
 

 

77 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

ANTASARI BANJARMASIN 
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Telepon (0511) 3265783 
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CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI 

 

Nama   : Norhatnah 

NIM   : 170101040951 

Jurusan   : Hukum Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi  : Praktik Borongan Pembangunan Rumah Di Kecamatan Jejangkit 

Kabupaten                Barito Kuala 

 

Pembimbing I  : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. 

Pembimbing II :  Muhammad Haris, M. Kn. 

 

NO. PEMBIMBING I PEMBIMBING II 

1 
Catatan Pembimbing: 

1. Cara membuat satu alenia. Satu 

alenia hanya berisi satu pokok 

pikiran utama. Pokok pikiran utama 

biasanya terletak di awal alenia, 

setelah itu dilanjutkan dengan 

kalimat penjelas yang menjelaskan 

pokok pikiran utama, baru 

kemudian ditutup dengan (kalimat) 

kesimpulan. Jadi intinya tidak ada 

kalimat yang tidak sejalan dengan 

pokok pikiran utama (kalimat 

utama). 

Ketentuan ini hendaknya dipakai 

dalam membuat setiap alenia di 

dalam skripsi ini. 

2. Ikuti buku pedoman penulisan 

skripsi untuk penulisan catatan kaki 

(perhatikan penulisan tanda koma, 

Catatan Pembimbing: 

Buat dari halaman judul dan 

kelengkapan yang lain sesuai 

pedoman penulisan 

 

Perbaiki margin halaman  

 

Perbaiki tulisan dan redaksi kalimat 

yg salah 

 

Masih bnyk footnote yg blm di buat 

 

 

Perbaiki dulu bab 1 s.d bab 3 , jika 

sdh baru konsultasikan lg 
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spasi, dll) 

3. Ikuti buku pedoman penulisan 

skipsi untuk penulisan surah dan 

ayat al Quran. Terjemah dari ayat al 

Quran diberi catatan kaki 

4. Ikuti pedoman transliterasi dan 

cetak miring dalam penulisan latin 

Arab 

5. Masih ada kalimat yang rancu 

maka hendaknya skripsi ini dibaca 

berkali-kali dan perbaiki kalimat 

yang rancu 

6. Definisi operasional hanya untuk 

kata yang mempunyai arti (definisi) 

yang spesial (berbeda atau terbatas) 

dari KBBI. Kalau kata tersebut 

mempunyai definisi yang sama saja 

dengan KBBI maka tidak perlu 

dimasukkan dalam definisi 

operasional. 

7. Beri catatan kaki untuk setiap 

tulisan orang  yang masuk dalam 

kajian pustaka. 

Kajian pustaka dibuat dengan 

menyebutkan rumusan masalah, 

metode yang digunakan baru 

kemudian temuan (jawaban dari 

rumusan masalah) dari tulisan 

orang lain tersebut 
 

Tanggal: 
8 Juni 2021 

 

 

 

Tanda Tangan 

Pembimbing: 

 

Tanggal: 

 

Tanda Tangan 

Pembimbing: 

 
2 Catatan Pembimbing: 

1. Bab III di bagian data hendaknya 

dirinci; data apa saja yang dicari 

terkait dengan praktik borongan 

2. Bab IV di bagian penyajian data, 

hanya ada data yang didapat dari 

wawancara. Data yang didapat dari 

observasi dan dokumentasi tidak 

ada (tidak ada catatan kaki yang 

berasal dari observasi dan 

dokumentasi). Sesuaikan juga 

Catatan Pembimbing: 

Di latar belakang ada ttg KHI 

namun di landasan teori blm ada. 

 

Perhatikan materi teori apa saja yg 

perlu dan sesuai dgn pembahasan 

skripsi ini. 
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dengan bab III 

3. Bab IV di bagian analisis. Belum 

ada analisis terhadap praktik yang 

ada berdasarkan rukun dan syarat 

ijarah. coba analisis praktik yang 

ada, di bagian mana saja yang tidak 

sesuai dengan rukun dan syarat 

ijarah 

4. Bab V di bagian simpulan: 

simpulan merupakan jawaban dari 

rumusan masalah. Kalau rumusan 

masalahnya menanyakan 

bagaimana praktik maka 

simpulannya merupakan gambaran 

ringkas me ngenai praktik tersebut 

5. Bab V di bagian saran; 

hendaknya saran ditujukan juga 

untuk penelitian selanjutnya 

 

 

Tanggal: 

 

23 Juni 2021 

 

Tanda Tangan 

Pembimbing: 

Tanggal: Tanda Tangan 

Pembimbing: 

 
 

NO. PEMBIMBING I PEMBIMBING II 

3 
Catatan Pembimbing: 

1. Bab IV di bagian analisis. Diberi 

sub judul: 1.Perjanjian dalam 

pelaksanaan pembangunan 

rumah yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak. 2. Cara 

pembayaran upah yang diberikan 

kepada pihak pemborong. 

Setiap point itu dianalisis dengan 

bab II dan tunjukkan di mana 

tidak sesusainya dengan teori 

untuk setiap pointnya. 

Bisa juga tidak pakai sub bab, 

tetapi uraian penjelasan 

analisisnya tetap mengikuti “data 

Catatan Pembimbing: 

 

1. Perbaiki kata persembahan jg 

kata pengantar. Cek komen 

perbaikan 

2. Perbaiki daftar isi sesuaikan 

3. Perhatikan penulisan kata dan, 

sedangkan di tiap kalimat. 

Gunakan dengan tepat sesuai 

pedoman 

4.perbaiki daftar pustaka sesuai 

pedoman  

5. buat matrix tabel hasil peneltian. 

Dari sis pemberi brongan  

6. buat matrix dari sisi pemborong 

jg agar tergambar dengan jelas 

permasalahan tiap2 pemborong 
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yang dicari”. 

2. Lampiran foto-foto ketika 

wawancara 

 

7. footnote wawancara 

8. dari hasil wwncara terlihat 

bahwa semua hanya perjanjian 

secara lisan. Coba analisa ini..knp 

hanya lisan bukan tertulis.. lalu 

akibat / kerugian dari perjanjian 

lisan ini 

9 analisa ttg wanprestasi jg 

ditambahkan dr hasil peneltian ini 

krn di data waancara ada yg 

dirugikan  

 

 

Tanggal: 

 

28 Juni 2021 

 

Tanda Tangan 

Pembimbing: 

 

Tanggal: 30 / 06 

/ 2021 

Tanda Tangan 

Pembimbing: 

 
4 Catatan Pembimbing: 

 1. Alenia pertama dari abstrak 

isinya adalah latarbelakang masalah. 

Jadi isinya adalah gambaran ringkas 

ada masalah apa dalam praktik 

borongan di desa jejangkit sehingga 

penelitian ini penting untuk 

dilakukan. 

 2. Ada teks hadis yang belum 

dikutip dari kitab aslinya. 

 3.Sebaiknya dibagian analisis ada 

menyebutkan ayat al-qur’an atau 

hadis yang ada di disebutkan di bab 

II 

 4. Lampiran foto diberi tanggal. 

Beberapa foto sebaiknya 

ditampilkan ketika presentasi (di 

bagian akhir PPT) 

 5. Apabila ada gambaran umum 

lokasi penelitian, masukkan di 

lampiran. 

 

 

Catatan Pembimbing: 

 

Perbaiki kesimpulan 

Pahami teori sarat sah sprti 

apa..apakah benar perjanjian ini tdk 

sah???  

 

Perbaiki abstrak sesuai kesimpulan 

terbaru 

Buat daftar tabel di daftar isi 

Perbaiki daftar pustaka 

 

 

Tanggal: 

 

Tanda Tangan 

Pembimbing: 

Tanggal: 

02/07/2021 

Tanda Tangan 

Pembimbing: 
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30 Juni 2021 

 

 
 

 

 

NO. PEMBIMBING I PEMBIMBING II 

5 
Catatan Pembimbing: 

 

Catatan Pembimbing: 

 

Skripsi bs ddaftarkan untuk di 

ujikan 

Cek dan lampirkan kelengkapan pd 

bagian lampiran yg harus 

dilampirkan dan ttd di materai asli. 

 

 

 

 Tanggal: 

 

 

Tanda Tangan 

Pembimbing: 

 

Tanggal:05/07

2021 

Tanda Tangan 

Pembimbing: 

 
4 Catatan Pembimbing: 

 

 

 

 

 

Catatan Pembimbing: 

Tanggal: 

 

 

Tanda Tangan 

Pembimbing: 

 

Tanggal: Tanda 

Tangan 

Pembim

bing: 

 

 

 

*) Catatan:  

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan 

2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-

masing dosen pembimbing yang bersangkutan 

3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing 

ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan 
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pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk 

mendaftar munaqasyah.  

4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses 

bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam 

sidang munaqasyah. 

  



83 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 



85 

 

 

  



86 

 

 

 
  



87 

 

 



88 

 

 

 
 



89 
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LAMPIRAN FOTO 

 
Foto bersama Bapak Taufik sebagai pihak pemberi borongan 

(12 Maret 2021) 

 

 

 
Foto bersama Bapak Mahali dan istri sebagai pihak pemberi borongan 

(14 Maret 2021) 
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Foto bersama Bapak Wahyu sebagai pihak pemborong 

(18 Maret 2021) 

 

 

 
Foto bersama Bapak Dian sebagai pihak pemborong 

(20 Maret 2021) 
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Foto bersama Bapak Saufi sebagai pihak pemborong 

(22 Maret 2021) 

 

 

 

 

  



99 

 

 

PANDUAN WAWANCARA 

1. Identitas Informan 

a. Nama    : 

b. Umur    : 

c. Alamat     : 

2. Daftar Pertanyaan 

a. Pihak Pemberi Borongan 

1) Bagaimana bentuk perjanjian yang anda lakukan dengan pihak 

pemborong? 

2) Bagaimana kesepakatan yang dibuat antara anda dengan pihak 

pemborong? 

3) Bagaimana dengan cara pembayaran borongan pembangunan rumah 

yang anda lakukan ? 

4) Apa alasan anda memilihi untuk diborongkan dalam pembangunan 

rumah tersebut? 

5) Adakah hal-hal yang menjadi persyaratan dalam kesepakatan diantara 

anda dengan pihak pemborong?  

b. Pihak Pemborong 

1) Apakah anda pernah memborong pembangunan rumah? 

2) Bagaimana bentuk perjanjian yang anda lakukan dengan pihak pemberi 

borongan? 

3) Bagaimana dengan pembayaran yang diberikan pihak pemberi 

borongan kepada anda? 
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4) Apakah ada permasalahan ketika pelaksanaan pembangunan rumah 

yang anda lakukan tersebut sehingga pembangunannya tidak selesai 

pada waktunya? 

5) Tindakan apa yang anda lakukan jika terjadi permasalahan dalam 

pelaksanaan pembangunan rumah tersebut? 
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