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1. Pendahuluan  

Menulis skripsi merupakan tahapan penting bagi mahasiswa di semester akhir. 

Biasanya mahasiswa akan kesulitan menemukan topik yang sesuai dengan 

kemampuannya. Akhirnya, tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya pragmatis melakukan 

tindakan plagiat (mencontek) ataupun copy paste. Tindakan ini tentulah sangat tidak 

dibenarkan dalam dunia akademik. Gelar kita dapat dicabut dikemudian hari, jika 

kemudian ada yang melaporkan secara hokum. Selain itu, secara etika hal ini juga 

membuat kita tidak dapat bersaing di masyarakat.  

 

Gambar 1. Mahasiswa Anti Plagiat  

Tidak hanya mahasiswa, bahkan seorang rektor pun sempat dituduh melakukan 

plagiasi atau mencontek karya orang lain atau kalau istilah gaul mahasiswa Copas atau 

Copy paste hasil karya orang lain. Tindakan yang kelihatannya sederhana tapi berdampak 

cukup besar terhadap kita. Tentu sebagai mahasiswa kita harus terus memperbaiki diri 

kita untuk menjadi mahasiswa yang jujur, kreatif dan memiliki daya nalar akademik yang 

baik.  

Tulisan ini, akan saya susun untuk membantu mahasiswa dalam menemukan topik 

skripsi dan mulai menuliskannya. Tips-tips atau langkah-langkahnya juga cukup 

sederhana, sehingga semua mahasiswa pasti dapat mengikutinya.  

 



2. Apakah asal Universitas Berpengaruh terhadap kualitas skripsi?  

Nah, kemudian apakah asal universitas berpengaruh terhadap kualitas skripsi. Tentu 

saya tidak bisa bilang tidak berpengaruh, Karena tentu setiap universitas akan diajar oleh 

dosen yang berbeda, fasilitas yang berbeda, dan latar belakang mahasiswa yang berbeda. 

Namun disini saya ingin menekankan bahwa dari Universitas kecil sekalipun tidak 

mustahil akan muncul karya-karya dalam bentuk skripsi yang luar biasa.  

Pernyataan yang sering saya dengar saat saya kuliah di IPB dari teman-teman yang 

kuliah di swasta adalah “Kami kuliah di Universitas atau perguruan tinggi yang kecil di 

daerah. Apakah kami bisa membuat atau memiliki kualitas yang sama dengan mahasiswa 

dari universitas Negeri atau bahkan Universitas terbaik di pulau Jawa”. Jawaban saya 

yakin bisa dan pasti bisa.  

Kenapa jawaban begitu yakin saya lontarkan. Karena saya pernah mengalami sendiri. 

Saya berasal dari keluarga petani dan sekolah di Liwa Lampung Barat. Waktu itu banyak 

keterbatasan yang ada di Liwa. Namun dengan kerja keras dan terus belajar serta tentu 

dengan izin Allah saya bisa belajar ke negeri sakura Jepang dan menjadi Dosen di Institut 

Pertanian Bogor (IPB). Artinya, kita sama-sama dari Liwa. Jadi anda pasti bisa.  

3. Langkah-langkah menyusun skripsi  

Langkah-langkah menyusun skripsi dapat terdiri dari beberapa bagian yaitu:  

a. Membaca literature  

Membaca merupakan bagian penting dalam menyusun skripsi yang baik. Tentu anda 

harus rajin ke warung internet, membuka situs-situs yang memberikan informasi 

skripsi bidang yang anda geluti. Setelah itu, jangan ragu jika anda perlu mencetak 

atau memfotokopi contoh skripsi tersebut. Ingat, itu hanya contoh bukan untuk dicopy 

paste secara keseluruhan.  

 

Era digital memudahkan anda untuk membaca literature. Anda dapat membuka situs-

situs berikut: 

- Repository UIN Jakarta 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/123 

- Repository UGM http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248 

- Repository UNJA https://repository.unja.ac.id/ 

- Repository UNAIR http://repository.unair.ac.id/ 

- Repository UNHAS http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/67/discover 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/123
http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248
https://repository.unja.ac.id/
http://repository.unair.ac.id/
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/67/discover


 

Gambar 2. Mudahnya Mencari Literatur Online 

 

b. Menentukan topik Penelitian  

Topik penelitian memang mudah-mudah susah. Tapi bagi saya, menggali topik tidak 

harus canggih. Bahkan di lingkungan terdekat kita bisa diangkat jadi topik skripsi 

yang menarik. Misalnya, jika anda melihat ada petani yang tidak faham fikih 

pertanian anda akan berfikir membuat modul atau poster bergambar untuk mereka. 

Kemudian anda akan hadir di forum-forum pengajian ataupun yasinan keliling atau 

kegiatan keagamaan lain untuk mensosialiasikan hasil poster tadi, kemudian anda 

angkat hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan skripsi.  

 
Gambar 3. Ilustrasi Penggalian Ide 

Pada bagian akhir tulisan ini, kami berikan beberapa contoh topik skripsi yang 

mungkin bisa anda jadikan inspirasi. Anda bisa kembangkan sesuai dengan 

kemampuan dan minat yang akan didalami.  

 

c. Konsultasi dengan dosen  

Tentu ini hal yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Dosenlah yang akan memberikan 

masukan dan persetujuan ide yang kita ajukan. Usahakan intensif menemui dosen, 



tentu dengan tetap menjaga etika kesopanan saat bertemu dengan beliau. Kesibukan 

dan banyaknya tugas dosen kadang perlu disiasati oleh mahasiswa agar lancar dalam 

proses pembimbingan.  

 

 
Gambar 4. Ilustrasi Konsultasi dengan Dosen 

 

d. Tuliskan Ide Anda 

Mula-mula, mintalah format penulisan skripsi dari kampus anda. Jangan tunda lagi, 

tuliskan apa yang anda fikirkan. Langkah awal mungkin anda bisa melihat bagaimana 

orang lain menuliskan kalimat. Setelah itu, tuliskan paragraf pertama anda. Saya 

sangat yakin, bahwa tulisan pertama anda tidak akan langsung bagus. Menyadari itu, 

anda perlu berlatih terus menulis, perlahan tapi pasti anda akan memiliki kemampuan 

menulis yang baik.  

4. Penutup  

Tulisan ini tentulah hanya sekilas bagaimana anda menyelesaikan tugas akhir (skripsi). 

Anda dapat membaca lebih banyak literature atau tulisan yang berkaitan dengan 

penyusunan skripsi. Media-media online di internet akan memberikan wawasan kepada 

anda. Jika anda ada pertanyaan jangan segan-segan menanyakan melalui email kepada 

kami.  

 

  



 

LAMPIRAN DAN CONTOH IDE 

Judul 1: 

Penyusunan Modul Perhitungan Zakat Pertanian: Studi Kasus Sistem Pertanian 

di Liwa Lampung Barat 

Latar Belakang  

Lampung Barat memiliki potensi pertanian yang cukup besar di Lampung. Kabupaten ini 

merupakan salah satu penghasil komoditas perkebunan dan hortikultura di Indonesia. 

Lampung Barat, dengan jumlah penduduk 290.388 jiwa mayoritas adalah petani (BPS, 

2014). Potensi yang cukup besar ini tentu merupakan potensi tersendiri yang dimiliki 

masyarakat Lampung Barat. Selain itu, penduduk Lampung Barat mayoritas beragama 

Islam.  

Sebagai masyarakat muslim, maka perlu memahami bagaimana menerapkan ajaran 

agama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu isu yang cukup menarik adalah mengenai 

fikih Zakat Pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat 

saat panen. Zakat pertanian sendiri berbeda dengan zakat kebanyakan. Firman Allah 

dalam Al Quran surah 6 ayat 141 menjadi salah satu landasannya (Baznas, 2017).  

 “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-,macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) 

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah. Dan 

tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetiknya”. (Q S, 6 : 141). 

Penerapan zakat sendiri memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya adalah nishab dan 

tarif. Nisab dan tarif ini diperhitungkan dengan pengetahuan-pengetahuan fikih yang 

benar. Bisa terjadi, akan ada beberapa perbedaan penafsiran ulama mengenai bagaimana 

menghitung zakat di masyarakat. Terlebih saat ini, petani menerapkan beberapa model 

kegiatan budidaya yang tentu sedikit berbeda.  

Permasalahan yang terjadi di masyarakat petani adalah kurangnya pengetahuan dalam 

penghitungan dan pengelolaan dana zakat. Potensi zakat yang bisa dikelola untuk 

kepentingan ummat tentu sangat besar, selain itu juga membebaskan wajib zakat dari 

sanksi di akhirat oleh Allah SWT. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan 

merumuskan modul perhitungan zakat untuk pertanian.  

 

 

 

 



Lingkup dan Batasan Masalah  

Kegiatan pertanian sangatlah kompleks, sehingga peneliti membatasi penelitian ini 

kedalam beberapa model sistem pertanian yang saatini dijalani oleh masyarakat pertain 

di Lampung Barat. Berikut adalah beberapa sistem pertanian yang dilakukan oleh petani:  

1. Milik Sendiri dan modal sendiri  

Petani dengan skema ini umumnya mengelola sendiri lahan yang ditanami. Petani 

akan menanamkan modal ke pertaniannya. Modal yang dikeluarkan terdiri dari sarana 

produksi dan tenaga kerja. Sementara keuntungan yang diperoleh oleh petani akan 

menjadi keuntungan bagi petani itu sendiri secara utuh. Karena modal dari modal 

sendiri maka petani akan mendapatkan keuntungan sebesar K.  

 

𝐾 = 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 −  𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛  
K adalah ketuntungan  

2. Milik Sendiri dan Modal Pinjaman  

Petani juga ada yang menggunakan skema pinjaman, baik itu dari pembiayaan 

perbankan maupun pembiayaan dari pemerintah melalui Kredit Usaha Tani (KUT). 

Modal pinjaman ini juga  

 

𝐾 = 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 −  𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛  
Yang berbeda dengan model bertani sebelumnya adalah petani harus mengembalikan 

modal ditambah dengan keuntungan investasi kepada pemberi dana (bias bank atau 

pemodal lain). Tentu nilai keuntungan yang diperoleh petani juga akan berbeda.  

3. Bagi hasil 

Pemodal akan memberikan modal kepada penggarap. Perjanjian bagi hasil ini 

umumnya petani penggarap tidak diupah, namun kebutuhan harian seperti beras, uang 

makan akan dimasukkan ke dalam modal. Saat panen, si pemodal akan menghitung 

keuntungan dengan rumus modal yang dikeluarkan dikurangi biaya, hasilnya dibagi 

dua.  

𝐾 =
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 

2
 

K adalah keuntungan yang diperoleh oleh pemodal dan penggarap. Apabila terjadi 

kerugian maka akan ditanggung bersama (sama berat) antara pemodal dan penggarap. 

Tanah yang digunakan juga bias sewa atau milik dari pemilik modal.  

Tujuan Penelitan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kebutuhan informasi dan ketidak tahuan masyarakat petani di Lampung 

Barat dalam penghitungan zakat pertanian.  

2. Menggali pengetahuan dari majelis ulama dan literature mengenai penghitungan 

zakat terhadap kasus-kasus pada bidang pertanian yang real di lapangan.  

3. Menyusun modul atau panduan penghitungan Zakat  

Metode  



Tahapan penelitian ini terdiri dari survey ke petani, menggali pengetahuan ke ulama dan 

literature, menyusun modul dan panduan penghitungan zakat. Selanjutnya dilakukan 

ujicoba sosialiasi ke beberapa petani untuk menguji apakah modul sudah dapat diterima 

oleh masyarakat.  
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Contoh materi penyusunan modul: 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-dwi-rahdiyanta-mpd/20-teknik-

penyusunan-modul.pdf 

Contoh skripsi serupa dengan ini: 

Validasi dan Koreksi Oleh Ulama 

Survey Permasalahan Zakat kepetani  

Mengumpulkan literature Zakat  

Konsultasi dengan Ulama (naras umber) 

Menyusun Modul  

Membuat Simulasi Perhitungan  

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-dwi-rahdiyanta-mpd/20-teknik-penyusunan-modul.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-dwi-rahdiyanta-mpd/20-teknik-penyusunan-modul.pdf


http://digilib.unila.ac.id/22020/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.

pdf 

  

http://digilib.unila.ac.id/22020/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://digilib.unila.ac.id/22020/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf


Judul 2: 

Penggunaan Modul Bergambar Untuk Menjelaskan Fikih Zakat Kepada Siswa MI  

Latar belakang bisa dikembangkan dari kebutuhan anak MI yang bisa memahami 

pelajaran apabila dibuatkan modul bergambar. Modul ini berupa buku yang di desain 

bergambar untuk menjelaskan fikih Zakat secara sederhana.  

Setelah modul jadi, maka mahasiswa bisa mensosialisasikan hasil karyanya kepada 

siswa MI dan melaporkan hasil (feed back dari siswa).  

Judul 3: 

Pengaruh Poster Zakat Pertanian terhadap Pengetahuan Petani Lampung Barat  

Topik ini mengedepankan tingkat pemahaman petani akibat adanya poster. Mahasiwa 

diminta membuat desain poster kemudian mencetaknya. Setelah dicetak maka disebarkan 

di beberapa masjid. Selain disebarkan, mahasiswa mensosialiasikan poster yang 

dikembangkan itu. Poster bisa dicetak dalam ukuran besar. Selanjutnya, mahasiswa akan 

melakukan penelitian survey kepada masyarakat atau petani terhadap pengaruh poster ini.  

Judul nomer 3 bisa dipecah untuk Pendidikan Siswa MI di berbagai lokasi. Misal MI 

swasta dan negeri dibandingkan dari pengaruh poster. Judul bisa: Pengaruh Poster 

Bergambar terhadap Pemahaman Siswa MI Negeri xx dan Siswa MI xxx. Selain MI 

bisa dikembangkan untuk pondok pesantren modern dan salaf (tradisional).  

Literatur atau contoh penelitian yang berhubungan dengan topik nomer 3 dan 4 besarta 

turunannya.  

1. Penggunaan media bergambar untuk biologi 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43773931/1533-3753-1-

SM.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=150532095

4&Signature=Z3JsRinq%2BEa%2B3x89hejUnDxgFVE%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DPENGEMBANGAN_MEDIA_KOMIK_B

ERGAMBAR_MATER.pdf 

2. Media bergambar oleh UNDIKSHA (Univesitas Pendidikan Ganesha Bali) 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD/article/view/7360 

3. http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/social-

studies/article/download/4244/3904 

 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43773931/1533-3753-1-SM.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1505320954&Signature=Z3JsRinq%2BEa%2B3x89hejUnDxgFVE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPENGEMBANGAN_MEDIA_KOMIK_BERGAMBAR_MATER.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43773931/1533-3753-1-SM.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1505320954&Signature=Z3JsRinq%2BEa%2B3x89hejUnDxgFVE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPENGEMBANGAN_MEDIA_KOMIK_BERGAMBAR_MATER.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43773931/1533-3753-1-SM.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1505320954&Signature=Z3JsRinq%2BEa%2B3x89hejUnDxgFVE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPENGEMBANGAN_MEDIA_KOMIK_BERGAMBAR_MATER.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43773931/1533-3753-1-SM.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1505320954&Signature=Z3JsRinq%2BEa%2B3x89hejUnDxgFVE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPENGEMBANGAN_MEDIA_KOMIK_BERGAMBAR_MATER.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43773931/1533-3753-1-SM.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1505320954&Signature=Z3JsRinq%2BEa%2B3x89hejUnDxgFVE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPENGEMBANGAN_MEDIA_KOMIK_BERGAMBAR_MATER.pdf
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD/article/view/7360
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/social-studies/article/download/4244/3904
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/social-studies/article/download/4244/3904

