku”.
1 

 

Apabila kutipan lebih dari 4 baris, maka kutipan diketik dalam 

garis baru dengan spasi rapat (satu spasi) dan masuk kedalam 

sejauh 1,25 cm, tanpa tanda kutip dan diberi nomor catatan kaki. 
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Contoh : 

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, yaitu: 

Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had orang 

yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had 

peminum khamr (minuman keras). Dan ganja itu lebih keji 

dibandingkan dengan khamr (minuman keras) ditinjau dari segi 

sifatnya yang dapat merusak akal, sehingga pengaruhnya dapat 

menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. 

Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat 

Allah dan shalat. Dan ia termasuk kategori khamr yang secara 

lafdzî dan ma’nawî telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya.2 

 

2) Kutipan Tidak Langsung 

Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung adalah 

kutipan yang hanya mengambil isinya saja seperti saduran, 

ringkasan, atau parafrase. Kutipan tidak langsung ini dilakukan 

dengan cara merubah struktur kalimat, tetapi inti gagasan atau 

pendapat yang dikutip tetap sama. Hal ini dilakukan dengan cara 

memasukkan inti kutipan langsung kedalam paragraf, dimana 

pendapat itu diperlukan untuk menyambungkan atau 

mengembangkan gagasan yang disampaikan oleh penulis dan 

diakhiri dengan nomor kutipan. Untuk kutipan tidak langsung ini 

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

spasi. 

Contoh: 

Ketika menjelaskan variasi dan bentuk  pelaksanaan  maulid 

nabi di berbagai negara dan diberbagai provinsi di Indonesia,  

Ahmad Haris menyatakan bahwa sesungguhnya perayaan maulid 

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

Dari teknik yang telah diuraikan di atas, baik kutipan 

langsung maupun kutipan tidak langsung, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, antara lain yaitu sebagai berikut : 

a. Kutipan maksimal dalam satu kutipan tidak boleh lebih dari 

setengah halaman (200 kata). Jika terpaksa lebih dari 

setengah halaman, maka harus diberi sela dengan analisa 

atau komentar tambahan oleh penulis. 

b. Jangan terlalu banyak menggunakan kutipan; gunakan saja 

ketika membuat penekanan point atau untuk mendukung 

argumen.  

c. Hindari kutipan panjang ketika kutipan pendek sudah 

memadai. 

d. Jangan mengutip pendapat orang lain dengan cara keluar 

dari konteks yang dimaksud oleh pengarang asli tersebut. 

Karena itu bacalah seluruh sumber terkait secara 

keseluruhan secara cermat sebelum mengutip pendapat 

orang lain. 

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

digunakan oleh sumber yang dikutip. 

f. Hindari kutipan yang membosankan. 

g. Gunakan berbagai sumber untuk memperkuat argumen, 

hindari menggunakan sumber yang sama berulang kali dan 

terlalu banyak. 
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BAB  VI  

PROSEDUR UJIAN SKIRPSI 

 
 

A. Persyaratan Ujian Skripsi 

Persyaratan ujian skripsi atau sidang munaqasyah di 

lingkungan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nusantara Batang 

Hari adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang mendaftar untuk ujian skripsi atau sidang 

munaqasyah adalah mahasiswa yang aktif dan tidak dalam 

masa cuti kuliah serta lulus seluruh mata kuliah termasuk ujian 

komprehensip. 

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

dinas telah ditanda tangani oleh dosen pembimbing . 

3. Melampirkan fotocopy bukti pembayaran ujian skripsi (dengan 

memperlihatkan yang asli). 

4. Melampirkan surat keterangan lunas pembayaran SPP dari 

Yayasan Pendidikan Islam Batanghari. 

5. Melampirkan fotocopy ijazah terakhir serta transkip nilai yang 

telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebanyak 2 (dua) 

lembar. 

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

(dengan memperlihatkan yang asli) sebanyak 1 (satu) rangkap. 

7. Melampirkan fotocopy piagam silmaru, PPL dan KUKERTA 

(dengan memperlihatkan yang asli) sebanyak 1 (satu) rangkap. 

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

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

sebanyak 6 (enam) lembar dengan background biru muda 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a) Laki-laki: Pas foto tanpa tutup kepala menggunakan jas 

almamater IAI Nusantara Batang Hari. 

b) Perempuan: Pas foto memakai jilbab putih dan memakai jas 

almamater IAI Nusantara Batang Hari. 

10. Segala persyaratan tersebut diserahkan ke bagian akademik 

untuk untuk di cek kelengkapannya, mulai dari kelengkapan 

lampiran skripsi, sampai dengan kelengkapan persyaratan 

ujian. Jika skripsi dan segala persyaratan ujian tersebut belum 

lengkap, maka akan dikembalikan kepada mahasiswa yang 

bersangkutan untuk dilengkapi. 

11. Setelah persyaratan ujian dinyatakan sudah lengkap, maka 

skripsi tersebut sudah dapat dijadwalkan untuk diujiankan atau 

sidangkan. 

 

B. Tim Penguji Ujian Skripsi 

Dalam ujian skripsi atau sidang munaqasyah, di lingkungan 

Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari terdapat 6 (enam) 

orang, diantaranya: 

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

pembimbing, dan 1 (satu) orang sekretaris sidang. 

Ketua sidang bertugas memimpin sidang ujian skripsi yang 

mewakili unsur pimpinan IAI Nusantara Batang Hari seperti: Rektor, 

Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi. 
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Penguji I dan penguji II dalam ujian skipsi atau sidang 

munaqasyah adalah dari unsur Dosen IAI Nusantara Batang Hari 

yang telah memenuhi syarat, baik dari segi kualifikasi pendidikan, 

akademiknya maupun dari segi kepangkatan dosennya. 

Pembimbing I dan pembimbing II dalam ujian skipsi atau 

sidang munaqasyah adalah dari unsur Dosen Fakultas Syari’ah IAI 

Nusantara Batang Hari yang  telah  ditetapkan  oleh  Dekan 

Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari dengan surat 

penunjukan dosen pembimbing, pembimbing ini juga harus 

memenuhi syarat, baik dari segi kualifikasi akademiknya maupun 

dari segi kepangkatan dosennya. 

Untuk sekretaris sidang dalam ujian skripsi adalah unsur 

staf/Karyawan yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Syari’ah IAI 

Nusantara Batang Hari dan telah memenuhi syarat dan dianggap 

mampu untuk menjadi sekretaris sidang dalam ujian skripsi. 

C. Proses Ujian Skripsi 

Proses ujian skripsi pada Fakultas Syari’ah IAI Nusantara 

Batang Hari diawali dengan pembukaan sidang oleh pimpinan 

sidang, kemudian pimpinan sidang memberikan waktu kepada 

mahasiswa untuk menyampaikan sinopsis skripsinya selama 10–

15 menit. Presentasi wajib menggunakan power point melalui 

infokus dengan laptop yang disiapkan oleh mahasiswa yang 

bersangkutan. 

Adapun unsur yang harus disampaikan dalam presentasi 

skripsi yaitu judul skripsi, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, teori 

yang digunakan metode Penelitian, Metode pengumpulan dan 
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analisa data, kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi 

(jika ada). 

Setelah mahasiswa mempresentasikan skripsinya, pimpinan 

sidang akan membuka pertanyaan yang berkaitan dengan pokok 

masalah penelitian serta kesimpulan yang diperoleh. Setelah itu 

pimpinan sidang akan memberikan alokasi waktu lebih kurang 30 

menit kepada penguji I, penguji II, dan selanjutnya kepada 

pembimbing dengan alokasi waktu relatif sama. 

D. Standar Kelulusan Ujian Skripsi 

Hasil ujian diukur melalui standar kelulusan, bentuk-bentuk 

kelulusan skripsi di lingkungan Fakultas Syari’ah IAI Nusantara 

Batang Hari yaitu sebagai berikut : 

1. Lulus Murni 

Peserta ujian sripsi yang dinyatakan lulus murni dalam ujian,  

apabila yang bersangkutan dapat menyampaikan atau menuangkan 

kriteria standar kelulusan ujian skripsi dengan baik dan sempurna 

(memiliki koheren dan relevan dengan judul). 

2. Lulus Bersyarat 

Peserta ujian skripsi yang dinyatakan lulus bersyarat dalam 

ujian, apabila yang bersangkutan menyampaikan atau menuangkan 

kriteria standar kelulusan dalam bentuk skripsi dengan kurang baik 

dan kurang sempurna (kurang memiliki koheren dan relevan dengan 

judul). 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat ini akan 

diberikan kesmpatan satu kali lagi untuk mengikuti ujian ulangan 

setelah segala penyebab kegagalan tersebut telah diperbaiki, dan 

mahasiswa tersebut dibebankan untuk membayar setengah dari 

pembayaran ujian skripsi. Apabila yang bersangkutan tetap tidak 
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dapat menunjukkan kemampuan minimal untuk diluluskan, maka 

kepada mahasiswa tersebut akan diberikan sertifikat atau surat 

keterangan saja. 

3. Tidak Lulus 

Peserta ujian skripsi yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian, 

apabila yang bersangkutan menyampaikan atau menuangkan 

kriteria standar kelulusan dalam bentuk skripsi dengan tidak baik 

dan tidak sempurna (kurang memiliki koheren dan relevan dengan 

judul). 

Peserta ujian skripsi yang juga terbukti melakukan plagiat 

atau bukan karya sendiri (dibuat oleh orang lain), maka ujiannya 

tidak diluluskan dan mahasiswa tersebut harus meneliti kembali dan 

kepada mahasiswa tersebut dibebankan untuk membayar penuh 

ujian skipsi selanjutnya. 

E. Acuan Penilaian Ujian Skripsi 

Acuan penilaian ujian skripsi atau sidang munaqasyah pada 

Fakutas Syari’ah Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari 

adalah Sebagai Berikut : 

 

NO Materi yang dinilai 
Besar 

Penilai

an 

Bobot 
Nilai  

Rata-rata Ket 

1 Isi  35 %   

2 Bentuk dan Metode  25 %   

3 
Cara 
Mempertahankan 

 

25 % 
  

4 Penyajian  15 %   

Jumlah  100 % 
% 
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BAB  VII  

KODE ETIK PENULISAN SKRIPSI 

 
 

Kode etik penulisan skripsi adalah etika yang harus dipatuhi 

oleh mahasiswa (peneliti) ketika melakukan proses penelitian 

ataupun penulisan hasil penelitian. Etika dalam proses penelitian 

mencakup perizinan atau persetujuan dengan institusi ataupun 

komunitas yang diteliti dan proses pencarian data di lapangan. 

Adapun etika penulisan hasil penelitian mencakup substansi skripsi, 

pengutipan dan perujukan, serta penulisan sumber data dan 

informan atau responden. 

Etika dalam proses penelitian memberikan ukuran apa yang 

sah dilakukan dan apa yang dilarang dilakukan serta nilai-nilai moral 

yang harus ditaati oleh seorang peneliti dalam melaksanakan 

penelitian 

 

A. Etika Penulisan Skripsi 

Beberapa asas moral yang harus dimiiki oleh seorang peneliti 

dalam menulis karya ilmiah (skripsi) adalah : 

1. Menjunjung tinggi nilai kebenaran. 

2. Menjunjung tinggi kejujuran. 

3. Menyandarkan kepada kekuatan argumentasi. 

4. Rasional. 

5. Objektif. 

6. Kritis. 
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7. Terbuka. 

8. Netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam 

menafsirkan hakikat realitas. 

9. Bertanggung jawab, baik terhadap tulisan ataupun efek yang 

timbulkan dari tulisan. 

 Sedangkan sifat-sifat negatif yang harus dijauhi dalam 

penelitian dan penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Berbohong; tidak jujur tentang data-data dalam penelitian. 

2. Tidak objektif; data penelitian yang diperoleh atau berangkat dari 

sifat subjektif yang tidak proporsional, seperti data yang diambil 

karena ada tendensi tertentu,fanatisme dll. 

3. Ceroboh; tidak teliti dalam mengambil ataupun mengolah data. 

4. Curang; data diambil dengan cara curang. 

5. Memalsukan data; data dipalsukan dengan sengaja. 

6. Plagiat; menjiplak karya orang lain atau diri sendiri sebagian 

atau seluruhnya dengan tidak menyebutkan sumber aslinya. 

7. Fiktif; data yang disajikan fiktif, tidak berdasar realitas atau yang 

sebenarnya. 

8. Sifat negatif; tidak mencantumkan referensi. 

Sebagai bukti kesadaran dan amanah ilmiah, penulis skripsi 

diharuskan membuat surat pernyataan bahwa skripsi yang ditulisnya 

adalah murni hasil karya sendiri, bukan hasil karya yang dibuat oleh 

orang lain, dan/atau bukan hasil plagiat. 

 

B. Etika dalam Proses Penelitian 

Beberapa etika yang harus dilakukan dalam proses penelitian 

adalah: 

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran keilmuan secara objektif 
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dan independen. 

2. Menghormati nilai keteladanan moral, kesantunan dan 

keterbukaan informasi. 

3. Mengedepankan nilai kejujuran ilmiah yaitu penulis harus secara 

jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang 

diambil dari sumber lain. 

4. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber (misalnya 

instrumen, bagan, gambar, dan tabel), penulis wajib meminta ijin 

kepada pemilik bahan tersebut. 

5. Nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian 

kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama 

tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai 

gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam 

bentuk kode atau nama samaran. 

6. Menjauhkan diri dari praktek plagiat yaitu tindak kecurangan 

berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang 

diaku sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri. 

 

C. Pelanggaran 

Satu diantara bentuk pelanggaran kode etik dalam penulisan 

karya ilmiah adalah plagiat. 

1. Plagiat berarti: 

a) Research misconduct yaitu fabrikasi, manipulasi, penipuan, 

serta plagiat dalam menggagas (proposi). 

b) Melakukan (performing), atau mereview (reviewing) suatu 

kegiatan riset atau melaporkan hasil riset (reporting) orang 

lain. 

c) Plagiarisme bermakna penggunaan ide, proses, hasil atau 
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kata-kata orang lain tanpa memberikan pengakuan yang 

semestinya. 

2. Jenis-jenis plagiat: 

a) Complete plagiarism yaitu penjiplakan keseluruhan atau 

b) copy paste . 

c) Near Complete Plagiarism yaitu Penjiplakan sebagian besar 

ide pokok. 

d) Patchwork Plagiarism yaitu penjiplakan ide orang lain 

dengan menggunakan kata-kata sendiri tetapi tidak 

menyebutkan sumbernya. 

e) Lazy Plagiarism yaitu tidak menyebutkan sumber dalam 

beberapa alinea 

f) Self Plagiarism yaitu mengambil karya milik sendiri. 

g) Tidak menyatakan penulis yang lain, jika ditulis oleh lebih 

dari satu orang. 

h) Akademik dan jurnalistik plagiarism; plagiarisme dengan 

mengambil data dari internet dengan cara cut, copy, dan 

paste atau mengulang sedikit. 

 

D. Sanksi 

Jika peneliti atau penulis skripsi terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap kode etik penulisan skripsi, maka sanksi yang 

diberikan kepadanya adalah sebagai berikut: 

1. Dinyatakan tidak lulus Ujian Munâqasyah 

a) Sanksi tersebut dikenakan kepada pelaku plagiasi total dan 

jenis pelanggaran ini diketahui ketika ujian munâqasyah. Jika 

plagiasi diketahui setelah yang bersangkutan dinyatakan 

lulus, maka ijazah yang bersangkutan dinyatakan batal demi 
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hukum. 

b) Sanksi ini juga dikenakan kepada pelaku manipulasi, 

pemalsuan data, dan pembuat data fiktif (rekayasa). 

2. Lulus bersyarat 

Sanksi ini dikenakan kepada pelaku plagiat parsial. Pelaku 

juga diwajibkan memperbaiki skripsinya sesuai saran penguji. 

3. Teguran dan peringatan tertulis 

Bagi mahasiswa yang melakukan plagiasi sebagian kecil dari 

tulisannya diberikan peringatan tertulis ataupun teguran oleh ketua 

program studi yang ada di lingkungan fakultas Syari’ah IAI Nusantara 

Batang Hari. 

 

E. Ketentuan Lain-Lain 

Hal-hal yang belum dan atau tidak tercantum dalam Panduan 

Skripsi ini akan diatur dalam peraturan lain. 
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BAB  VIII 

PENUTUP 

 
PENUTUP 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya panduan 

penulisan skripsi di lingkungan Fakultas Syari’ah IAI Nusantara 

Batang Hari telah selesai disusun, dengan harapan adanya buku 

panduan penulisan skripsi di lingkungan Fakultas Syari’ah IAI 

Nusantara Batang Hari ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa 

untuk menulis skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana, untuk dosen pembimbing semoga dapat menjadi acuan 

dalam membimbing mahasiswa dalam penyelesaian skripsi. 

Penyusun yakin dalam buku panduan penulisan skripsi di 

lingkungan Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari masih 

banyak terdapat kekurangan.  

Demikian, semoga buku ini bermafaat adanya. Aamiin. 

 
Ketentuan Lain-Lain 

Hal-hal yang belum dan atau tidak tercantum dalam panduan 

Skripsi ini akan diatur dalam peraturan lain. 
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Lampiran 1 : Format Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

 

 Muara Bulian, 10 September 2019 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

  Kepada Yth. 
Dekan Fakultas Syari’ah 
Cq. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah 
Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari 
 
 di - 

Muara Bulian 

Assalamu’alaikum  Wr. Wb. 

Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah 

pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nusantara, dengan 

ini saya: 

Nama : 
N I M : 
Prodi : 
Semester/Lokal  : 
Tahun Akademik :  
Alamat : 
No Handphone : 
 
Mengajukan judul  proposal skripsi sebagai berikut : 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

Demikian  atas  perkenan  dan  persetujuan  Bapak, saya  

ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Mengetahui     Pemohon 
Pembimbing Akademik 
 
____________________   ______________ 
NIDN.      NIM. 

Lampiran 2 : Format Absen Seminar Proposal Skripsi 
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YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM  
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS SYARI’AH 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.Syari’ah.iainbatanghari.ac.id 

 

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

Nama :  ..............................................................................   

NIM :  ..............................................................................  

Judul Proposal         :  ..............................................................................  

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

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

No 
Nama 

Peserta 
NIM Semester 

Tanda 
Tangan 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 
 
 

Muara Bulian,………20.. 

Pembimbing 1,  Pembimbing 2,  Notulen, 

file:///C:/Users/ozoNe-com/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.iainbatanghari.ac.id
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Lampiran 3 : Format Pengesahan Judul 

 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM  
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS SYARI’AH 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.Syari’ah.iainbatanghari.ac.id 

 

Muara Bulian,… ........... 20.. 

Nomor : 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Pengesahan Judul dan Proposal Skripsi 
 
 

Kepada Yth. 
Sdr. (nama mahasiswa)  

Mahasiswa Fakultas Syari’ah  

IAI Nusantara Batang Hari  

 di - 

Tempat. 

 
Assalamu’alaikum  Wr. Wb. 

Bersama ini kami beritahukan bahwa judul dan proposal yang  

saudara ajukan yang telah diseminarkan pada tanggal 

…………… sudah dapat kami terima. 

Adapun judul proposal skripsi tersebut sebagai berikut : 

“……………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………

………..” 

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 

Dekan, 

 

_______________ 
NIKY.

file:///C:/Users/ozoNe-com/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.iainbatanghari.ac.id
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Lampiran 4 : Format Penunjukan Dosen Pembimbing 

 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM  
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS SYARI’AH 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.Syari’ah.iainbatanghari.ac.id 

Muara Bulian,… ........... 20.. 
Nomor : 

Lampiran : - 

Perihal : Penunjukan Dosen Pembimbing 
 

Kepada Yth. 

Bapak …………………….. 

di - 

Muara Bulian 

Assalamu’alaikum  Wr. Wb. 

Memperhatiakan surat pengesahan judul skripsi 

mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nusantara 

Batang Hari: 

Nama : 

N I M : 

Prodi : 

Semester : 

Judul Skripsi : 

Maka dengan ini kami menunjuk Bapak/Ibu untuk 

bertindak sebagai Dosen Pembimbing dalam penyelesaian 

skripsi mahasiswa tersebut diatas, dengan susunan sebagai 

berikut : 

Pembimbing I : 

Pembimbing II : 

Demikian, atas kesediaan dan perkenannya perkenan 

diucapkan terima kasih.. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Dekan, 

 

 

 

…………. 

NIDN. 

file:///C:/Users/ozoNe-com/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.iainbatanghari.ac.id
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Lampiran 5 : Format Izin Riset 
 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM  
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS SYARI’AH 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.Syari’ah.iainbatanghari.ac.id 

Muara Bulian,… ........... 20.. 

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

 
   Kepada Yth. 

 Bapak  (lembaga yang berwenang) 

 di - 

Muara Bulian 

Assalamu’alaikum  Wr. Wb. 

Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa untuk  
penyusun skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama 
Islam Nusantara Batang Hari, nama: 

Nama : 

NIM : 

Tempat/Tgl. Lahir :  

Program Studi : 

Judul Skripsi : 

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak dapatlah kiranya 
memberikan izin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk 
mengadakan penelitian di ......................... Metode pengumpulan 
data:  

1. ... 
2. ... dst 

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

Dekan, 

_______________ 
NIKY. 
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Lampairan 6 : Format Nota Dinas  

Pembimbing I : ………………………….  

Pembimbing II   : …………………………. 

Alamat : Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari 

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

(0743) 21749. 

 

Kepada Yth. 

Bapak. Dekan Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari  

di – 

Muara Bulian 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb., 

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, 

maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama 

…………………NIM………… yang berjudul…………… 

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

dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi 

syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) 

pada Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian. 

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut semoga dapat 

diterima dengan baik. 

Demikianlah,  atas  perhatiannya  kami  ucapkan  terima kasih. 

Semoga bermamfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 
 
Pembimbing I     Pembimbing II 
 
 
 
 
____________________   __________________ 
NIDN.      NIDN.  
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Lampiran 7  : Format Pengesahan Skripsi 

 
 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM  
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS SYARI’AH 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.Syari’ah.iainbatanghari.ac.id 

 
PENGESAHAN 

 

Skripsi atas nama…………………NIM..………………… Program Studi 

……………… telah dimunaqasyahkan dihadapan dewan penguji pada sidang 

munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari  

dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi 

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syari’ah dan 

Hukum. 

 

Rektor, 
 

 
………………………….. 

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

Dekan, 
 

 
………………………….. 

 

Ketua Sidang, 
 
 

………………………….. 

 

Sekretaris Sidang, 
 
 

………………………….. 

Penguji I, 
 
 

………………………….. 

Pembimbing I, 
 
 

………………………….. 

Penguji II, 
 
 

………………………….. 

Pembimbing II, 
 
 

………………………….. 
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Lampiran 8 : Susunan Kata Pengantar 
 
 

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

2. Bapak …………..Rektor Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang 

Hari  

3. Bapak………….. Wakil Rektor I Institut Agama Islam (IAI) Nusantara 

Batang Hari  

4. Bapak………….. Wakil Rektor II Institut Agama Islam (IAI) Nusantara 

Batang Hari  

5. Bapak………….. Wakil Rektor III Institut Agama Islam (IAI) Nusantara 

Batang Hari  

6. Bapak………….. Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAI) 

Nusantara Batang Hari  

7. Bapak………….. Kabag Administrasi, Umum, Akademik, dan 

Kemahasiswaan (AUAK)  Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang 

Hari  

8. Bapak…………..selaku Ketua Prodi Hukum  Ekonomi Syari’ah (HES) 

Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang Hari  (jika Prodi HES) 

9. Dosen Pembimbing I Bapak ………………….. (nama Dosen

 yang membimbing) 

10. Dosen Pembimbing II Bapak ………………… (nama Dosen

 yang membimbing) 

11. Dosen dan Karyawan/Staf Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang 

Hari  

12. Kepala Desa (Jika Penelitian di desa) Kepala Kantor (Jika Penelitian di 

Kantor ) dan orang-orang yang membantu dalam proses penelitian. 

13. Dst. 
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Lampiran 9 : Format Pernyataan Orisinilitas Skripsi 
 
 

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

NIM : 

Tempat/Tanggal Lahir :  

Program studi : 

Alamat : 
 
 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang 

berjudul “masukkan judul skripsi di sini” adalah benar katya saya sendiri, 

kecuali kutipan- kutipan yang telah saya sebut sumbernya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka  

saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku di Indonesia 

dan ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang 

Hari, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk 

dapat digunakan seperlunya. 

Muara Bulian,… .............. 20.. 

Penulis, 

Materai 10000 

Nama Lengkap  
NIM. 
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Lampiran 10: Format Curiculum Vitae 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
A. Imformasi Diri 

 
 

Nama : 

NIM : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Program studi : 

Alamat : 
 
 
B. Riwayat Pendidikan 

 

 

No Jenjang Pendidikan Tempat Tahun Tamat 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

C. Pengalaman Kerja/Organisasi/Latihan/Seminar 
 

 

No Jenis Pengalaman Tempat Tahun 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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Lampiran 11 : Format Rencana dan Jadwal Penelitian 
 

 

No Kegiatan 

Tahun 2021 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

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

 
1 

Studi 
pendahuluan  

                              

 

2 

Pengajuan 
judul 
Proposal 
Skripsi 

                              

 

3 

Pembuatan 
Draf 
Proposal 
Skripsi 

                              

4 
Konsultasi 
Pembimbing 

                              

 

5 
Seminar 
Proposal 
Skripsi 

                              

 
6 

Revisi Draf 
Proposal 
setelah 
Seminar 

                              

 

7 
Pengesahan 
Riset 
Penelitian 

                              

 
8 

Penelitian 
Lapangan/pe 
ngumpulan 
data 

                              

9 
Penulisan 
draf skripsi 

                              

 
10 

Konsultasi 
Pembimbing/ 
perbaikan draf 
skripsi 

                              

 

11 
Pendaftaran 
ujian 
munaqasyah 

                              

12 
Ujian 
munaqoysah 

                              

 
12 

Perbaikan 
skripsi setelah 
ujian 

                              

 
14 

 
Penggandaan 

                              

15 
Penyerahan 
skripsi 
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Lampiran 12 : Format Kartu Konsultasi Pembimbing 
 
 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM  
NUSANTARA BATANG HARI 

FAKULTAS SYARI’AH 
Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.Syari’ah.iainbatanghari.ac.id 

 
Nama : 

NIM : 

Program studi : 

Judul : 
 

 

No Hari/Tanggal 
Masalah yang 

Dikonsultasikan 
Tanda 

Tangan 
Keterangan 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10     

 

Muara Bulian,… ............... 20.. 

Pembimbing I/II, 
 
 
 
 

.................................. 
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Lampiran 13 : Format Bukti Penyerahan Skripsi 
 
 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM  
NUSANTARA BATANG HARI 

Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian, 36612 Telp. (0743) 21702, website: www.Syari’ah.iainbatanghari.ac.id 

 
BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI 

 
 

Skripsi atas nama ……………..NIM………, Program Studi………..   

dengan judul “…………….” Sudah diterima dengan baik oleh: 

 
 

No Tanggal Nama Jabatan Jumlah 
Tanda 

Tangan 
Ket 

1   Ketua Sidang 1 eks skripsi   

2   Penguji I 1 eks skripsi   

3   Penguji II 1 eks skripsi   

4   Pembimbing I 1 eks skripsi   

5   Pembimbing II 1 eks skripsi   

6 
  

Perpustakaan 
1 eks skripsi + 
VCD 

  

 
 

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

  Kabag AUAK, 
 
 

 
........................................ 
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Lampiran 14 : Format Halaman Judul/Cover 
 

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

……………………………………… 
 

 

 

SKRIPSI/PROPOSAL SKRIPSI 
 
 

 
 
 

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk  
 Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Syari’ah 

Program Studi .... 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 

N  A  M  A 
NIM. 

 
 
 
 

 
 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NUSATARA BATANG HARI 

FAKULTAS SYARI’AH 
TAHUN 2020

Font Size 14  
1 spasi 

Font 16 

1 spasi 

Font Size 14  
1 spasi 

Font Size 16  

Font Size 14  

1 spasi 
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Lampiran 15 : Format Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987 tertanggal, 22 Januari 1988. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

ditambahkan 
Tidak ditambahkan 

 - Bā’ B ب

 - Tā T ت

 Sā Ṡ s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm J ج

 Hā’ Ḥ h (dengan titik di bawah) ح

 - Khā’ Kh خ

 - Dāl D د

 Zāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rā’ R ر

 - Zā’ Z ز
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 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sād Ṣ S (dengan titik di bawah) ص

 Dād Ḍ D (dengan titik di bawah) ض

 Tā’ Ṭ T (dengan titik di bawah) ط

 Zā’ Ẓ Z (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 - Gaīn G غ

 - Fā’ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā’ H ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - Yā’ Y ي
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II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Muta’addidah متعّددة

 Ditulis ‘iddah عّدة

 

III. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan huruf h 

 Ditulis Ḥikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جزية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap 

kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

 

b. Bila ta’ marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كرامة األولياء

 

c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t 

 زكاة الفطر
Ditulis Żakāt al-fitr 

 

IV. Vokal Pendek 

--------  َ -------- 
Fathah Ditulis A 

--------  َ -------- Kasrah Ditulis I 
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--------  َ -------- Dhammah Ditulis U 

 

V. Vokal Panjang 

1 

Fathah + Alif 

 جاهلية
Ditulis 

Ditulis 

ā 

Jāhiliyah 

2 

Fathah + Ya’ mati 

 تنسى
Ditulis 

Ditulis 

ā 

Tansā 

3 

Kasrah + Ya’ mati 

 كريم
Ditulis 

Ditulis 

ī 

Karīm 

4 

Dhammah + Wawu mati 

 فروض
Ditulis 

Ditulis 

ū 

Furūd 

 

VI. Vokal Rangkap 

1 

Fathah + Ya’ mati 

 بينكم
Ditulis 

Ditulis 

ai 

Bainakum 

2 

Fathah + Wawu mati 

 قول
Ditulis 

Ditulis 

au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’idat أعدت

 

VIII. Kata Sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
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 Ditulis al-Qur’ān القرآن

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya. 

 ’Ditulis as-samā السماء

 Ditulis asy-syams الشمس

 

IX. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya. 

 ذوى الفروض
Ditulis Zawi al-furūd 

 Ditulis Ahl as-sunnah اهل السنة
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Lampiran 16 : Contoh Abstrak 
 

ABSTRAK 

Ibrohim, 2017.153.377, Praktik Jual beli Duku Mentrah di Pohon Ditinjau dari 
Hukum Islam di Desa Sipin Telik Duren Kecamatan Kumpeh Ulukabupaten 
Muaro Jambi. 

Skripsi ini berjudul Jual Beli Duku Mentah di Pohon Ditinjau Dari 
Hukum Islam di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu 
Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual 
beli duku mentah di pohon serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum 
islam terhadap praktik jual beli duku mentah di pohon di desa Sipin Teluk 
Duren. Penelitian ini adalah penelitia empiris dengan pendekaten metode 
kualitatif dengan teknik analisis deskriptif . Jenis dan sumber data didalam 
penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Sumber data 
dalam penelitian Kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Instrument 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (interview), 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil dari 
penelitian ini adalalah Praktik jual beli duku mentah di pohon yang dilakukan 
masyarakat Desa Sipin Teluk Duren termasuk jual beli ijon (mukhadaroh) yaitu 
jual beli yang tidak diperbolehkan didalam Islam, karena mengandung unsur 
ketidak jelasan (gharar), ketidak jelasan disini yaitu ketidak jelasan terhadap 
kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan. Jual beli duku mentah di 
pohon di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro 
Jambi adalah temasuk kedalam kategori „urf atau adat kebiasaan yang 
betentangan dengan nas qat’iy.(‘urf fasid). Tinjauan hukum islam terhadap jual 
beli duku mentah di pohon di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu 
Kabupaten Muaro Jambi hukumnya adalah tidak diperbolehkan. 
 
Kata kunci: jual beli ijon. 
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Lampiran 17 : Contoh Daftar Pustaka 

DAFTAR PUSTAKA  

A. Buku dan literatur 
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Ibrahim, Duski, Metode Penetapan Hukum Islam, Yogyakarta: : AR- RUZZ 
MEDIA, 2008. 
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Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-
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2015. 
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Aziz i, Masalah Keagamaan NU,Surabaya: PP RMI dan Dinamika 
Press, 1997. 

Mishkin, Frederich S., Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku 
I, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita Jakarta: 
Salemba Empat, 2010. 

Mudzhar, M. Atho, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. 
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Salemba Empat, 2002. 

Mujibatun, Siti, Konsep Uang dalam Hadis, Semarang: eLSA, 2012.  
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Nubika, Ibrahim, Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Genarasi Milenial, 
Yogyakarta: Genesis Learning, 2018. 
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BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DAN INVESTASI (ANALISIS HASIL 

KEPUTUSAN BAHSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL 

ULAMA (PWNU) JAWA TIMUR TAHUN 2018 TENTANG BITCOIN) 

 

A. Latar Belakang 

Agama Islam adalah agama kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya, 

selain sumber utamanya yaitu al-Quran dan sunnah, dalam Islam juga 

mengandung aspek penting yakni fiqih, fiqih islam sangat penting dan 

dibutuhkan oleh umat Islam, karena ini merupakan sebuah “manual book” 

dalam menjalankan praktek ajaran islam itu sandiri, baik dari sisi ibadah, 

muamalah, Syari’ah dan sebagainya. 

Seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat kemajuan 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak hal yang dahulu tidak 

ada kini bermunculan yang selanjutnya menuntut jawaban dari segi hukum. 

Berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang 

menyangkut masalah ibadah, akidah, ekonomi, sosial, sandang, pangan dan 

kesehatan dan sebagainya seringkali meminta jawabannya dari sudut hukum.1 

Seiring dengan berkembangnya zaman, problematika di masyarakat 

semakin berkembang dan kompleks. Banyak sekali persoalan-persoalan 

hukum baru yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an secara implisit, belum 

pernah ditemukan pada zaman Nabi dan belum pernah dibahas oleh para 

Sahabat. Sehingga dengan berkembangnya zaman menuntut adanya 

pembaharuan hukum Islam, terutama pada masalah yang belum ada 

ketetepan hukumnya. 

Pada era modern ini, banyak sekali muncul persoalan baru yang ditemui 

oleh masyarakat modern tidak terkecuali pada aspek muamalah. Banyak 

sekali bentuk-bentuk transaksi modern yang membutuhkan jawaban tentang 

kesesuaianya dengan syariat Islam. Karena pada prinsipnya kegiatan 

bermuamalah dalam Islam harus mengandung unsur kemashlahatan dan 

                                                 
1 Abuddin Nata, Masail al-Fiqhiyyah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal.2. 



 

 

terhindar dari segala jenis bahaya. 

Salah satu model transaksi modern yang berkembang saat ini adalah 

uang virtual atau uang digital. Sebelum Islam datang, manusia telah mengenal 

jenis alat tukar dengan berbagai bentuk seperti emas, perak dan lain 

sebagainya. Lalu dari jenis uang logam berkembang lagi menjadi jenis bentuk 

uang kertas. Namun salah satu kelemahan dari bentuk-bentuk uang tersebut 

adalah kurang efisien ketika harus membawanya tunai dalam jumlah banyak, 

sehingga dinilai kurang praktis. 

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia didukung dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan era digital yang semakin 

berkembang pesat memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi 

tanpa perlu membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau e-money, 

seseorang bisa berbelanja aneka keperluan. Bahkan sekarang telah 

ditemukan uang digital yang disebut Bitcoin, yaitu sebuah mata uang virtual 

terdesentralisasi pertama di dunia dengan menggunakan jaringan internet 

yang pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara ”mining” atau 

"menambang" dari sebuah aplikasi sehingga tidak bisa mudah didapatkan, 

bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam Bitcoin saja.2 

Pada kurun waktu tertentu Bitcoin sudah tidak bisa ditambang lagi dan 

menurut informasi yang beredar, pada akhirnya Bitcoin hanya mencapai 21 

juta sehingga menyebabkan permintaan Bitcoin semakin meningkat dengan 

penawaran yang terbatas sehingga menyebabkan harga satu coin Bitcoin pun 

meroket. Saat pertama kali dimunculkan pada tahun 2009 oleh Satoshi 

Nakamoto yang kemudian dilempar ke dunia maya, Bitcoin sangat tidak 

berharga, dan hanya digunakan oleh beberapa orang saja. Lalu pada 22 Mei 

2010 terjadi transaksi pertama kali menggunakan Bitcoin, satu pizza ditukar 

dengan 10 ribu Bitcoin. Lalu setelah itu mulailah Bitcoin dikenal oleh 

masyarakat dan permintaannya pun semakin meningkat didukung dengan 

kepercayaan masyarakat akan keamanan Bitcoin yang semakin meningkat, 

                                                 
2 Materi Waq’iyyah PWNU Jawa Timur, 2018. 



 

 

harganya terus meningkat dari hari ke hari, selaras dengan semakin langkanya 

Bitcoin yang bisa ditambang. Dalam beberapa waktu lalu, tercatat pada 24 

Desember 2017, harga satu Bitcoin mencapai Rp. 170.000.000 dan sekarang 

harga satu Bitcoin sudah mencapai harga 200 jutaan. 

Sistem transaksi Bitcoin sebenarnya hampir sama dengan transaksi 

pada umumnya, dimana pemilik akun dompet Bitcoin yang disebut Wallet, bisa 

menampung kiriman Bitcoin dari akun lain sebagai pembayaran dari transaksi 

yang dilakukan baik dalam dunia nyata atau maya. Namun biasanya, transaksi 

yang paling digeluti oleh pemilik Bitcoin adalah dengan melemparnya di pasar 

global  layaknya sebuah komoditas investasi seperti bursa saham.3 

Dalam masalah yang kedua ini, dibutuhkan keahlian dalam 

menganalisa naik turunnya harga Bitcoin. Sebab jika analisa yang dilakukan 

tepat, pelepasan Bitcoin di pasar global bisa menghasilkan harga yang sangat 

fantastis, dari modal RP 30.000.000, dalam hitungan jam bisa berkembang 

menjadi Rp 90.000.000. Namun demikian, karena dibutuhkannya analisa yang 

bagus, maka tidak jarang,  pelaku transaksi meski sudah ahli sekalipun, dapat 

mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat meleset dalam menganalisa 

kenaikan harga Bitcoin.4 Melihat kenyataan tersebut, maka perlu ditemukan 

kepastian hukum untuk mengetahui kebolehan bertransaksi menggunakan 

Bitcoin. 

Pada dasarnya hukum Islam adalah titah Allah SWT yang berkaitan 

dengan aktifitas mukallaf, baik berbentuk perintah, larangan, pilihan maupun 

ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci yaitu 

al- Qur’an, Sunnah dan lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber 

utama tersebut. Al-Qur’an dan Sunnah, secara jelas dan gamblang (eksplisit) 

maupun samar-samar (implisit), sesungguhnya mengandung keseluruhan 

hukum Islam. Hanya saja, yang samar-samar inilah yang perlu digali lebih 

                                                 
3 Ibid., 
4 Ibid., 



 

 

lanjut dengan menggunakan akal (ijtihad).5 

Ijtihad sendiri yang secara sederhana didefinisikan sebagai upaya 

pengerahan akal secara maksimal utuk menemukan jawaban dari suatu 

persoalan. Orang yang melakukan ijtihad disebut sebagai mujthid. Dan 

seorang Mujtahid harus memenuhi kualifikasi khusus dan mempunyai 

kompetensi untuk melakukan Ijtihad. 

Di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam 

tentu menjadi pertimbangan bagi para pemeluknya untuk melakukan atau 

menggunakan sesuatu yang harus sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu 

ketika menemui fenomena baru seperti Bitcoin, para ahli hukum di Indonesia 

berusaha menemukan jawabannya lewat ijtihad yang dilakukan secara kolektif, 

salah satunya adalah Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. 

Bahsul Masail merupakan salah satu forum diskusi keagamaan dalam 

keorganisasian NU (Nahdlatul Ulama) di Indonesia. forum ini berusaha 

menemukan jawaban hukum dari pembahasan permasalahan-permasalahan 

majemuk yang muncul di masyarakat. secara Fungsional munculnya lembaga 

Bahsul Masail ini adalah sebagai sebuah lembaga yang membahas tentang 

masalah-masalah keagamaan yang juga memberikan fatwa-fatwa hukum 

secara keagaaman umat Islam.6 

Dengan fungsinya sebagai sebuah lembaga fatwa secara keagamaan, 

bahsul masail juga mengetahui bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan 

syari’at Islam tidak secara implisit ditemukan nash al-Quran. Ada banyak 

aturan-aturan syari’at yang memerlukan daya nalar kritis melalui istinbath 

hukum. Sehingga pembahasan masalah secara maslahat kemajemukan umat 

bisa juga berlaku dan relevan dengan kemajuan zaman.7 

Secara singkat tentang hukum Bitcoin secara fiqh, pada hasil kajian 

komisi Waqi’iyyah PWNU Jawa Timur lebih memandang Bitcoin sebagai 
                                                 

5 Abuddin Nata, Masail al-Fiqhiyyah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal.5 
6 Ahmad Muntaha AM, “Bahtsul Masail PWNU Jatim Februari 2018”, https://aswajamud 

a.com/bahsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018, di akses 2 Agustus 2018 
7 Ibid., 

https://aswajamuda.com/author/taha/
https://aswajamuda.com/bahtsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018
https://aswajamuda.com/bahtsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018


 

 

sebuah harta virtual menyerupai dain (utang) dan Karena berfungsi sebagai 

sebuah harta virtual, maka Bitcoin dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang 

sah, sekaligus bisa juga dijadikan sebagai sebuah instrumen investasi. Atas 

dasar itu, hasil keputusan komisi Waqi’iyyah Bahsul Masail PWNU Jatim di 

Tuban memutuskan penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar, instrumen 

investasi maupun jual beli boleh dilakukan.8 

Meski hasil keputusannya adalah boleh dilakukan, namun Bahsul 

Masail PWNU Jatim juga  memandang Bitcoin masih belum diatur secara pasti 

oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah tidak bisa menjamin 

keamanan investasi dan mempunyai resiko tinggi karena sepenuhnya 

bergantung pada pasar.9 

Namun Ketiadaan regulasi dari pemerintah tidak menghalangi sahnya 

bermuamalah dengannya selagi tidak ada catatan yang dilarang oleh syara’. 

Apabila di kemudian hari ada indikasi bahwa bermuamalah dengan harta 

virtual semacam ini ditetapkan sebagai yang dilarang oleh imam (pemerintah) 

karena pertimbangan faktor adanya kejahatan atau mafsadah yang besar, 

maka kita wajib mematuhi perintah dari pemerintah.10 

Hasil pembahasan Bahsul Masail PWNU Jatim, cukup berbeda dengan 

Fatwa MUI Malang yang pernah dikeluarkan pada bulan Mei 2016 lalu. MUI 

Malang menyebut bahwa transaksi dengan menggunkan Bitcoin haram dan 

tidak diakui pemerintah. Pendapat itu di dasarkan pada sebuah tafsir dari ayat 

al-Quran yang menerangkan bahwa mukmin diharuskan taat kepada 

pemimpin (pemerintah) dalam tujuh hal. Salah satu dari ketujuh hal tersebut 

adalah tentang mata uang.11 

Komisi Fatwa MUI kota Malang tersebut menilai bahwa sebuah 

transaksi keuangan, sumber uang yang diperoleh haruslah jelas. Dalam Islam 

                                                 
8 Ibid., 
9 Ibid., 
10 “Hukum Transaksi dengan Bitcoin” https://www.nu.or.id/post/read/86225/hukum-

transaksi-dengan-bitcoin di akses 2 Agustus 2018 
11 https://edukasi,bitcoin.com/mui-malang-haramkan-bitcoin, diakses pada 2 Agustus 

2018 

https://edukasibitcoin.com/mui-malang-haramkan-bitcoin/
https://edukasibitcoin.com/mui-malang-haramkan-bitcoin/
https://edukasibitcoin.com/mui-malang-haramkan-bitcoin/


 

 

menuntut kejelasan di setiap transaksi agar memenuhi syarat jual beli. 

Sedangkan Bitcoin dihasilkan dari sebuah alat yang menghasilkan uang 

secara otomatis. Sehingga sudah jelas unsur haramnya. Terlebih koin yang 

didapat tidak mempunyai bentuk yang jelas dan hanya tersimpan di sebuah 

dompet virtual (e-wallet). 

Konsep Bitcoin semula merupakan suatu bentuk inovasi mata uang 

digital yang tidak terdesentralisasi oleh suatu negara. Di Indonesia sendiri 

uang yang sah yang diakui oleh Indonesia adalah rupiah12, sehingga Bitcoin 

adalah mata uang yang tidak diakui oleh pemerintah. Padahal menurut 

Dumairy sahnya alat tukar setidaknya harus memenuhi tiga syarat. Pertama 

adalah bisa diterima secara umum. Kedua, berfungsi sebagai alat 

pembayaran. ketiga adalah sah, maksudnya adalah diakui oleh Negara.13 Dari 

ketiga persyaratan diatas penggunaan Bitcoin belum memenuhi ketentuan 

sahnya alat tukar diantaranya, tidak diakui pemerintah dan belum diterima 

masyarakat secara umum (hanya komunitas tertentu saja). 

Dan pada prakteknya sekarang, Bitcoin tidak hanya digunakan sebagai 

alat tukar melainkan juga digunakan sebagai barang komoditas yang diperjual 

belikan seperti emas dan perak maupun saham. Sehingga terjadi fluktuasi 

harga pada Bitcoin yang bisa saja menyebabkan kerugian besar pagi 

penggunanya apabila suatu saat harga Bitcoin turun drastis. Sehingga 

berinvestasi dengan Bitcoin mengandung resiko yang besar yang jika terjadi 

kerugian maka pemerintah tidak dapat menanggung resiko yang terjadi. Dan 

kerugian tersebut merupakan tanggung jawab individu maupun komunitas 

yang menggunakan Bitcoin. 

Dari fenomena dan praktek yang tejadi di lapangan, peneliti merasakan 

kegelisahan diantara dua fatwa yang dikeluarkan oleh dua lembaga besar 

Islam di Indonesia. di satu sisi MUI Malang melarang penggunaan Bitcoin 

sebagai alat tukar karena ketiadaan regulasi pemerintah serta sumbernya 

                                                 
12 Lihat Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tentang Mata Uang Pasal 1 

Ayat (1) 
13 Dumairy, Perekonomian Indonesia (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal.20 



 

 

yang tidak jelas. Di sisi lain Lembaga Bahsul Masail Jawa Timur membolehkan 

bertransaksi  menggunakan Bitcoin karena termasuk harta vrtual yang 

menyeruapai dain yang sah digunakan sebagai alat transaksi maupun investas 

dan ketiadaan regulasi tidak menghalangi sahnya bermuamalah menggunakan 

Bitcoin. 

Walaupun pada prakteknya penggunaan Bitcoin memang mengandung 

rmanfaat terutama pada efisiensi cara pembayaran yang lebih mudah tanpa 

menggunakan kartu kredit atau perantara bank dan juga bisa digunakan 

dimanapun. Namun juga mengandung kemadharatan karena ketiadaan 

payung hukum dan rawan terjadi penyalahgunaan terhadap Bitcoin. 

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti 

dan menelusuri kembali permasalahan- permasalahan hukum tentang Bitcoin. 

Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus menganalisis Bitcoin menurut 

pendapat dari hasil keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dengan titik 

tekan pada metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi 

kajian fiqhnya serta untuk mengetahi latar belakang munculnya fatwa tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi 

pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah: 

1. Bagaimana hasil Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang 

Bitcoin ? 

2. Apa metode penetapan hukum yang digunakan Bahsul Masail PWNU 

Jawa Timur dalam memandang Bitcoin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil keputusan Bahsul Masail PWNU 

Jawa Timur tentang Bitcoin. 



 

 

2. Untuk menjelaskan metode penetapan hukum yang digunakan Bahsul 

Masail PWNU Jawa Timur dalam memandang hukum Bitcoin. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini 

hanya didapat penulis secara teoritis. 

2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai 

salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya 

3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan 

informasi bagi masyarakat. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Di antara langkah penting peneliti dalam memulai aktifitas penelitiannya 

adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terlebih 

dahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak dengan permasalahan 

penelitian yang diangkat. Bahkan tinjauan pustaka juga sangat diperlukan 

sebelum peneliti menemukan permasalahan harus dipahami bahwa tinjauan 

pustaka harus dimasukan pada jenis penelitian lapangan (field research) dan 

jenis penelitian pustaka (library research).14 Permasalahan tentang bitcoin ini 

telah banyak di bahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Sejauh 

informasi yang penulis peroleh terdapat beberapa skripsi yang membahas 

mengenai permasalahan zakat ini secara umum. Diantaranya:  

Skripsi Ari Pribadi tahun 2014 berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang 

Alat Tukar Bitcoin (Studi kasus jual beli Bitcoin di dunia maya”. Dalam 

penelitian ini penulis memokuskan penelitiannya pada analisa hukum Islam 

dikaitkan dengan fiqh Muamalah tentang bertransaksi menggunakan 

Bitcoin.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni analisis Undang-

Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang, bahwa Bitcoin yang dijadikan 

alat tukar dalam pembayaran di Negara Indonesia ini termasuk melanggar 

                                                 
14 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah press, 2012) hal. 34. 



 

 

undang-undang karena undang-undang sudah mengatur mengenai alat 

pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan Bitcoin tidak dijadikan 

sebagai alat tukar atau hanya sebagai komoditas ini tidak dipermasalahkan 

secara yuridis karena tidak ada peraturan yang mengatur maupun melarang 

dari OJK atau Bank Indonesia terhadap Bitcoin. Akan tetapi terkait resiko 

seperti kehilangan dan kerugian itu ditanggung sendiri oleh penggunanya 

sebagaimana siaran pers “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan 

Virtual Currency Lainnya” No: 16/ 6 /DKom. Dalam prespektif hukum Islam 

Bitcoin yang dijadikan sebagai alat tukar maupun alat investasi diharamkan. 

Sebab praktek yang terjadi terdapat unsur gharar dan maisir, serta 

menghindari kemadharatan yang dapat terjadi pada pengguna.15 

Skripsi Muhamad Imam Sabirin tahun 2015 berjudul, “Transaksi Jual 

Beli MenggunakanBitcoin Perspektif Hukum Islam”. Fokus penelitian penulis 

adalah tinjauan hukum Islam dikaitkan dengan peraturan Bank Indonesia (BI) 

tentang alat tukar. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

transaksi jual beli menggunakan Bitcoin itu syubhat karena kemadharatannya 

lebih besar daripada manfaatnya.16 

Skripsi Sandra Wijaya tahun 2018 berjudul, “Transaksi Jual-Beli Bitcoin 

dalam Perspektif Hukum Islam”. Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk 

mengetahui hakikat transaksi jual beli Bitcoin kemudian pandangan Islam 

mengenai transaksi jual beli Bitcoin. kesimpulan yang diambil peneliti adalah 

Bitcoin memenuhi manfaat sebagai alat transaksi namun karena tidak ada 

payung hukum dari pemerintah dan tidak diatur oleh lembaga manapun, maka 

Bitcoin bukanlah mata uang yang sah. Adapun penggunaannya sebagai 

instrumen investasi maka hukum Bitcoin tergantung kepada penggunanya, 

selama tidak mengandung unsur maysir maka boleh digunakan. Dan transaksi 

menggunakan Bitcoin boleh dikaitkan dengan akad sharf.17 

Jurnal yang ditulis Luqman Nurhisam yang berjudul “Bitcoin dalam 

                                                 
15 Ari Pribadi, Analisis Hukum Islam tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi kasus jual beli 

Bitcoin di dunia maya), skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2014) 
16 Muhamad Imam Sabirin , Transaksi Jual Beli Menggunakan Bitcoin Perspektif Hukum 

Islam. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
17 Sandra Wijaya, Transaksi Jual-Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam, skripsi 

(Universitas Islam Indonesia, 2018) 



 

 

Kacamata Hukum Islam”.Dalam kajiannya peneliti menganalisis aspek 

kemanfaatan dan kemadharatanBitcoin ditinjau dari kaidah fiqh dan juga 

membandingkan unsur Bitcoin sebagai mata uang dengan syarat mata uang 

yang sah. Dari kajian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa aspek 

kemadharatan Bitcoin lebih besar daripada kemanfaatannya, sehingga 

penggunaan Bitcoin sebagai mata uang digital, alat transaksi dan investasi 

dihukumi syubhat dan harus ditinggalkan.18 

Jurnal yang ditulis Muhamad Fuad Zain berjudul “Mining-Trading 

Cryptocurrency dalam Hukum Islam”, Fokus penulis mengkaji hukum transaksi 

uang digital dalam pandangan Islam. Penulis menemukan bahwa Bitcoin 

memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihannya pengguna dapat 

menggunakan pertukaran tanpa ada jasa ketiga, dapat ditransaksikan di 

tempat penyedia merchandise, akan tetapi kekurangannya lebih banyak 

diantaranya nilai Bitcoin sangat fluktuatif, tidak terdaftar sebagai komoditas 

yang diawasi oleh OJK, adanya unsur gharar dan maysir, sehingga 

memungkinkan dipakai untuk kejahatan seperti pencucian uang dan norkoba, 

di sisi lain sampai saat ini masyarakat Indonesia belum menganggap Bitcoin 

sebagai harta.19 

Sedangkan penulis disini mengambil judul yang berbeda, yakni penulis 

lebih fokus terhadap analisis Bitcoin menurut pendapat dari hasil keputusan 

Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dengan titik tekan pada metode pengambilan 

keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya serta untuk 

mengetahui latar belakang munculnya fatwa tersebut. 

F. Kerangka Teori 

Perkembangan peradaban manusia bukanlah tanpa dampak bagi 

persoalan hukum Islam. Secara empiris bahwa hukum berjalan seiring dengan 

perkembangan zaman. Hal demikian menuntut bagi para ahli hukum Islam 

untuk berijtihad menemukan hukum atas persoalan kontemporer yang 

belakangan ini banyak muncul kepermukaan di mana belum ditemukannya  

                                                 
18 Luqman Nurhisam, Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam, jurnal Ar-Raniry, Vol. 4, 

No. 1, (2017) hal. 13. 
19 Muhammad  fuad  Zain, Mining-Trading Crypto currency dalam Hukum Islam, jurnal 

al-Manahij, vol. Xii, No.1, (2018) hal.5. 



 

 

hukum yang pasti. Berangkat dari kaidah fikih yang berbunyi: 

20 

 

Pada mulanya, barter merupakan sistem perdagangan yang 

diberlakukan sebelum diciptakannya uang sebagai alat tukar. Perekonomian 

sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem 

transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Karena uang belum 

ditemukan, maka perdagangan dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku 

ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah 

disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Hal demikian disebut 

oleh al-Gazali sebagai teori evolusi uang.21 Namun, setelah berlalunya sistem 

barter, alat tukar yang digunakan adalah uang yang terbuat dari bahan logam,  

yakni emas dan perak. 

Dalam ekonomi konvensional, juga dikenal beberapa teori tentang 

penemuan uang, di antaranya menurut Knapp dan Keynes, disebutkan bahwa 

dalam realitasnya suatu benda yang dijadikan sebagai alat tukar harus 

mendapat pengakuan yang resmi dari penguasa, dan setelah dapat diakui 

barulah dapat disebut sebagai uang. Teori ini disebut dengan teori negara.22 

Selain teori-teori di atas, mata uang yang berlaku di masyarakat harus 

memenuhi syarat, yakni : 

1) Generally acceptability (diterima secara luas). 

2) Stability of value (stabilitas nilai). 

3) Portability (mudah dibawa). 

4) Durability (tahan lama). 

5) Difficult to imitate (sukar dipalsu). 

6) Divisble to small units (mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil). 

7) Suplainya elastis. 

8) Continuity. 

                                                 
20 A. Asjmuni Abdurrahman, Qa’idah-Qa’idah Fiqih cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 

hal. 107. 
21 Ahmad Dimyati, Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori 

Keuangan al-Ghazali (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 60-61. 
22 Ibid., hal. 62 



 

 

9) Mudah disimpan.23 

 

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari 

peradaban Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara 

adidaya yang cukup besar pada masa itu. Sedangkan dalam al-Qur’ān dan al-

Hadits, dinar dan dirham dikenal sebagai mata uang. Dinar terbuat dari pada 

emas, sedangkan dirham terbuat dari perak. Mata uang dari emas dan perak 

telah disebutkan dengan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau 

sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan, namun al-Qur’ān dan al-

Hadits tidak secara eksplisit memerintahkan penerapan dinar dan dirham 

sebagai mata uang. 

Sebagaimana dalam firman-Nya: 

                          

                        

                 

 

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari 
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar 
memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-
halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan 
emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka 
beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa 
yang pedih”, (QS. At-Taubah: 34).24 
 

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang menimbun emas 

dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan 

biasa. Dan maksud dari ayat tersebut bahwa emas berfungsi sebagai alat 

penyimpan nilai (store of value), alat penukaran (medium of exchange), 

sebagai satuan hitung (unit of account), dan standar pembayaran di masa 

mendatang (standard of defferent payment). 

Dalam sebuah hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-

                                                 
23 Ibid., hal. 65-66 
24 At-Taubah(9): 34 



 

 

Nasa’i dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Samit, Nabi Saw 

bersabda: 

بالشعيروالتمر والملح مثال بمثل, الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والشعير 

 25سواء بسو اء,يدابيد, فاذا اختلفت هذه ألصناف فبيعواكيف شئتم إذاكانيدابيد

 

Koin emas dan perak (dinar dan dirham) dalam Islam bukanlah satu-

satunya mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jewawut atau 

sejenis gandum, kurma, dan garam juga digunakan sebagai alat pembayaran 

oleh karenanya tidak ada hak istimewa diberikan kepada kedua bentuk mata 

uang tersebut (dinar dan dirham). Alasan dari pada kebebasan untuk memilih 

alat pertukaran adalah bahwa uang adalah bagian dari perdagangan dan 

diatur dalam perintah suatu negara yang sama. Dalam al-Qur’ān yang 

mengatur tentang perdagangan: 

.....   .....26   

Arti dari pada penggalan ayat tersebut adalah berdagang sesuai 

keridhaan bersama. Atas dasar keridhaan tersebut sebagai fondasi awal, 

bahwa kedudukan penjual sebagai pembeli terletak pada adanya kesepakatan 

antar pihak. Jika pedagang (merchant) menggunakan transaksi keuangan 

online dan sistem pembayarannya menggunakan mata uang digital, secara 

tidak langsung pembeli juga sepakat dan menyetujui tanpa harus adanya 

pemberitahuan, sebab dalam transaksi online pembeli dianggap setuju dan 

sepakat jika dalam hal ketika pertama kali membeli suatu barang tertentu di 

situs online kepada pedagang (merchant). 

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia bahwa dalam salah satu poin 

yang berkaitan dengan penggunaan mata uang digital sebagai alat 

pembayaran ditujukan kepada pedagang (merchant) bukan kepada penerbit 

itu sendiri. 27 Maka dari itu Bitcoin sebagai alat pembayaran termasuk dari 

                                                 
25 www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072_bab4.pdf, akses 10 September 2014 
26 At-Taubah (9): 34. 
27 Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009. 

http://www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072_bab4.pdf


 

 

pada alat pembayaran yang ditujukan kepada pedagang bukan kepada 

penerbit dari pada Bitcoin tersebut. 

Bitcoin sebagai mata uang memiliki kelebihan (maslahat) bagi 

penggunanya, namun Bitcoin juga mempunyai kelemahan (mafsadat) yang 

dapat merugikan penggunanya. Oleh sebab itu Bitcoin menjadi perdebatan 

sehingga perlu untuk melihat sisi maslahat dan mafsadat dari penggunaan 

Bitcoin seperti, kaidah fikih yang berbunyi: 

 ,28جلب المصالحودرء المفاسد 

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariat bias dibagi tiga, ada yang wajib 

melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang 

mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram 

melaksanakan dan ada yang makruh melaksanaknnya. 

Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah 

satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat. 

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang 

sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. 

Namun apabila terdapat antara maslahat dan mafsadah, maka yang 

harus dipilih yang lebih banyak maslahatnya, dan apabila sama banyaknya 

atau sama kuat maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, 

sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.29 Hal ini sesuai 

dengan kaidah: 

 دفع المفا سدمقدم على المصالح

Berangkat dari kerangka teori inilah penyusun mencoba untuk mengkaji 

permasalahan transaksi dengan menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi 

dan investasi. 

                                                 
 28 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 27 
29 Ibid., hal. 28. 



 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami 

obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari 

dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.30 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pustaka (library research) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni 

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat 

para sarjana.31 

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif yakni  

dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan 

bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-

literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang 

berhubungan dengan masalah yang dikaji. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Juridis normatif 

(doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-

sumber hukum yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dengan 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni melakukan telaah 

terhadap semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang diteliti, Pendekatan Qur’an Hadist (Shari’a Approach) 

yang menggunakan Qur’an dan hadis sebagai pijakan dasar. Dan juga 

dilakukan pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni beranjak dari 

melakukan kajian terhadap norma- norma hukum Islam dan pandangan-

pandangan para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dikaji.32 Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, 

                                                 
30 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 67. 
31 Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Program 

Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hal. 3. 
32 Tim Penyusun, Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAI Nusantara Batang 

Hari (Jambi: Nusantara Batang Hari Press, 2020) hal. 5 



 

 

yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.33 Maksud 

dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan 

maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal 

itu dilakukan ketika analisis data. 

 

3. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh.34 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus 

dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang 

dilakukan secara intensif ,terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, 

lembaga atau gejala tertentu.35 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber 

data sekunder yang berasal dari Keputusan Bahsul Masail Diniyyah al-

Waqi’iyyah Nahdlatul Ulama PWNU Jatim di Tuban tentang Bitcoin. Data ini 

diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

4. Bahan Hukum 

Terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni: 

a. Bahan Hukum Primer 

Merupakan  Bahan hukum yang bersifat aoturitatif artinya mempunyai 

otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan, putusan hakim dan catatan-catatan resmi.36 Bahan hukum primer 

yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: UU No.7 tahun 2011 

tentang mata uang, PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial (Tekfin) dan PBI 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP). 

                                                 
33 Tajul Arifin, Metode Penelitian, cet-1, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), hal.119 
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 

PT Rineka Cipta,2002),Cet. 12, hal.107. 
35 Ibid., hal.120. 
36 Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 62. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a2a399f9150b/node/534/peraturan-bank-indonesia-nomor-19-12-pbi-2017-tahun-2017?PHPSESSID=osrtnqr4t5dsr0ubs18ma4apo5
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582addd8a6202/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-18_40_pbi_2016-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran?PHPSESSID=osrtnqr4t5dsr0ubs18ma4apo5


 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak 

mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan 

hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari 

suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana 

peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh 

penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks 

kumulatif, bahan yang berasal dari bahan internet.37 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian Normatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan  

seperangkat  instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi  peneliti  mencari 

dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk 

mencatat data ketika penelitian berjalan.38 Teknik pengumpulan data, dalam 

hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu 

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-

buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan catatan 

yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa 

data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang 

dikaji. 

 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya 

                                                 
37 Abdul khadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung:Citra Aditia Bakti, 

2004), hal.125. 
38 AsmadiAlsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam 

Penelitian Psikologi Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), ,hal.47 



 

 

dapat diinformasikan kepada orang lain.39  

Analisis terhadap bahan hukum diatas dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a) Mendiskripsikan semua peraturan yang sesuai dengan masalah yang 

dibahas. 

b) Menginterpretasikan semua peraturan yang sesuai dengan masalah 

yang dibahas. 

c) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah  yang 

dibahas. 

Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil keputusan 

Bahsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqiiyyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 

Jawa Timur 2018 di PP. Sunan  Bejagung Tuban. Penulis menggunakan 

teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya.40 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain 

secara globalnya sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum 

tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, Kerangka Teori, Tinjauan pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua adalah membahas gambaran umum terhadap konsep 

bitcoin, dan Metode Pegambilan Hukum. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua 

sub bab, pada sub bab pertama akan di bahas tentang Hakikat dan Awal 

Kemunculan Bitcoin, Memperoleh Bitcoin Mekanisme Transaksi dan Investasi 

                                                 
39 Muhammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241. 
40 Hadari Nawawi, Metode Peneletian Bidang Sosial  (Yogyakarta:Gajah Mada 

University Press, 1995), hal. 63. 
 



 

 

dengan Bitcoin, Keamanan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi dan 

Persfektif Fiqh Terhadap Bitcoin. Pada sub bab kedua akan dibahas tentang 

Metode metode penetapan hukum, macam-macam metode penetapan hukum, 

syarat mujtahid, tingkatan mujtahid, Sumber Hukum Islam dan Metode Istinbāṭ 

Hukum Islam.    

Bab ketiga adalah Pembahasan  tentang  Keputusan Bahsul Masail 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 tentang 

Bitcoin. Pada bab ini akan dijelaskan gambaran singkat profil Bahsul Masail 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, pengertian fatwa, 

Kedudukuan Yuridis Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul 

Ulama (PWNU) Jawa Timur, metode istinbat hukum Bahsul Masail Pengurus 

Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tentang bitcoin. 

 Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap keputusan 

bahsul masail tentang Bitcoin dan metode yang digunakan dalam menetapkan 

fatwa Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur 

tentang Bitcoin. 

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil 

pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran 

dan penutup. 
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PRAKTIK JUAL BELI DUKU MENTAH DI POHON DITINJAU DARI HUKUM 

ISLAM DI DESA SIPIN TELUK DUREN KECAMATAN KUMPEH ULU 

KABUPATEN MUARO JAMBI 

 

 

A. Latar Belakang 

Segala sesuatu yang ada di bumi merupakan ciptaan Allah SWT yang 

dapat diambil hikmah dan manfaatnya bagi makhluk hidup untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, termasuk manusia. Manusia diperintahkan untuk mencari 

rezeki yang halal dari berbagai bentuk karunia Allah yang ada di bumi.1 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

                              

        

 

 “Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kakmu di muka 
bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 
kamu beruntung.”(Qs. Aljumu’ah (62): 10)2 

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke 

bumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun yang silam. Merekalah yang pertama 

kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam 

(food gathering) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang 

menyangkut sandang, pangan, dan papan. Setelah keturunan Nabi Adam dan 

Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup secara berpindah-

pindah (nomaden) dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya.3 

Manusia adalah makhluk sosial (zoon piliticon) yaitu manusia tidak dapat hidup 

sendiri, Manusia saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 

mereka (bermuamalah). Salah satu cara memperoleh rizki adalah dengan 

berdagang. Berdagang menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang mendatangkan 

keberkahan apabila dilakukan dengan upaya yang sistematis dan terencana 

                                                 
1 Veithzal Rivai Zainal dkk, Islamic Marketing Management, Cetakan Pertama, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2017), hal. 1. 
2 Al-jumu’ah (62): 10. 
3 Ely Masykuroh, Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan pada Teori Ekonomi Makro 

Islam,  (Panoraga Pres, panoraga, 2008), hal. 8. 



 

 

menggunakan kaidah yang benar.4 

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan 

dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karna itu, semua perbuatan yang 

dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 

Dalam ibadah kaidah yang berlaku adalah: 

 

 

Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan 
mengikuti.5 

Sebaliknya, dalam muamalah, semuanya boleh kecuali yang dilarang. 

Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dIbidang 

harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan 

kepada manusia itu sendiri. Oleh karna itu, semua bentuk akad dan berbagai 

cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal 

tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam 

syara‟. Hal tersebut sesuai dengan kaidah: 

 

 

Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada 
dalil yang membatalkan dan mengharamkanya.6 

Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. 

Ketika berdagang, Rasulullah tidak pernah melakukan usaha yang membuat 

usaha persaingannya hancur. Akan tetapi, bukan berarti gaya berdagang 

Rasulullah tidak memperhatikan daya saing. Dalam halini Rasulullah 

memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang 

yang dijual dengan jujur, termasuk jika terdapat kecacatan. Secara alami 

ternyata hal tersebut dapat meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para 

pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainya.7 

Di Negara Indonesiah jual beli secara syariat islam memang tidak 

                                                 
4 Veithzal Rivai Zainal dkk, Islamic Marketing Management…, hal. 1. 
5 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh muamalat,Cetakan Kedua, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 4. 
6 Ibid., 
7 Veithzal Rivai Zainal dkk, Islamic Marketing Management…, hal. 294. 



 

 

terlaksana secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia salah satunya di 

Provinsi jambi. Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang mayoritas 

masyarakatnya bertani, salah satu pertanian masyarakat Provinsi Jambi yaitu 

petani duku yang terdapat pada Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh 

Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. 

Duku adalah jenis pertanian panen musiman. Duku berbuah berkisar 

satu sampai dua tahun sekali. Menurut penjelasan salah satu warga desa sipin 

teluk duren bahwa pohon duku akan berbunga jika sudah melewati musim 

kemarau yaitu berkisar pada bulan juni, juli, dan agustus. Setelah keluar bunga 

hingga panen duku mempunyai beberapa tahap yaitu, tahap bunga, tahap 

kepala putik, tahap mentah (abu-abu) tahap stengah matang (masak satu-satu) 

kemudian duku siap di panen. Pada tahap bunga hingga kepala putik yaitu 

buah duku berusia 40 sampai 45 hari yang berkisar pada bulan september-

oktober, pada tahap ini bunga akan rontok dan menyisakan kepala putik yang 

akan menjadi buah duku. Tahapan kepala putik hingga menjadi duku mentah 

yaitu berusia 45 sampai 70 hari. Tahapan ini berkisar pada bulan oktober-

november, tahapan duku mentah hingga tampak masak satu persatu yaitu 

berusia 70 sampai 90 hari. Tahapan ini berkisar pada bulan desember. Pada 

bulan desember itu duku mengalami musim penghujan dan sangat mudah 

teserang hama. Pada tahapan ini biasanya duku terserang hama yang 

menyebabkan duku rontok, duku busuk, dan duku pecah di pohon.8 

Jual beli duku memanglah bukan menjadi pokok penghasilan utama bagi 

masyarakat desa Sipin Teluk Duren, jual beli duku ini terjadi setiap musim duku 

berbuah, namun jual beli duku sudah cukup lama digeluti oleh masyarakat 

Desa Sipin teluk duren.9 Pada awalnya jual beli buah duku di desa Sipin Teluk 

Duren sama dengan jual beli yang dilakukan pada buah-buahan yang lain yaitu 

menjual buah duku dengan kondisi yang sudah masak dan sudah di panen, 

namun pada saat ini jual beli duku di desa Sipin Teluk Duren dilakukan dengan 

kondisi buah duku yang masih mentah dan masih di atas pohon. 

                                                 
8 Wawancara bersama Bapak Nuri, petani duku di Desa Sipin Teluk Duren, tanggal 20 

juli 2018 
9 Wawancara bersama Bapak Ismail, petani Duku di Desa Sipin teluk Duren, tanggal 25 

juli 2018 



 

 

Untuk itu melihat dari peristiwa ataupun kejadian yang sering dilakukan 

masyarakat desa sipin teluk duren dalam praktik jual beli duku mentah maka 

penulis ingin mengangkat judul skripsi “Praktik Jual Beli Duku Mentah di 

Pohon Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan 

Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah praktik jual beli buah duku mentah di pohon di desa Sipin 

Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu? 

2. Bagaimanakah pandangan hukun islam terhadap praktik jual beli buah duku 

mentah di pohon di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buah duku mentah di pohon di Desa Sipin 

Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu. 

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli buah 

duku mentah (di pohon) di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (1) 

pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah di Institut 

Agama Islam Nusantara Batang Hari. 

2. Sebagai informasi kepada masyarakat Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan 

Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi mengenai pandangan hukum islam 

terhadap praktik jual beli buah duku mentah di pohon 

3. Sebagai sumbangan dan kontribusi pemikiran untuk menjawab dari 

persoalan jual beli buah duku mentah di pohon yang tengah marak terjadi 

ditengah masyarakat desa sipin teluk duren kecamatan kumpeh ulu. 

 



 

 

 

E. Kerangka Teori 

Dari penjelasan diatas, maka untuk melengkapi suatu penelitian perlunya 

di susun suatu kerangka teori, agar dapat mendukung konsep penelitian dan 

sebagian penjelasan konsep tersebut. Untuk itu penulis memberikan definisi 

mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, istilah yang 

berkaitan dengan penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Jual Beli dan Dasar Hukum 

a. Pengertian Jual Beli 

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu 

yang lain, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang 

dengan uang.10 Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar 

sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang 

mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan 

ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu 

yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat 

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau 

hasilnya. 

Jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, 

penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan 

ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada 

di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya 

atau sudah diketahui terlebih dahulu.11 

Beberapa pengertian jual beli menurut para ulama diantaranya ialah:12 

a. Menurut Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, arti umum 

dan khusus: 

1) Arti khusus yaitu: 

Jual beli menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan 
                                                 

10 Ahmad Wardi muslich, Fiqh Muamalat…, hal.173-174 
11 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004 ), hal.69. 
12 Ahmad Wardi muslich, Fiqh Muamalat…, hal. 175-177 



 

 

semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya 

menurut cara yang khusus. 

2) Arti umum yaitu: 

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang 

khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. 

b. Menurut Malikiyah, sama halnya dengan Hanafiah, jual beli mempunyai arti 

umum dan khusus. 

1) Arti umum yaitu: 

Jual beli adalah akad muawadah (timbal balik) atas selain manfaat dan 

bukan pula untuk menikmati kesenangan. 

2) Arti khusus yaitu: 

Jual beli adalah akad muawadah (timbal balik) atas selain manfaat dan 

bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu 

imbalanya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang. 

c. Menurut syafi’iyah definisi jual beli yaitu: 

Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar 

menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk 

memoerolek kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. 

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli yaitu: 

Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan 

harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan yang mubah untuk 

waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an, 

sunnah dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya 

mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’, adapun dasar hukum dari Al-

Qur'an antara lain : 

1)  Al-Qur’an 

Firman Allah : 

                          



 

 

                              

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”(QS. An-Nisa (4): 29)13 
 

…                ……  

 “…Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba...”(QS. Al-Baqarah (1): 275)14 

2) Hadist  

 
  

 
 “Nabi SAW pernah dintanya, ”pekerjaan apa yang paling baik ?” beliau 
bersabda pekerjaan seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual 
beli yang baik.”(H.R Ahmad)15 
 

3) Ijma’ 

 Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain 

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.16 

 

4). ‘Urf (Tradisi) 

 ‘Urf merupakan suatu sumber hukum yang diambil oreh madzhab Hanafi 

dan Maliky, yang berada di luar lingkup nash. ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk 

muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan 

telah berlangsung di tengah masyarakat.17 Oleh karena itu, ulamak madzhab 

Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 

                                                 
13 An-Nisa (4): 29 
14 Al-Baqarah (1): 275 
15 bnu Hajar al-‘Asqalani, Bulughul Maram, cet.1, (Bandung: Penerbit Marja), hal. 154. 
16 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hal. 75. 
17 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (jakarta: Pustaka Pirdaus, 2008), hal. 416. 



 

 

„urf yang sahih (benar) bukan yang fasid (rusak/cacat), sama dengan yang 

ditetapkan berdasarkan dalil syar’i. Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan 

kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan 

sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, 

maka ‘urf mereka tersebut ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu 

berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (qath’iy), mengikuti hawa 

nafsu, dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syari‟at bukan 

dimaksudkan untuk melegatimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan 

kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kepada tumbuh dan berkembangnya 

kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah dilegitimasi. 

 Bedasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘urf terbagi menadi 

dua macam: 

a) ‘urf yang fasid (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu ‘urf yang 

bertentangan dengan nash qat‟iy. 

b)  ‘urf yang sahih (baik/benar). ‘urf yang kedua ini bisa diterima dan 

dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam.18 

 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 : 

1) Penjual 

2) Pembeli 

3) Shighat 

4) Ma’qud ‘alaih (objek akad) 

b. Syarat jual beli ada empat yang harus dipenuhi yaitu : 

1) Syarat in’iqad (terjadinya akad) 

2) Syarat sahnya akad jual beli 

3) Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz) 

4) Syarat mengikat (syarat luzum).19 

 

Adapun syarat sah jual beli yaitu merupakan syarat umum yang harus 

                                                 
18 Ibid., 
19 Ahmad Wardi muslich, Fiqh Muamalat…, hal. 179. 



 

 

ada pada setiap jenis jual beli agar akad jual beli tersebut dianggap sah 

menurut syara’. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 

‘aib : 

a. Ketidakjelasan (jahalah) 

 Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang 

mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini 

ada empat macam : 

1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau 

kadarnya menurut pandangan pembeli. 

2) Ketidakjelasan harga 

3) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau 

dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas 

makan akad akan batal. 

4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. 

b.  Pemaksaan (Al-ikrah) 

1) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, 

seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya. 

2) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan 

seperti dipikul. 

c. Pembatasan dengan waktu (At-Tauqit) Yaitu jual beli yang dibatasi 

waktunya. 

d. Penipuan (gharar) yaitu penipuan dalam sifat barang. 

e. Kemudaratan (Adh-Dharar) yaitu kemudaratan ini terjadi apabila 

penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan 

memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek 

akad. 

f. Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi 

salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam 

syara‟ dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak 

selaras dengan tujuan akad.20 

 

                                                 
20 Ibid., hal. 190. 



 

 

3. Jual Beli yang Diharamkan. 

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang 

dilarang karena hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli tidak memenuhi 

syarat dan rukun nya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah, tetapi dilarang yaitu 

jual beli yang memnuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa paktor yang 

menghalangi kebolehan proses jual beli.21 

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli 

seperti ini adalah sebagai berikut: 

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. 

Barang yang najis atau haram dimakan maka haram juga untuk diperjual 

belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. 

 

2) Jual bali yang belum jelas 

Sesuatu yang bersipat spekulasi atau samar-samar haram untuk 

diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual 

maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik 

barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayaran, mauupun ketidakjelasan 

lainya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain jual beli barang 

yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong 

yang masi ditanam, menjual anak ternak yang masi dalam kandungan 

induknya. Sabda Nabi SAW: 

 

 

“Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah SAW telah melarang memperjua-belikan 

hewan yang masi dalam kandungan induknya.” (HR. Bukhari dan 

Muslim) 22 

 

3) Jual beli bersyarat. 

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang 

tidak ada kaitanya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan dilarang 

oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi 

                                                 
21 Abdurrahman Ghazalai dkk, Fiqh Muamalat, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), hal. 80. 
22 Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulughul Maram, cet.1…, hal. 157 



 

 

ijab Kabul si pembeli berkata: ”mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak 

gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “saya jual 

mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.23 

4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. 

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, 

bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual-belikan, seperti jual beli patung, 

salib, dan buku-buku bacaan porno, memperjualbelikan barang-barang ini 

dapat menimbulkan perbuatan-perbuaan maksiat. Sebaliknya, dengan 

dilarangnya jual beli barang-barang ini, maka hikmahnya minimal dapat 

mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, seperti 

firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2: 

…            … 

 “…dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran….”(QS. Al-Maidah (5): 2)24 

 

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. 

Segala bentuk jual beli yang menyebabkan penganiayaan hukumnya 

haram, seperti manjual anak binatang masih membutuhkan (bergantung) pada 

induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya 

juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini. Diriwayatkan dari 

abu Ayyub al-Anshari bahwa rasulullah SAW bersabda: 

 

 

 

 

 

 
“Barang siapa memisahkan antara induk dan anaknya, nanti Allah akan 
memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat.” 
(HR.Ahmad).25 
 

                                                 
23 Abdurrahman Ghazalai dkk, Fiqh Muamalat, cet. 1…, hal. 83. 
24 Al-Maidah (5): 2 
25 Ibnu Hajar al-„Asqalani, Bulughul Maram, cet.1…, hal. 160. 



 

 

6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam tanaman yang masih di sawah 

atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masi smar-samar 

(tidak jelas) dan mengandung tipuan.26 

7) Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.misalnya 

seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau 

siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini 

dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan 

menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. 

8) Jual beli munabazah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang 

kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang 

ukurnaya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi 

kering.27 

 

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. 

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. 

Apabila ada dua orang tawar menawar atas sesuatu barang, maka 

terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama 

diputuskan. 

2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. 

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai di pasar agar 

dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di 

pasar dengan harga yang jauh lebih mahal. Tindakan ini dapat mrugikan para 

pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti 

ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.28 

Diriwayatkan dari Abu hurairah, Rasulullah saw bersabda: 

 

 

 

 

”Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota, barang siapa 

                                                 
26 Abdurrahman Ghazalai dkk, Fiqh Muamalat…, cet. 1, hal. 84. 
27 Ibid., hal. 85. 
28 Ibid., hal. 86. 



 

 

dihadang lalu sebagian barangnya dibeli, jika pemilik barang telah 
sampai kepasar, ia boleh memilih (membatalkan atau tidak).” (HR. 
Muslim)29 
 

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual 

ketika harga naik karena kelangkaan harga barang tersebut. jual beli seperti 

ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak 

memperoleh baraang keperluanya saat harga masi standar. 

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

a. Manfaat jual beli antara lain: 

1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang 

menghargai hak milik orang lain. 

2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan merekaatas dasar 

kerelaan atau suka sama suka. 

3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang daganganya 

dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang 

dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual 

beli juga mampu mendorong untuk slaing bantu antara keduanya dalam 

kebutuhan sehari-hari. 

4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram 

(batil). Allah SWT berfirman dalam surah an-nisa ayat: 29. 

                       

                          

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.(QS. An-nisa (2) :10)30 

 

b. Hikmah Jual Beli. 

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan 

                                                 
29 Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulughul Maram, cet.1…, hal. 159-160. 
30 An-Nisa’ (2): 29. 



 

 

keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi 

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan 

seperti ini tak pernah selama manusia masi mhidup. Tak seorangpun dapatt 

memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk 

berhubungan satu sama lainya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang 

lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia 

miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain 

sesuai dengan kebutuhanya masing-masing.31 

 

5. Jual Beli Ijon (Mukhadaroh) 

Jual beli ijon atau dalam bahasa arabnya mukhadarah, yaitu menjual 

buah-buahan yang masi hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual 

rambutan yang masi hijau, manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang 

agama karerna barang ini masih samar-samar, dalam artian mungkin saja buah 

ini jatuh tertiup anagin kencang atau layu sebelum tua atau masak yang akan 

diambil oleh pembelinya. Tentang menjual buah-buahan sesudah terjadi, maka 

kebanyakan ulama‟ membolehkannya berdasarkan rincian yang akan kami 

kemukakan. Kecuali apa yang di riwayatkan Abu salamah bin Abdurrahman 

dan dari Ikrimah yang menyatakan bahwa menjual buah-buahan tidak 

diperbolehkan kecuali sesudah datang masa memetiknya.32 Akan tetapi 

penjualan sebelum bercahaya dengan syarat dipetik, maka tidak diperselisihkan 

lagi kebolehannya, namun jika menjual buah-buahan sebelum bercahaya 

dengan syarat tetap dipohon, maka tidak diperselisihkan lagi 

ketidakbolehannya. Sedangkan penjualan buah-buahan sebelum bercahaya 

sama sekali maka para fuqaha‟ amshar memperselisihkannya. Kebanyakan 

fuqaha‟, seperti Imam Maliki, Syafi‟I, Ahmad ishaq, dan lain lain tidak 

memperbolehkannya. 

Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa yang demikian itu dibolehkan. 

Hanya saja menurut dia si pembeli harus memetiknya. Bukan dari segi 

penjualan sesuatu yang belum dilihatnya, tetapi dari segi larangan menjualnya 

sebelum bercahaya sama sekali. Hadis sahih dari Ibnu Umar ra. 

                                                 
31 Abdurrahman Ghazalai dkk, Fiqh Muamalat, cetakan. 1…, hal. 88. 
32 Ibnu Rusyd, bidayatu‟l Mujtahid,cet. 1, (Semarang: Asy-Syifa‟,1990), hal. 51. 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Rasulullah Saw telah melarang menjual buah-buahan sebelum nyata 

jadinya. Ia larang penjual dan pembeli (Muttafaq alaih).”(HR. Ahmad) 33 

 

Dari sini dapat dipahami bahwa apa yang ada sesudah kata perhinggaan 

hatta (hingga) adalah kebalikan dari apa yang ada sebelumnya, dan bahwa 

larangan tersebut mencakup jual beli secara bebas dengean syarat tetap di 

pohon. Karena ju,hur fuqaha memandang bahwa nampaknya maksud larangan 

tersebut adalah adanya larangan kekhawatiran akan tertimpanya buah-buahan 

tersebut oleh bencana (kerusakan) yang biasanya terjadi sebelum bercahaya.34 

Maka dalam hal ini para ulama’ tidak mengartikan larangan tersebut kepada 

kemutlakanya yaitu jual beli sebeum bercahaya. Kebanyakan ulama 

berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan 

syarat tetap dipohon hingga bercahaya. Oleh karena itu mereka membolehkan 

menjual sebelum bercahaya dengan syarat diptik. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli buah duku mentah di 

pohon dan pandangan menurut hukum islam. Sejauh penulis membaca skripsi-

skripsi terdahulu belum ada yang membahas dilingkungan mahasiswa UIN 

Shulthan Thaha Saifuddin Jambi. Akan tetapi ada beberapa peneliti yang 

mendekati diantaranya: 

Skripsi yang disusun oleh Sugiarti yang berjudul “sistem jual beli buah 

secara borongan menurut persfektip ekonomi islam” Sugiarti menyimpulkan 

bahwa Pelaksanaan jual beli buah di Pasar Pa‟baeng-baeng Makasar 

dilakukan secara borongan. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari 

                                                 
33 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sahih Bukhari Muslim, Cet. 1, (Bandung: PT. Cordoba 

Internasional Indonesia, 2018), hal. 671. 
34 Ibid., hal. 52. 



 

 

buah yang ada dipeti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui 

secara pasti apakah sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas. 

Pembeli juga tidak mengetahui berat bersih dan kotornya buah karena buah 

sudah dikemas langsung dari pemasoknya.35 

Skripsi yang disusun oleh Zakiatul Fitria yang berjudul “Praktik Jual Beli 

Buah-Buahan di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Muamalah” Zakiatul Fitria 

menyimpulkan bahwa Kedudukan jual-beli buah-buahan di pohon dalam fiqih 

mu‟amalah tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaan 

pengambilan barangnya saja ada permasalahan, sehingga masalah itu 

menyebabkan jua lbeli tersebut menjadi tidak sah, hal ini dikarenakan kualitas 

dan kuantitas barang tersebut berbeda pada saat sebelum dibeli dan setelah 

dibelikan.36 

Skripsi yang ditulis oleh Qadri Maulidar, yang berjudul “Praktik Jual Beli 

Bua-buahan di Pohon Ditinjau Dari Konsef Hak Milik” Qadri Maulidr 

menyimpulkan Dalam perspektif hukum Islam transaksi jual beli buah-buahan di 

pohon yang di praktikkan dikalangan masyarakat Indrapuri, Aceh Besar 

diperbolehkan karena yang terpenting dalam jual beli adanya unsur saling ridha 

(suka sama suka) dan menghindari perselihan serta lansung di praktikkan oleh 

pihak yang berpengalaman.37 

Dari sekian jumlah penelitian di atas semuanya melakukan pembahasan 

baik secara teoritis maupun praktis tentang jual beli buah-buahan. Tetapi tidak 

ada satupun yang membahas tentang jual beli buah duku mentah di pohon. 

sehingga kiranya pembahasan yang akan penulis sampaikan layak untuk 

diangkat menjadi sebuah skripsi. 

 

G. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris yang dengan kata 

                                                 
35 Sugiarti, sistem jual beli buah secara borongan menurut persfektip ekonomi islam, 

Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017 ). 
36 Zakiatul Fitria, Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Muamalah, 

Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2016 ). 
37 Qadri Maulidar, Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau Dari Konsep Hak 

Milik, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018). 



 

 

lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan 

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa 

yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.38 Atau dengan kata lain yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan 

nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan 

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada 

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.39 Penelitian ini termasuk 

kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui Praktik Jual Beli Duku 

Mentah di Pohon Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Sipin Teluk Duren 

Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. 

 

2.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif dengan 

teknik analisis deskriptif. Kata “yuridis‟ yang berarti hukum dilihat sebagai 

norma atau Das Sollen, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini 

menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum yang 

tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) 

dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan 

sosial, kultural atau das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer 

yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian 

ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan 

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data 

sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.40 

 

3.  Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  

Rencana Lokasi tempat penulis akan melakukan penelitian ini adalah di 

                                                 
38 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 

hal.15   
39 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002) , hal. 126   
40 https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris, 

diakses  tanggal 25 Desember 2018 

https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris


 

 

Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. 

adapun Waktu penelitian yang direncanakan  adalah 15 September-14 Oktober 

2020. 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

1) Data Primer 

Data primer yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang 

diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, 

atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, data 

primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan 

seterusnya.41 

 

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data atau sejumlah keterangan yang 

diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara sebagai data 

pelengkap sumber data primer.. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari 

sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari 

tangan kedua, ketiga dan seterusnya.42 Sumber data sekunder penelitian ini 

adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti 

buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.43 Data sekunder 

mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dari hasil penelitian yang 

berwujud laporan.44 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti 

menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka 

sumber data tersebut disebut responden. Apabila penelitian menggunakan 

teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda bergerak atau 

                                                 
41 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press, 

2011), hal. 178.   
42 Ibid., hal 34 
43 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hal. 56.   
44 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi…, hal. 178.   



 

 

proses sesuatu.45 Sumber data dalam penelitian ini orang dan materi yang 

terkait dengan Praktik Jual Beli Duku Mentah di Pohon Ditinjau dari Hukum 

Islam di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro 

Jambi. 

 

5. Metode Pengumpulan Data  

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik 

karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan 

sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik 

pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah : 

a) Observasi 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan 

data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara 

sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya 

(validitasnya).46 

b) Wawancara (interview) 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang 

diwawancarai disebut interviewee.47 

c) Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara untuk menggali data yang bersumber 

dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, foto-foto serta laporan-laporan lain 

yang mengandung petunjuk–petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk 

menunjang penelitian ini.48 Dokumentasi perlu digunakan untuk memperoleh 

semua data yang berhubungan dengan jual beli duku mentah di pohon di Desa 

Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau 

Dari Hukum Islam. Perspektif hukum islam, yang penulis kumpulkan dengan 

                                                 
45Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka  Cipta, 
2011), hal.156 

46 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : 
Bumi Aksara, 2008), hal 52. 

47 Ibid, hal. 55. 
48 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi…, hal. 164. 



 

 

menggunakan kajian pustaka dan penelaah buku yang membahas tentang 

muamalah dan terutama dalam kerjasama usaha dalam perspektif hukum Islam 

dan teknik pengumpulan data dengan melalui telaah studi dari berbagai laporan 

penelitian dan buku literatur yang relevan. Dalam penelitian skripsi ini penulis 

memperoleh data dari buku, jurnal, artikel dan website yang berhubungan 

dengan permasalahan judul skripsi di atas. 

 

6. Metode Analisis data 

Dalam pendekatan lain, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan 

cara data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), serta 

penarikan kesimpulan. 

a) Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memililih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting,dicari tema polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.49 Reduksi data merupakan salah satu dari teknik 

analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang 

diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, 

dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, 

seperti computer, notebook, dan lain sebagainya. 

                                                 
49 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 338. 



 

 

 

b) Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan 

dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sahingga akan semankin mudah difahami. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini miles and 

huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the past hast been narrative text”. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena 

fonemena sosial bersifat komleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan 

pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama dan 

lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus 

selalu harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki 

lapangan yang masih bersifat hipotesis itu berkembang atau tidak. Bila setelah 

lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang diremuskan selalu didukung 

oleh data pada saat dikumpulkan lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, 

dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori groundedadalah 

teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di 

lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus 

menerus.50 

 

c) Verifikasi dan Kesimpulan 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 
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apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.51 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi munkin juga 

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan. 

H. Sistematika Pembahasan  

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, 

maka perlu kiranya disusun sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan 

dalam skripsi ini adalah terdiri dari empat bab dari setiap bab tersebut diuraikan 

kembali dalam sub-sub yaitu bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Semua 

bagian dari skripsi ini merupakan satu kesatuan antara yang satu dengan yang 

lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB II Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan 

latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kerangka teori dan  tinjauan pustaka. 

BAB II Metode Penelitian, merupakan bab yang membahas mengenai 

metodologi penelitian, yang didalamnya membahas mengenai Jenis Penelitian, 

pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

metode analisa data, sistematika pembahasan dan jadwal penelitian. 

BAB III Gambaran umum lokasi penelitian, bab ini berisikan gambaran 

umum tentang kondisi dan keadaan ekonomi masyarakat di Desa Sipin Teluk 

Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. 

BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian, bab ini berisikan praktik jual 

beli duku mentah di pohon dan Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli 

duku mentah di pohon di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatak Kumpeh Ulu 

Kabupaten Muaro Jambi. 

BAB V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang berupa pernyataan 

                                                 
51 Ibid., 



 

 

atau jawaban langsung dari permasalahan yang dirumuskan dari bab pertama 

sampai bab kedua dan Saran yang merupakan tanggapan dari identifikasi 

masalah.



 

 

 

 

I. Jadwal Penelitian 

 

No Kegiatan 

Tahun 2020 
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