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DAFTAR TERJEMAH 

No Hal Bab Terjemah 

1 4 1 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang 

qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 

yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu 

telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 

berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (al-

Maidah, ayat 2) 
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2 36 2 Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan 

barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya 

kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 

dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) 

hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan 

zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila 

ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 

kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. 

Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan 

mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-

Baqarah, ayat 177) 

3 43 2 
Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya kejujuran itu 

akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan 

akan mengantarkan ke surge. Dan orang yang berlaku 

jujur itu ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang 

shiddiq. Dan sesungguhnya bohong itu akan 

mengantarkan kepada perbuatan dosa dan perbuatan 

dosa akan mengantarkan ke neraka. Dan orang yang 
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berbohong akan ditetapkpan oleh Allah sebagai 

pendusta (kadzab). (HR. Muslim) 
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Wawancara dengan Mahasiswa 

1. Apakah Anda masuk jurusan tersebut berdasarkan keinginan/pilihan 

sendiri atau karena terpaksa? 

2. Selain kuliah, apa saja kegiatan Anda? 

3. Selama kuliah, adakah mata kuliah yang tidak Anda sukai? 

(misalnya: bosan, sulit, tidak suka dengan dosennya atau yang lain) 

4. Selama perkuliahan, apakah Anda pernah tidak mengikutinya? Apa 

alasannya? 

5. Apakah Anda pernah mengetahui tentang mahasiswa yang 

melakukan titip absen? 

6. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? 

7. Apakah Anda pernah melakukannya?  

8. Berapa kali? 

9. Apa alasan yang membuat Anda  untuk melakukan titip absen? 

10. Bagaimana  perasaan Anda setelah melakukan titip absen? (takut, 

gelisah atau biasa saja) 

11. Apakah ada dampak negatif kepada Anda setelah melakukan titip 

absen? (misal: berkeinginan untuk melakukan perilaku menyimpang 

lain seperti menggunakan HP dan bekerja sama dengan teman pada 

saat ujian berlangsung ) 

12. Apa alasan kalian melakukan itu? Apakah karena alasan tidak 

berhadir pada saat kuliah? 
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B. Pedoman Dokumenter 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

2. Data tentang jumlah fakultas yang ada di lokasi penelitian 

3. Jumlah jurusan yang ada di jurusan fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 
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HASIL DOKUMENTASI 

Foto wawancara bersama para responden 
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 SK Pembimbing 
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Surat Keterangan Seminar 
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Surat Izin Penelitian 
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Surat Selesai Riset 

 

 



102 
LAMPIRAN VIII 

 

 
 

Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi 

Bimbingan 
Ke- 

Tanggal 
Catatan Pembimbing Bahasa  

dan Teknik Penulisan 
Tanda 

Tangan 

 
 
 
I 

 
 
 

 

COVER 
1. Perhatikan buku pedoman … 

komponen apasaja yang harus ada 
pada cover. Nama kampus harus 
ditulis sesuai nama resmi 
berdasarkan Statuta yaitu 
“Universitas Islam Negeri Antasari 
Banjarmasin”. Kata Banjarmasin 
termasuk nama, bukan 
menunjukkan tempat 

2. Cek kembali ukuran font yang 
digunakan 

3. Cek kembali ukuran logo pada 
cover! Sesuaikan dengan buku 
panduan 

 
 
DAFTAR ISI 
Perhatikan petunjuk pembuatan daftar 
isi pada buku pedoman 
 
BAB I 

1. Paragraf 1 tidak jelas, utamanya 
kalimat pertama. Susun ulang 
redaksinya agar lebih mudah 
dipahami 

2. PERTIIMBANGKAN 
menggunakan batasan usia 
remaja 13-18, karena usia 18 itu 
utk ukuran sekarang kebanyakan 
masih berstatus pelajar (bukan 
mahasiswa) 

3. Pendidikan ATAS dengan 
Pendidikan TINGGI itu berbeda 
(lihat paragraf 2 halaman 1) 

4. Kata “Iron stock control” itu apa 
maksudnya? Secara tata bahasa 
inggris pun maknanya akan aneh 

5. Pada halaman 2 tertulis: 
“Mahasiswa adalah strata yang 
paling tinggi ditingkat 
AKADEMISI” 
 

 
 
 

TTD. 
 

MUHAMMAD 
RIDHA, 

S.PD.,M.PD 



103 
LAMPIRAN VIII 

 

 
 

Coba anda cari di kamus apa 
yang dimaksud dengan 
akademisi dan siapa saja yang 
termasuk akademisi 

6. Pada halaman 2 tertulis: 
“memiliki kesempatan mengarah 

kemampuan di perguruan 
tinggi”  
APA maksudnya MENGARAH 
KEMAMPUAN? 

7. Pada halaman 2 tertulis: 
“Sebagai kalangan yang 
memiliki kesempatan lebih 
untuk memangku pendidikan,” 
APA maksudnya MEMANGKU 
PENDIDIKAN? 
Coba anda cari di KBBI apa yang 
dimaksud dengan 
memangku…apakah tepat 
disandingkan dengan kata 
“pendidikan” 

8. Pada halaman 3 anda menulis: 
“Fakta menunjukkan bahwa, budaya 
ketidakjujuran kian menggejala di 
kalangan mahasiswa, misal seperti 
menitip absensi atau daftar hadir 
ketika tidak mengikuti perkuliahan, 
mencontek ketika ujian dan 
menggunakan Handphone (Hp) 
ketika ujian, yang sebenarnya 
dilarang oleh dosen untuk 
menggunakan Handphone” dengan 
merujuk pada skripsi yang 
diterbitkan oleh Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret. 
APAKAH RELEVAN DENGAN 
KONDISI DI UIN ANTASARI 
yang sudah menggunakan 
absensi digital yang dikelola 
dosen (bukan mahasiswa) 
Jika YA, RELEVAN. Jelaskan 
bagaiaman kronologisnya 
ditengah penerapan absensi 
online via siakad 

9. CEK PEDOMAN 
TRANSLITERASI untuk menulis 
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kata bahasa arab dalam bentuk 
latin. Misalnya mana penulisan 
yang tepat apakah Al-Qur’an 
ATAU al-Qur’an ATAU 
Alquran? 

10. CEK PEDOMAN penulisan 
huruf arab baik jenis maupun 
ukuran font yang digunakan 

11. GUNAKAN REFERENSI berupa 
KITAB TAFSIR untuk membantu 
menjelaskan kandungan makna 
ayat. JANGAN MEMAKSAKAN 
diri menafsirkan agar sesuai 
dengan penelitian yang 
dilakukan 

12. Untuk definisi operasional cukup 
jelaskan  
a. PERILAKU MENYIMPANG 

Yang dimaksud peneliti  
dengan Perilaku 
menyimpang dalam 
penelitian ini adalah 
….(jelaskan!agar tidak terjadi 
multitafsir) 

b. TITIP ABSEN 
Yang dimaksud peneliti 
dengan titip absen dalam 
penelitian ini adalah 
….(jelaskan!agar tidak terjadi 
multitafsir) 
 
Tidak perlu mengutip 
berbagai sumber,Jelaskan 
maksud penulis dengan 2 
kata itu sana 

 
13. Alasan Memilih Judul dibuat per 

poin 1, 2, 3, DST 
14. Untuk bagian penelitian 

terdahulu (Kajian Pustaka) 
konsisten menggunakan 
FOOTNOTE dan tidak harus 
merujuk skripsi…hasil penelitian 
dalam bentuk artikel jurnal lebih 
baik dan pencantuman penelitain 
terdahulu itu tidak sekedar 
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menuliskan judul namun juga 
menjelaskan…misalnya: 
a. Penelitian yang dilakukan 

oleh Heldaniati  
menunjukkan 
bahwa…..sebutkan hasil 

penelitiannya apa…. 
b. Penelitian yang dilakukan 

oleh Hartono menunjukkan 
bahwa…..sebutkan hasil 

penelitiannya apa…. 
Kemudian jelaskan apa 
persamaan penelitian yang akan 
anda lakukan dengan penelitian 
yang telah dilakukan orang lain 
tersebut, dan jelaskan dimana 
perbedaanya. Hal itu untuk 
membuktikan bahwa anda tidak 
mengulang meneliti sesuatu 
yang sudah diteliti orang lain 
dan sekaligus menunjukkan 
alasan bahwa penelitian yang 
akan anda lakukan adalah 
penting 
 

 
BAB II 

1. CEK KEMBALI KATA PER 
KATA, karena ada banyak 
kesalahan pengetikan 

2. PERHATIKAN aturan 
pembuatan footnote pada buku 
panduan 

3. Nomor 2 halaman 15 poin a,b,c,d 
adalah pendapat para sosiolog, 
TAPI mengapa footnote yang 
dicantumkan adalah Rina 
Mulyani, bukan nama-nama 
sosiolog yang dikutip tersebut? 

4. Halaman 16-17 mengapa hanya 
ada 1 sumber rujukan? Apakah 
anda full sepenuhnya mengutip 
dari Rina Mulyani? Jika YA maka 
2 halaman itu sepenuhnya akan 
dianggal PLAGIAT.  

5. HINDARI mengutip persis sama  
dengan sumber rujukan! 
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Meskipun anda mengutip 
dengan mencantumkan sumber, 
ketika diupload ke internet 
nantinya (setelah sidang) maka 
akan terdeteksi sebagai 
plagiat/penjiplakan karya orang 
lain. Untuk menghindari plagita, 
KUTIP DENGAN 
MENYERTAKAN SUMBER, 
NAMUN REDAKSINYA 
DIRUBAH MENGGUNAKAN 
KATA-KATA SENDIRI 
SESUAI YANG ANDA 
PAHAMI 
Contoh: Ketika  anda menulis 
halaman 18 Anda mengutip dari 
buku Nana Syaodih berjudul 
Perencanaan Pengajaran” 
halaman 64 MAKA HAL 
SEPERTI ITU 100% AKAN 
TERDETEKSI SEBAGAI 
PLAGIAT/PENJIPLAKAN 
KARYA (MESKI ADA 
FOOTNOTE, karena dikutip 
persis sama dengan sumber 
kutipan 

6. TIDAK PERLU mencantumkan 
nama penulis seperti yang anda 
lakukan pada halaman 19 
(Kutipan dari Yahya Ganda) 
karena hal itu akan terulang pada 
Foootnote 

7. Halaman 21-22 juga mengapa 
hanya ada 1 rujukan. Apakah 
mengutip sepenuhnya dan persis 
sama dengan apa yang ditulis 
Slamet Muljana dalam bukunya 
Kesadaran Nasional dari 
Kolonialisme sampai 
Kemerdekaan? Jika YA, maka 
yang anda tulis itu akan 
dikategorikan sebagai PLAGIAT. 
Lihat petunjuk pada nomor 5 di 
atas agar terhindar dari 
PLAGIAT 
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BAB III 
1. Mengapa halaman 23-24 tidak 

ada rujukan sama 
sekali?APAKAH MURNI 100% 
pendapat anda? 

2. CEK BUKU PANDUAN tentang 
tata cara penomoran dan nama 
tabel 

3. Halaman 27-29 juga mengapa 
tidak ada rujukan sama sekali? 
 

DAFTAR PUSTAKA 
Format penulisan daftar pustaka masih 
berbeda-beda. CEK KEMBALI BUKU 
PEDOMAN 

 

Bimbingan 
Ke- 

Tanggal 
Catatan Pembimbing Bahasa  

dan Teknik Penulisan 
Tanda 

Tangan 

 
 
 
I 

 
 
 

 

COVER 
4. Perhatikan buku pedoman … 

komponen apa saja yang harus ada 
pada cover. Nama kampus harus 
ditulis sesuai nama resmi 
berdasarkan Statuta yaitu 
“Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin”. Kata Banjarmasin 
termasuk nama, bukan 
menunjukkan tempat 

 
DAFTAR ISI 

1. Penomoran pada daftar isi tidak 
sesuai 

2. Mengapa BAB 2 diberi judul 
PEMBAHASAN? Bukankah 
Pembahasan seharusnya pada 
BAB 4? 

 
BAB I 

15. Perhatikan aturan MARGIN 
pada buku pedoman.  

16. Konsisten menggunakan 
FOOTNOTE, jangan dicampur-
campur dengan INNOTE. Misal 
pada halaman 1: 
“Menurut Kartono (1990) kategori 
remaja terbagi menjadi 3 … ” 

 
 
 

TTD. 
 

MUHAMMAD 
RIDHA, 

S.PD.,M.PD 
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17. Cek kembali setiap kalimat dan 
perhatikan pedoman penulisan 
hurup kapital yang tepat 

18. Lebih baik menggunakan istilah-
istilah baku Bahasa Indonesia 
saja daripada bahasa Asing. 
Misal: handphone = gawai 

19. Mengapa diberi jarak begitu 
banyak antara paragraph 
terakhir pada halaman 3 dengan 
paragraf pertama pada halaman 
4 

20. Apa maksud dari kata 
“DEMORAL”? halaman 4 

21. Cek kembali margin penulisan 
ayat pada halaman 6 

22. Untuk definisi operasional cukup 
jelaskan  
c. PERILAKU MENYIMPANG 

Yang dimaksud peneliti  
dengan Perilaku 
menyimpang dalam 
penelitian ini adalah 
….(jelaskan!agar tidak terjadi 
multitafsir) 

d. TITIP ABSEN 
Yang dimaksud peneliti 
dengan titip absen dalam 
penelitian ini adalah 
….(jelaskan!agar tidak terjadi 
multitafsir) 
 
Tidak perlu mengutip 
berbagai sumber,Jelaskan 
maksud penulis dengan 2 
kata itu sana 

23. Untuk Penelitian Terdahulu, 
TIDAK PERLU mencantumkan 
judul, penerbit dan segala 
macam. CUKUP NAMA SAJA, 
karena semua itu akan tercantum 
juga pada footnote. 
Heldaniati, Perilaku Menyimpang 
pada Kalangan Mahasiswa di Kota 
Banjarmasin, Skripsi. Banjarmasin: 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 
IAIN Antasari Banjarmasin, 2010. 
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24. PERHATIKAN PENAMAAN 
JUDUL PADA BUKU 
PANDUAN. Kajian Teoritis tidak 
pada BAB I, pada BAB I nomor G 
adalah PENELITIAN/KAJIAN 
TERDAHULU 

25. Perhatikan lagi aturan margin 
pada FOOTNOTE 
 

 
BAB II 

8. Apakah pada halaman 19-21 itu 
anda mengutip hampir 100% 
persis sama dengan sumber? Jika 
Ya, maka halaman 19-21 itu akan 
dianggap sebagai plagiat 

9. CEK KEMBALI KATA PER 
KATA, karena ada banyak 
kesalahan pengetikan 

10. HINDARI mengutip persis sama  
dengan sumber rujukan! 
Meskipun anda mengutip 
dengan mencantumkan sumber, 
ketika diupload ke internet 
nantinya (setelah sidang) maka 
akan terdeteksi sebagai 
plagiat/penjiplakan karya orang 
lain. Untuk menghindari plagita, 
KUTIP DENGAN 
MENYERTAKAN SUMBER, 
NAMUN REDAKSINYA 
DIRUBAH MENGGUNAKAN 
KATA-KATA SENDIRI 
SESUAI YANG ANDA 
PAHAMI 
Contoh: Ketika  anda menulis 
halaman 16-17 Anda mengutip 
dari buku Rina Mulyani” 
halaman 21-24 MAKA HAL 
SEPERTI ITU 100% AKAN 
TERDETEKSI SEBAGAI 
PLAGIAT/PENJIPLAKAN 
KARYA (MESKI ADA 
FOOTNOTE, karena dikutip 
persis sama dengan sumber 
kutipan 
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BAB III 

Cek kembali margin dan aturan 
penomoran tabel 

 
DAFTAR PUSTAKA  
CEK KEMBALI aturan penulisan dan 
spasi pada DAFTAR PUSTAKA 

 

Bimbingan  

Ke  

Tanggal  Catatan Pembimbing Konten dan 

Metodologi Penelitian 

Tanda 

Tangan 

1 29 April 

2020 

1. Latar belakang di pertajam lagi 

2. Landasan teori ditambah lagi 

3. Subjek penelitian harus jelas, 

berapa orang dan angkatan 

berapa. 

4. Data pokok harus jelas 

 

Dra. Hj. 

Masyithah, 

M. Pd.I 

2  6 oktober 

2020  

1. Latar belakang dipertajam 

kembali 

2. Definisi operasional ditambah 

lagi “Mahasiswa” 

3. Di dalam landasan teori 

tambahkan ayat dan hadits  

4. Penyajian data harus jelas 

 

3 2 

Desember 

2020 

Tambahkan lagi landasan 

teorinya, yaitu hadits yang 

berkenaan dengan kejujuran 

4 3 

Desember 

2020 

Wawancara ditulis kapan harinya, 

tanggalnya, jam dan dengan 

siapa. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama lengkap : Nor Hasanah 

2. Tempat dan tanggal lahir : Muara Bakanon, 09 Juli 1997 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status perkawinan : Belum kawin 

6.  Alamat : Jl. Murung Baki, Rt 23 Rw 008, Kelurahan 

Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, 

Barito Timur, Kal-Teng 

7.  Pendidikan : a. SDN 2 Muara Bakanon  

  b.  MTsN Ampah  

  c. Madrasah Aliyah Ampah 

  d.   UIN Antasari Banjarmasin 

 

8.  Organisasi : KAMMI 

9.  Orang Tua 

Ayah : Hadrin 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Ibu : Siti Rahmani 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat : Jl. Murung Baki, Rt 23 Rw 008, Kelurahan 

Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, 

Barito Timur, Kal-Teng 

10. Saudara (jumlah Saudara) : 2 Saudara  

 

 Banjarmasin, 11 Desember  2020 

                                                                    Penulis,  

  

 

      Nor Hasanah 
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