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KATA SAMBUTAN 

 

Menyusun atau membuat karya tulis ilmiah merupakan salah satu 
aktivitas rutin dan penting dalam kehidupan warga akademik di setiap 
perguruan tinggi. Sejauh ini, terdapat semacam konvensi atau kesepakatan 
akademik tentang teknik, prosedur, dan etika penulisan karya tulis ilmiah 
yang dapat dikatakan berlaku secara universal. Namun, karena perbedaan 
bidang riset dan kajian serta visi dan misi akademik, pedoman karya tulis 
ilmiah yang berlaku secara spesifik dan terbatas pada sebuah perguruan 
tinggi tetap merupakan sebuah kebutuhan penting. 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, sebelum bertrans-
formasi pada tahun 2014 ini dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN), sudah pernah menerbitkan pedoman karya tulis ilmiah yang 
berlaku secara resmi dalam lingkungan kampus. Kebutuhan warga kampus 
IAIN terhadap pedoman resmi sebagai hasil revisi muncul menyesuaikan 
dengan perubahan status dari STAIN. Sebelum berubah status menjadi 
IAIN, telah direncanakan adanya perubahan dan atau revisi terhadap 
Pedoman Karya Tulis Ilmiah yang lama, sampai pada akhirnya seiring 
dengan perubahan kelembagaan menjadi IAIN, pedoman ini dapat 
terselesaikan. Tidak sedikit waktu yang dibutuhkan oleh tim kerja, hingga 
terselesaikannya pedoman ini. 

Oleh karena itu, penyelesaian dan penerbitan buku Pedoman Karya 
Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi) Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Kendari ini saya sambut baik. Dengan penerbitan pedoman 
hasil revisi ini, para dosen dan mahasiswa kini telah memiliki acuan resmi 
dan baku dalam menyusun karya tulis ilmiah mereka. Sebagai 
konsekuensinya, variasi, kreasi, dan inkonsistensi yang tidak perlu dalam 
penyusunan karya tulis ilmiah yang selama ini terjadi karena ketiadaan 
pedoman resmi, kiranya juga sudah dapat dihindari. 

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan saya secara khusus kepada Sdr. Wakil Ketua Bidang 
Akademik dan Pengembangan Lembaga yang telah membidani dan 
mensupervisi seluruh rangkaian kinerja tim penyusun, editor, penyelia, tata 
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letak dan disain sampul hingga penerbitan pedoman ini. Terima kasih dan 
penghargaan juga saya tujukan kepada para anggota tim penyusun, editor, 
penyelia, tata letak dan disain sampul atas kerja keras mereka menuntaskan 
tugas akademik yang sangat penting ini. Semoga Allah swt. akan menilai 
dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal yang berkelanjutan di sisi-
Nya. Amin. 
 

 
Kendari, 17 November 2014 
 
Ketua STAIN Kendari, 
 
 
 
 
 
Dr. H. Nur Alim, M.Pd. 
NIP. 196505041991031005 
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KATA PENGANTAR 

 
 
 

Assalamu ‘alaikum wr. wb. 
Bermula dari kegalauan mahasiswa dalam mengakomodir dan 

menukil data dan informasi yang bersumber dari Website dan Compact 
Disk yang tidak ditemukan referensi aslinya dalam bentuk bahan cetakan. 
Pada sisi yang lain heterogenitas model penulisan yang disaran oleh dosen 
pembimbing cukup “memusingkan” mahasiswa. Pada sisi lain, pedoman 
penulisan tesis Pascasarjana IAIN Kendari sementara dirampungkan dan 
posisinya saling melengkapi dengan Pedoman Karya Tulis Ilmiah ini. 

Atas dasar pemikiran di atas, maka Pedoman Karya Tulis Ilmiah 
(PKTI) yang suda pernah ada sebelumnya ketika masih berstatus sebagai 
STAIN Kendari perlu dilakukan adaptasi karena belum menjawab 
permasalahan di atas. Lagi pula secara faktual, isi PKTI lama belum 
memberikan panduan global penyusunan Tesis dan mengantisipasi 
penulisan Disertasi. Padahal sejak 1 September 2013, Pascasarjana STAIN 
Kendari ketika itu sudah menyelenggarakan perkuliahan, seperti yang 
dimaksudkan di atas. Fakta ini membuktikan bahwa kebutuhan akan PKTI 
yang akomodatif dan antisipatif menjadi urgen adanya. 

Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, maka dialokasikan 
kegiatan dan anggaran yang diharapkan mampu menghasilkan sebuah PKTI 
baru sebagai hasil adaptasi. Dibentuk pula tim kerja yang secara khusus 
menangani penyusunan PKTI dimaksud. 

PKTI yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah karya dari 
tim kerja yang menggawangi penyusunan PKTI. Meskipun timnya kecil, 
namun dianggap sudah cukup memadai untuk bekerja melakukan 
perumusan, editing, dan desain sampul. Tim ini bekerja dengan 
menyediakan draf PKTI STAIN Kendari yang lama, kemudian dibahas 
hingga sampai pada tahap finalisasi. Setelah itu, draf final diserahkan 
kepada Senat untuk disahkan sebagai pedoman umum bagi penulisan karya 
ilmiah lingkup IAIN Kendari. Selanjutnya dilakukan pencetakan dan 
diseminasi kepada seluruh civitas akademika, khususnya unit-unit kerja 
yang bersentuhan langsung dengan proses pembimbingan dan penulisan 
makalah, skripsi, tesis dan bahkan disertasi nantinya.  

 Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada 
semua pihak yang terlibat, khususnya tim kerja yang telah meluangkan 
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waktunya untuk terus mengurus penyusunan dan perampungan pedoman 
ini, semoga mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin 
 

 
Wassalam 
 
Kendari,  17 November 2014 
 
Wakebid AKPEL, 
 
 
 
Dr. Husain Insawan, M.Ag. 
NIP. 197308171998031002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Ketentuan Umum 

Menyusun atau membuat karya tulis ilmiah pada dasarnya 

merupakan suatu rangkaian kegiatan mengungkapkan hasil pemikiran 

dalam bentuk tulisan dengan memenuhi kriteria dan etika penulisan ilmiah. 

Oleh karena itu, sebelum seorang penulis menuangkan hasil pemikirannya 

dalam bentuk tulisan, penulis tersebut terlebih dahulu harus mengetahui 

kriteria dan etika penyusunan karya tulis ilmiah. 

Pada dasarnya, seseorang yang telah berhasil menyusun sebuah 

karya tulis ilmiah dianalogikan sebagai seseorang yang telah menempuh 

suatu “jalan” yang cukup panjang. Jalan tersebut mencakup kegiatan-

kegiatan: (1) penentuan tema, (2) pemilihan dan pengumpulan bahan, (3) 

pengorganisasian bahan, (4) aktivitas berpikir, (5) aktivitas menerapkan 

pengetahuan metodologis, (6) aktivitas penuangan hasil pemikiran ke 

dalam bentuk tulisan yang, antara lain, mencakup pemilihan kalimat, suku 

kata, tanda baca, aturan pengutipan, dan seterusnya, serta (7) aktivitas 

pemeriksaan ulang. Dengan demikian, karya tulis ilmiah tidak lahir tanpa 

proses dan tanpa norma. 

Pedoman ini hanya membahas tentang aturan-aturan dan prosedur-

prosedur yang berlaku dalam penulisan karya tulis ilmiah di lingkungan 

akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Untuk mengetahui 

lebih jauh tentang tahap-tahap penting lain dalam pembuatan karya tulis 

ilmiah seperti yang disebutkan di atas, seorang calon penulis dianjurkan 

untuk membaca literatur-literatur tentang metodologi penulisan karya tulis 

ilmiah yang relevan dengan bidang kajian akademik yang bersangkutan. 

B. Etika Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

Pada dasarnya terdapat sejumlah versi dan variasi tentang unsur-

unsur etika penulisan karya tulis ilmiah. Pemberlakuan unsur-unsur 
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tersebut biasanya ditetapkan secara khusus untuk konteks lingkungan 

akademik yang tertentu. Walaupun begitu, secara umum, unsur-unsur di 

bawah ini dipandang berlaku umum dalam setiap penulisan karya tulis 

ilmiah. 

1. Memelihara kejujuran. Ini berarti, tulisan yang disajikan bukan meru-

pakan milik orang lain. Penulis karya tulis ilmiah harus secara jujur 

membedakan antara pendapatnya dan pendapat orang lain yang diku-

tip. Pengutipan pernyataan dari orang lain harus diberi kredit, penga-

kuan atau penghargaan dengan cara menyebutkan sumbernya. 

2. Menunjukkan sikap rendah hati (tawâdhu‘). Karya tulis ilmiah, misal-

nya, tidak perlu mengobral kata-kata atau istilah-istilah asing dalam 

konteks yang tidak tepat dan perlu karena penulis bermaksud mema-

merkan kemampuannya dalam bahasa asing yang bersangkutan. 

Biasanya, penulisan kata-kata asing diperlukan jika padanannya 

dalam bahasa Indonesia belum ada atau dianggap belum tepat. Begitu 

juga pengutipan dan perujukan silang (cross reference), baik dalam 

catatan kaki maupun dalam daftar pustaka, sebaiknya tidak memuat 

literatur-literatur yang tidak relevan dengan topik karya tulis ilmiah, 

sebab yang demikian itu dianggap hanya memamerkan kekayaan 

literatur dan kemampuan bahasa (asing) penulisnya saja. 

3. Bertanggung jawab atas informasi dan analisis yang diungkapkan, 

serta tidak melemparkan kesalahan yang terdapat dalam karya tulis 

itu kepada orang lain, atau pihak lain. 

4. Bersikap terbuka, dalam arti memberikan kesempatan kepada pihak 

lain untuk memeriksa kembali kesahihan data dan fakta yang dikemu-

kakan dalam karya tulis ilmiah itu. 

5. Bersikap cermat dalam mengemukakan data, pernyataan, penulisan 

nama orang, nama tempat, ejaan, dan lain-lain. Kesemberonoan dan 

kemalasan dalam melakukan pengecekan ulang terhadap data yang 

dikemukakan menunjukkan rendahnya etika dan tradisi ilmiah sese-

orang. 

6. Bersikap objektif dalam menyajikan uraian. Salah satu faktor yang 

menunjang sikap objektif dalam mengemukakan argumentasi dalam 
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sebuah uraian adalah pemahaman yang memadai tentang aturan-

aturan berpikir yang benar, yang dikenal dengan logika. Pemahaman 

terhadap bidang pengetahuan ini memungkinkan seseorang meng-

hindari prosedur dan cara-cara berpikir yang salah (logical fallacies). 

C. Pengertian dan Macam Karya Tulis Ilmiah 

Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang 

berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya, antara 

lain, dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. 

1. Makalah 

Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu pokok 

persoalan, sebagai hasil penelitian atau sebagai hasil kajian yang disam-

paikan dalam suatu pertemuan ilmiah (seminar) atau yang berkenaan 

dengan tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen yang harus 

diselesaikan secara tertulis oleh mahasiswa. Tebalnya minimal 8 (delapan) 

halaman. 

2. Skripsi 

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian 

lapangan atau penelitian kepustakaan dan dipertahankan di depan sidang 

ujian (munaqasyah) dalam rangka penyelesaian studi tingkat Strata Satu 

(S1) untuk memperoleh gelar Sarjana. Tebal skripsi minimal 60 (enam 

puluh) halaman jika ditulis dalam bahasa Indonesia, dan minimal 40 (empat 

puluh) halaman jika ditulis dalam bahasa asing (Arab atau Inggris). 

3. Tesis 

Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian 

studi pada tingkat program Strata Dua (S2), yang diajukan untuk diuji/ 

dinilai oleh tim penguji guna memperoleh gelar Magister. Pembahasan 

dalam tesis mencoba mengungkapkan persoalan ilmiah tertentu dan meme-

cahkannya secara analitis kritis. Tebal tesis minimal 100 (seratus) halaman. 

4. Disertasi 

Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyele-

saian studi pada tingkat Strata Tiga (S3), yang dipertahankan di depan 

sidang ujian promosi untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.). Pembahasan 
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dalam disertasi harus analitis kritis, dan merupakan upaya pendalaman dan 

pengembangan ilmu pengetahuan yang ditekuni oleh mahasiswa yang 

bersangkutan. Untuk itu, pembahasannya harus menggunakan pendekatan 

multidisipliner yang dapat memberikan suatu kesimpulan yang berimpli-

kasi filosofis dan mencakup beberapa bidang ilmiah. Tebalnya minimal 200 

(dua ratus) halaman. 

Selanjutnya, keempat karya tulis ilmiah ini: makalah, skripsi, tesis, 

dan disertasi, jika disebutkan secara bersama-sama, akan disebut sebagai 

“karya tulis ilmiah” saja. 

D. Bahasa Karya Tulis Ilmiah 

Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa 

ilmiah. Ciri-ciri terpenting bahasa ilmiah adalah objektif, jelas, cermat, dan 

konsisten. Oleh karena itu, pernyataan yang bersifat spekulatif dan ambigu 

harus dihindari karena bahasa ilmiah bukanlah bahasa dakwah atau bahasa 

populer dan jauh dari bahasa iklan dan bahasa pasaran atau bahasa gaul 

(slang). 

Selain itu, bahasa ilmiah harus mengikuti aturan baku (standar) 

yang berlaku pada jenis bahasa yang digunakan. Dalam bahasa Indonesia, 

misalnya, aturan tersebut dikenal dengan ungkapan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. Ejaan yang digunakan haruslah ejaan yang sedang berlaku.1 

Kalimat yang digunakan harus efisien dan lengkap. Kalimat diang-

gap efisien jika mampu mengomunikasikan pikiran penulisnya secara tepat, 

singkat, dan padat. Kalimat dipandang lengkap jika mengandung minimal 

subjek dan predikat. Sebaiknya dihindari penyusunan kalimat yang terlalu 

panjang. Panjang lima baris ketukan biasanya sudah merupakan ukuran 

                                              
1Untuk mengetahui aturan standar/baku dalam tata bahasa Indonesia, mahasiswa 

bisa merujuk pada buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi pertama 1988; 
sebaiknya dipilih edisi terakhir), yang disertai dengan Pedoman Umum Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD), yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Bahasa Indonesia, 
Departemen Pendidikan Nasional R.I. 

Sementara itu, untuk memastikan kata-kata dan istilah-istilah yang baku dan 
tidak baku dalam bahasa Indonesia, salah satu rujukan paling otoritatif adalah Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (edisi pertama 1988; sebaiknya dipilih edisi terakhir) yang 
diterbitkan oleh penerbit yang sama. 
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maksimal sebuah kalimat. Harus diperhatikan secara cermat dan tepat 

penggunaan huruf besar, huruf kecil, tanda koma, tanda titik, tanda hubung, 

dan tanda-tanda baca lainnya. Transliterasi yang digunakan harus konsisten 

dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kata-kata asing yang belum 

menjadi kosa kata bahasa Indonesia hendaknya ditulis dengan benar dan 

dengan huruf miring (italics).  

Selain itu, pergantian alinea harus sesuai dengan ketentuan. 

Definisi-definisi yang dikemukakan harus tersusun dalam kalimat yang 

jâmi‘ (serba mencakup) dan mâni‘ (spesifik). Pernyataan-pernyataan yang 

dikemukakan harus jelas, cermat, tidak rancu dan tumpang tindih antara 

pendapat penulis dan pernyataan yang berasal dari pihak lain, dan tidak 

terjadi pelompatan kesimpulan (jumping conclusion). Hubungan antara 

satu kalimat dengan kalimat berikutnya harus runtut, logis, dan sistematis.  

Karya tulis ilmiah dalam lingkungan akademik IAIN Kendari, pada 

dasarnya, ditulis dalam bahasa Indonesia, kecuali skripsi mahasiswa 

jurusan/program studi Bahasa dan Sastra Arab ditulis dalam bahasa Arab. 

Demikian juga, skripsi mahasiswa jurusan/program studi bahasa Inggris 

ditulis dalam bahasa Inggris. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

Tugas membuat karya tulis ilmiah di lingkungan akademik memiliki 

beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Melatih mahasiswa mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian 

mereka dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 

2. Menumbuhkan etos ilmiah dan tradisi akademik di kalangan maha-

siswa sehingga mereka mampu menghasilkan karya di bidang ilmu 

pengetahuan dalam bentuk tulisan, terutama setelah penyelesaian 

studi mereka. 

3. Menjadi wahana transmisi pengetahuan dari IAIN Kendari ke 

kalangan yang membutuhkan, termasuk ke masyarakat luas. 

4. Merupakan salah satu bentuk pembuktian potensi, kemampuan, dan 

wawasan akademik mahasiswa yang bersangkutan, yang diperoleh 

melalui pendidikan dan pengajaran di jurusan masing-masing, ter-

utama dalam menyelesaikan masalah dengan menulis karya ilmiah. 
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BAB II 

PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN 

A. Prosedur Penyusunan Proposal 

1. Proposal Penelitian Skripsi 

a. Judul dan permasalahan skripsi yang akan diajukan harus memiliki 

relevansi dan keterkaitan dengan disiplin ilmu yang digeluti mahasiswa 

di jurusan/program studi masing-masing.  

b. Prosedur pengajuan proposal skripsi diatur sebagai berikut: 

1) Mahasiswa mengajukan tiga judul skripsi yang masing-masing 

disertai permasalahan pokok lalu dijabarkan secara logis ke dalam 

beberapa submasalah.  

2) Ketua jurusan/program studi, dibantu oleh sekretaris jurusan/ 

program studi, memeriksa relevansi dan orisinalitas judul dan 

masalah pokok yang diajukan serta tingkat kompetensi mahasiswa 

dalam membahas judul tersebut. Orisinalitas yang dimaksud dalam 

hal ini adalah bahwa judul yang diajukan bukan merupakan duplikasi 

dan perulangan. 

3) Terkait dengan poin (2) di atas, jika dipandang perlu, ketua jurusan/ 

program studi memberi rekomendasi kepada mahasiswa untuk 

mengonsultasikan judul dan permasalahan yang diajukan dengan 

dosen yang memiliki kompetensi akademik pada bidang terkait. 

4) Setelah mempertimbangkan bahwa judul dan permasalahan yang 

mahasiswa ajukan sudah dapat ditulis dalam bentuk rencana peneli-

tian skripsi, ketua jurusan/ program studi memberikan disposisi dan 

mengajukan calon pembimbing bagi mahasiswa yang bersangkutan 

untuk mendapatkan persetujuan dekan. Dalam proses pengajuan 

pembimbing, mahasiswa dapat mengusulkan sendiri calon 

pembimbing, bila dianggap penting oleh mahasiswa yang 

bersangkutan. 
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5) Berdasarkan usul dari ketua jurusan/program studi, dekan 

mengirimkan surat permintaan kesediaan menjadi pembimbing 

kepada dosen yang diusulkan oleh ketua jurusan program studi/ 

dengan melampirkan judul dan permasalahan yang diajukan 

mahasiswa. 

6) Setelah calon dosen pembimbing menyatakan kesediaannya, dekan 

menerbitkan surat keputusan pembimbing. 

7) Setelah penetapan dosen pembimbing, mahasiswa sudah dapat 

menyusun proposal skripsi. 

8) Dosen pembimbing yang bersangkutan dapat melaksanakan seminar 

guna mengetahui tingkat kompetensi mahasiswa yang bersangkutan 

serta kelayakan permasalahan untuk dikaji. 

9) Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua 

jurusan/program studi, maka proposal skripsi tersebut diajukan 

kepada dekan untuk disahkan. Setelah pengesahan ini, penelitian dan 

penulisan skripsi secara resmi sudah dapat dimulai. 

2. Proposal  Tesis dan Disertasi 

a. Judul dan permasalahan yang akan diajukan harus memiliki relevansi 

dengan disiplin ilmu yang dikaji dalam Program Pascasarjana IAIN 

Kendari dengan memperhatikan spesifikasi kajian program dan disiplin 

ilmu yang ditekuni oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

b. Untuk pengajuan proposal tesis/disertasi, mahasiswa melakukan 

konsultasi awal dengan ketua program studinya masing-masing. Untuk 

itu, mahasiswa harus menyiapkan tiga judul tesis/disertasi, masing-

masing disertai pokok permasalahan yang dijabarkan secara logis ke 

dalam beberapa submasalah. 

c. Setelah ketua program studi menyetujui judul dan permasalahan yang 

diusulkan, tahap berikutnya adalah mahasiswa membuat proposal. 

d. Direktur Program Pascasarjana kemudian menyampaikan surat permin-

taan kesediaan menjadi promotor penulisan tesis/disertasi kepada dosen 

yang dipandang memiliki keahlian yang relevan dengan objek kajian 

tesis/disertasi terkait. 

e. Setelah mendapat persetujuan dari promotor, proposal  sudah dapat dise-



8 
 

minarkan. 

f. Mahasiswa melakukan perbaikan proposal  berdasarkan hasil seminar 

untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari promotor dan penge-

sahan dari ketua program studi. Setelah pengesahan ini, tahap-tahap 

penelitian dan penulisan tesis/disertasi secara resmi sudah dapat dimulai. 

B. Materi Proposal 

Proposal skripsi dan tesis/disertasi yang diajukan harus berisikan 

materi pokok sebagai berikut: 

1. Latar belakang masalah; 

2. Rumusan masalah; 

3. Hipotesis (bila diperlukan); 

4. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian; 

5. Kajian pustaka; 

6. Kerangka teoretis (khusus program studi S2 dan S3) 

7. Metodologi penelitian; 

8. Tujuan dan kegunaan; 

9. Daftar pustaka; 

10. Kerangka isi penelitian (outline). 

Materi pokok proposal di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Latar Belakang Masalah menguraikan data dan fakta yang melatar-

belakangi munculnya masalah pokok yang akan dikaji dalam skripsi, 

tesis, dan disertasi. Uraian tersebut berisikan tinjauan historis, 

teoretis, dan faktual mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

pokok, baik berdasarkan hasil-hasil studi yang telah ada sebelumnya 

maupun berdasarkan pengamatan sendiri. Biasanya, sistematika dan 

logika uraian pada bagian ini menyerupai kerucut terbalik, yaitu 

diawali dengan paragraf-paragraf yang mengulas data dan fakta-fakta 

yang bersifat umum, lalu menyempit dan mengerucut ke hal-hal yang 

lebih khusus yang mengantar pemikiran pembaca ke pokok permasa-

lahan yang akan dikaji. Karena bobot tesis dituntut melebihi bobot 

skripsi, maka ulasan tentang latar belakang masalah untuk penulisan 

tesis, apalagi disertasi, haruslah lebih luas dan mendalam. Latar 

belakang permasalahan juga harus mencerminkan realitas dan 
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aktualitas objek penelitian, mendeskripsikan signifikansi akademik 

penelitian, dan alasan-alasan pemilihan masalah pokok tersebut. 

2. Rumusan Masalah merupakan bagian di mana masalah pokok yang 

akan dikaji ditegaskan secara konkret dan diformulasikan dalam ben-

tuk kalimat-kalimat pertanyaan yang memerlukan jawaban. Untuk 

kedalaman pembahasan, permasalahan yang akan dikaji seharusnya 

dijabarkan hanya ke dalam satu masalah pokok saja. Satu masalah 

pokok inilah yang harus dianalisis secara logis ke dalam beberapa 

submasalah. Jika masalah pokok tersebut ternyata mempunyai ruang 

lingkup yang terlalu luas, maka ia harus dibatasi dengan cara meng-

identifikasi, memilih, dan menjelaskan aspek yang lebih khusus dari 

masalah yang akan diteliti. 

Dalam penulisan tesis dan disertasi diperlukan identifikasi dan 

analisis yang lebih luas dan mendalam terhadap permasalahan yang 

muncul sekitar tema yang diangkat guna mendemonstrasikan ke-

luasan wawasan dan kompetensi akademik calon peneliti. Setelah 

permasalahan teridentifikasi dan teranalisis secara luas dan dalam, 

barulah sebuah masalah pokok yang akan dikaji dipilih dan dirumus-

kan. Pemilihan masalah pokok hendaknya memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam metodologi penelitian. 

3. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atas 

masalah pokok yang diajukan. Tujuannya adalah untuk memberikan 

arah dan fokus yang jelas bagi penelitian yang berupaya melakukan 

verifikasi terhadap baik kesahihan maupun kesalahan suatu teori. 

Esensi dari hipotesis adalah pernyataan asumtif dan afirmatif berda-

sarkan pada pemikiran logis sederhana (a priori) tentang adanya 

hubungan yang signifikan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis 

dinyatakan dalam bentuk kalimat deklaratif yang menegaskan adanya 

hubungan antara variabel-variabel terkait. Hipotesis diperlukan dalam 

penelitian yang bersifat verifikatif, tetapi tidak diperlukan dalam 

penelitian yang bersifat eksploratif atau deskriptif. 

Unsur lain yang perlu ditegaskan dalam pernyataan hipotesis 

ini adalah teknik pengujian hipotesis dengan menggunakan: tes 

dengan logika, tes dengan informasi, dan tes dengan percobaan. 



10 
 

Penyusunan hipotesis harus berlandaskan pada kerangka teori yang 

jelas seperti yang dituntut dalam suatu metodologi penelitian. 

4. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian. Definisi opera-

sional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran 

pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah 

teknis yang terkandung dalam judul. Sedangkan ruang lingkup pene-

litian berfungsi untuk menjelaskan batasan dan cakupan penelitian, 

baik dari segi rentang waktu maupun jangkauan wilayah objek 

penelitian.  

5. Kajian Pustaka. Secara umum, kajian pustaka merupakan bagian di 

mana calon peneliti harus mendemonstrasikan hasil bacaannya yang 

ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok 

masalah yang akan dia teliti. Ini dimaksudkan agar calon peneliti 

benar-benar mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan 

kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan 

tempat tertentu.  

Untuk penelitian lapangan, kajian pustaka berisi ulasan yang 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa: 

• Pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah dite-

liti atau dibahas oleh penulis lain sebelumnya. 

• Pokok masalah yang akan diteliti mempunyai relevansi (sesuai 

atau tidak sesuai) dengan sejumlah teori yang telah ada. 

Sedangkan untuk penelitian kepustakaan, kajian pustaka berisi 

ulasan yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa: 

• Pokok masalah yang akan diteliti belum pernah dibahas oleh 

penulis lain sebelumnya. Kalau pun pokok masalah tersebut telah 

dibahas oleh penulis lain sebelumnya, pendekatan dan paradigma 

yang digunakan untuk meneliti pokok masalah tersebut akan 

berbeda dengan penulis-penulis sebelumnya. 

• Menjelaskan bahwa hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang 

pokok masalah tersebut (jika memang ada), masih perlu diuji 

dan/atau dikembangkan lebih lanjut. 

• Menjelaskan bahwa teori-teori yang sejauh ini digunakan untuk 
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membahas pokok masalah terkait tidak lagi relevan dan, karena 

itu, calon peneliti akan menggunakan teori yang berbeda/baru. 

6. Kerangka Teoretis (khusus untuk program studi S2 dan S3) 

 Kerangka teoretis adalah rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan 

proses berpikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep 

dan proposisi-proposisi baru yang memudahkan seorang peneliti 

merumuskan hipotesis penelitiannya. Secara ringkas, kerangka teo-

retis mencakup langkah-langkah: 

• Pengkajian teori-teori ilmiah yang akan dipergunakan dalam 

analisis; 

• Pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan; 

• Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis dengan 

mempergunakan premis-premis yang tercantum dalam teori-teori 

ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan tersebut dengan 

menyatakan secara tersurat postulat, asumsi, dan prinsip yang 

dipergunakan (jika diperlukan); dan 

• Perumusan hipotesis. 

Urgensi kerangka teoretis yang paling utama adalah untuk mem-

permudah perumusan hipotesis. Selain itu, kerangka teoretis juga 

berguna untuk mempertegas jenis hubungan yang terjadi antar-

variabel serta untuk menggambarkan bagaimana proses pengorganisa-

sian dan analisis data dilakukan. Dengan adanya kerangka teoretis, 

akan semakin jelas bagi peneliti tahap-tahap pengolahan dan analisis 

data, penentuan variabel-variabel bebas dan terikat, dan penentuan 

hubungan antarvariabel. 

7. Metodologi Penelitian berisi ulasan tentang metode yang dipergu-

nakan dalam tahap-tahap penelitian yang meliputi: jenis, pendekatan, 

pengumpulan data, dan pengolahan/analisis data. 

a. Jenis Penelitian. Bagian ini menjelaskan jenis penelitian yang diguna-

kan, misalnya: historis, studi kasus, eksploratif, deskriptif, eksplanatif, 

dan sebagainya. 

b. Metode Pendekatan. Bagian ini menjelaskan perspektif yang digunakan 

dalam membahas objek penelitian. Perspektif yang digunakan harus 
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memiliki relevansi akademik dengan fakultas dan jurusan/program studi 

mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai contoh, penelitian yang dilaku-

kan mahasiswa dalam lingkup pembidangan keilmuan Adab seharusnya 

menggunakan pendekatan linguistik dan historis; pendekatan 

komunikasi dan sosiologi bagi bidang ilmu Dakwah dan ilmu 

Komunikasi; pen-dekatan teologi normatif (syar‘i) dan yuridis bagi 

bidang Syariah dan Ilmu Hukum; pendekatan pendidikan dan psikologis 

bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan; pendekatan filosofis, 

teologis, sufistik, dan eksegesis dan/atau hermeneutik bagi bidang 

Ushuluddin; pendekatan saintifik bagi bidang Sains dan Teknologi; serta 

pendekatan eksperimentatif bagi bidang Ilmu Kesehatan. Penggunaan 

pendekatan sekunder dan multidisipliner tetap terbuka sesuai dengan 

pembahasan. 

Untuk Program Pascasarjana, pendekatan yang diperlukan adalah 

pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. 

c. Metode Pengumpulan Data. Bagian ini mencakup penjelasan tentang 

teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, seperti obser-

vasi, wawancara, survei, dokumen, dan/atau kartu data. Selain itu, perlu 

juga dikemukakan jenis data (kuantitatif atau kualitatif), sumber data, 

baik primer maupun sekunder; baik kepustakaan (library research) mau-

pun lapangan (field research). Dalam hal penelitian lapangan, perlu dite-

gaskan lokasi penelitian, populasi dan sampel serta proses samplingnya. 

d. Metode Pengolahan dan Analisis Data. Pada bagian ini, dikemukakan 

jenis metode pengolahan dan analisis data yang digunakan, yakni 

metode kuantitatif atau metode kualitatif serta alasan penggunaannya. 

Jika menggunakan metode kuantitatif, perlu ditegaskan lebih lanjut 

tentang model penyajian data seperti penyajian dalam bentuk tabel atau 

grafik, dan memastikan penggunaan analisis statistik. Jika penelitian 

menggunakan metode kualitatif, perlu ditegaskan teknik analisis dan 

interpretasi data yang digunakan.  

8. Tujuan dan Kegunaan. Pada bagian ini, dijelaskan tujuan yang hen-

dak dicapai oleh penelitian terhadap masalah yang sedang dikaji. 

Tujuan penelitian bisa mencakup salah satu dari alternatif berikut: 
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• Menemukan atau merumuskan suatu teori (baru); 

• Mengembangkan suatu teori; 

• Menguji kebenaran suatu teori; 

Penegasan tujuan penelitian tidak cukup hanya dengan me-

nyalin salah satu dari tiga kalimat di atas, tetapi harus ditambah 

dengan keterangan yang tegas dan jelas tentang teori apa yang akan 

dirumuskan, dikembangkan, atau diuji. 

Sementara itu, kegunaan penelitian menjelaskan tentang 

kegunaan atau manfaat yang diharapkan bisa diperoleh lewat pene-

litian. Bagian ini bisa mencakup dua hal pokok berikut: 

• Kegunaan ilmiah yang berkaitan dengan kontribusi bagi perkem-

bangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada 

khususnya. 

• Kegunaan praktis yang berkaitan dengan pembangunan masyara-

kat, bangsa, negara, dan agama. 

Kegunaan penulisan yang bersifat formal, yakni sebagai 

kelengkapan syarat guna memperoleh gelar akademik tidak perlu 

diungkapkan karena telah tercantum dalam halaman sampul. Demi-

kian juga, tidak perlu menyebutkan kegunaaan yang bersifat personal, 

misalnya sebagai wahana pengembangan kompetensi akademik 

peneliti yang bersangkutan,  

9. Daftar Pustaka merupakan bagian yang memuat daftar literatur 

ilmiah yang telah ditelaah dan akan dijadikan rujukan dalam penu-

lisan. Dalam proposal skripsi atau proposal  tesis dan diser-tasi, 

daftar pustaka masih bersifat tentatif, karena selalu ada kemung-

kinan ditemukannya sumber lain yang lebih handal, lengkap, dan 

valid, atau dapat melengkapi kepustakaan yang sudah ada. 

10. Kerangka Isi (outline), yakni sistematika pembahasan yang dibagi 

ke dalam bab-bab dan subbab-subbab sesuai dengan topik dan per-

masalahannya. Dalam proposal skripsi atau proposal  tesis dan 

disertasi, kerangka isi ini masih dapat mengalami perubahan atau 

penyempurnaan dalam proses penelitian dan pembahasan karya tulis 

ilmiah selanjutnya. 
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BAB III 

KOMPOSISI KARYA TULIS ILMIAH 

A. Pengertian Komposisi Karya Tulis Ilmiah 

Komposisi karya tulis ilmiah yang dimaksud di sini ialah struktur 

penempatan uraian dan pembahasan hasil penelitian. Penjelasan tentang ini 

diperlukan untuk memastikan adanya keterkaitan logis dan sistematis 

antara setiap bagian dalam karya tulis ilmiah tersebut sehingga menjadi 

karya tulis ilmiah yang utuh. 

B. Sistematika 

Secara umum, komposisi penulisan karya ilmiah terdiri atas tiga 

bagian utama, yaitu: bagian awal, bagian pokok atau isi, dan bagian akhir. 

Sesuai dengan sifat dan tujuan masing-masing karya tulis ilmiah, maka 

sistematika skripsi, tesis, dan disertasi dibedakan dari sistematika makalah. 

1. Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

Komposisi penulisan skripsi, tesis, dan disertasi disusun secara 

sistematis sebagai berikut: 

a. Bagian Awal: 

1) Halaman Sampul 

2) Halaman Judul 

3) Abstrak 

4) Halaman Persetujuan Pembimbing 

5) Halaman Pernyataan Penulis 

6) Halaman Pengesahan 

7) Halaman Pengantar 

8) Daftar Isi 

9) Daftar Tabel (kalau ada) 

10) Daftar Gambar (kalau ada) 

11) Transliterasi 
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b. Bagian Pokok atau Isi 

1) Bab Pendahuluan 

2) Bab-bab Pembahasan, yang mencakup tiga bagian: 

a) Bab yang berisi bagian kajian teori; 

b) Bab yang memuat deskripsi hasil penelitian; 

c) Bab yang berisi analisis masalah. 

3) Bab Penutup, yang berisi kesimpulan dan implikasi atau rekomen-

dasi. 

c. Bagian Akhir: 

1) Daftar Pustaka; 

2) Lampiran atau Apendiks (kalau ada); 

3) Riwayat Hidup Singkat Penulis. 

2. Makalah 

Sistematika makalah disusun sebagai berikut: 

a. Pendahuluan, meliputi: 

1) Latar belakang dan signifikansi masalah; 

2) Rumusan masalah atau pernyataan pokok masalah (thesis statement); 

3) Sistematika pembahasan. 

b. Pembahasan sesuai dengan submasalah yang ada. 

c. Penutup yang mengandung kesimpulan dan implikasi. 

C. Uraian Komposisi 

1. Bagian Awal: 

a. Halaman sampul berisikan kalimat-kalimat tentang: 

1) Judul karya tulis ilmiah (skripsi, tesis, disertasi); 

2) Kata “oleh”; 

3) Nama penulis, dan di bawahnya tertulis NIM; 

4) Kalimat peruntukan skripsi, tesis, dan disertasi; 

5) Tahun penyelesaian karya tulis ilmiah, yakni tahun persetujuan pem-

bimbing. 

b. Halaman judul berwarna putih (kertas HVS), isinya sama dengan 

halaman sampul. 

c. Abstrak (bukan abstraksi) adalah intisari kandungan skripsi yang ditulis 

dalam bentuk esei pendek. Bila memungkinkan, abstrak juga dibuat 
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dalam bahasa Arab atau Inggris. Abstrak sebaiknya ditulis dalam satu 

halaman, maksimal dua halaman dengan jarak spacing 12 pt. Abstrak 

hanya menguraikan bagian-bagian yang penting secara singkat dan 

padat tentang tema, tujuan, jenis pendekatan, dan kesimpulan. Dengan 

pengungkapan bagian-bagian tersebut, kandungan karya tulis ilmiah 

dapat tergambar secara ringkas, tetapi cukup jelas. Harus diingat, 

abstrak bukanlah kesimpulan-kesimpulan yang ditempatkan pada bagian 

awal karya tulis ilmiah; bukan pula pemadatan atau intisari dari bagian 

pendahuluannya, atau ringkasan rumusan masalahnya. 

d. Halaman persetujuan pembimbing, berisi: 

1) Judul halaman “Persetujuan Pembimbing” ditempatkan secara si-

metris di bagian atas. 

2) Teks persetujuan. 

3) Tanggal persetujuan. 

4) Tanda tangan, nama, dan NIP pembimbing. 

Setelah karya tulis ilmiah dipertahankan di hadapan penguji, 

halaman ini tidak perlu ikut terjilid karena fungsinya hanya sebagai nota 

pengantar ujian (untuk contoh konkret halaman ini, lihat Lampiran 11 

dan 12). 

e. Halaman pernyataan keaslian kepengarangan (authorship) karya tulis 

ilmiah tersebut oleh penulis yang bersangkutan. (Contoh untuk halaman 

ini terdapat pada Lampiran 8). 

Unsur-unsur halaman ini adalah: 

1) Judul halaman: “Pernyataan Keaslian” karya tulis ilmiah (nama karya 

tulis ilmiah disebutkan sesuai dengan jenisnya: skripsi, tesis atau 

disertasi). 

2) Teks pernyataan yang berbunyi: “Dengan penuh kesadaran, penyusun 

yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi 

(Tesis/ Disertasi) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika 

di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, 

plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, 

maka Skripsi (Tesis/Disertasi) ini beserta gelar yang diperoleh 

karenanya, batal demi hukum.” 

3) Tanggal pernyataan; 
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4) Tanda tangan penyusun; 

5) Nama/NIM penyusun; 

f. Halaman Pengesahan, yaitu halaman yang berisi: 

1) Kalimat “PENGESAHAN” sebagai judul. 

2) Teks pengesahan. 

3) Tanggal pengesahan (sesuai dengan waktu kelulusan). 

4) Nama para anggota Tim Penguji disertai nama jabatan dan tanda 

tangan asli mereka. 

5) Diketahui oleh Dekan Fakultas/Direktur PPS. 

g. Kata Pengantar yang berisi ungkapan perasaan syukur penulis kepada 

Allah swt. dan pernyataan terima kasihnya kepada semua pihak yang 

telah memberikan dukungan moral dan material atas penyelesaian karya 

tulis ilmiah yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang dinilai telah 

berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di universitas. 

Panjang kata pengantar sebaiknya berkisar pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) 

halaman saja. 

Ucapan terima kasih pada umumnya ditujukan kepada, tetapi 

tidak mesti terbatas pada, pihak-pihak berikut: 

1) Rektor dan Dekan dengan seluruh jajarannya; 

2) Para pembimbing; 

3) Instansi yang memberikan fasilitas waktu, tempat, dan rekomendasi 

bagi pelaksanaan penelitian; 

4) Kepala perpustakaan dan seluruh stafnya; 

5) Pihak-pihak yang secara konkret memberikan bantuan kepada 

penulis; 

6) Orangtua, anggota keluarga, dan kawan-kawan penulis yang benar-

benar memberikan bantuan kepadanya dalam rangka penyelesaian 

studi. 

Ucapan terima kasih hendaknya menggunakan kalimat yang 

santun dan wajar, tidak berlebih-lebihan dalam menghargai pihak lain, 

tetapi juga tidak terlalu merendahkan diri. Keterbatasan-keterbatasan 

teknis berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah mungkin bisa 

disebutkan secara wajar, tetapi pernyataan yang secara gamblang 
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mengungkapkan kekurangan dan kelemahan akademik penulis dan karya 

tulis ilmiahnya sebaiknya dihindari supaya karya tulis tersebut tetap 

memiliki wibawa ilmiah yang objektif. 

h. Daftar Isi memuat keterangan terperinci dan sistematis tentang kese-

luruhan kandungan karya tulis ilmiah, meliputi bagian awal, tengah, dan 

akhir. Di dalamnya dicantumkan judul bab dan subbabnya, yang masing-

masing diawali dengan nomor atau huruf urutan yang konsisten dan 

diberi nomor halaman awal pemuatannya. Jarak antara judul bab atau 

subbab dengan nomor halaman dihubungkan dengan titik-titik. 

Cara penulisan Daftar Isi adalah sebagai berikut: 

1) Kata DAFTAR ISI ditempatkan sebagai judul halaman di bagian atas 

tengah dengan huruf capital tebal (All Caps) tanpa garis bawah (atau 

huruf miring atau Italic) dan tanpa titik. 

2) Unsur-unsur dari bagian awal skripsi, yakni Halaman Judul, Abstrak, 

Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi (Tesis/Disertasi), Halaman 

Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, dan seterusnya, 

ditulis dengan huruf kapital. Nomor halaman pemuatan dalam angka 

Romawi kecil ditempatkan di ujung baris. 

3) Bab-bab diketik secara berturut-turutan dengan indikator angka 

Romawi besar, diikuti dengan judul bab yang ditulis secara kese-

luruhan dengan huruf capital tanpa garis bawah. Sementara itu, huruf 

awal setiap kata dalam Subbab ditulis dengan huruf kapital, kecuali 

huruf awal kata sandang, kata depan, dan kata penghubung yang 

ditulis dengan huruf kecil. 

4) Pada prinsipnya, ketentuan penulisan karya ilmiah dalam bahasa Arab 

sama dengan ketentuan di atas kecuali dalam hal-hal teknis tertentu 

yang memang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam bahasa 

Arab. 

i. Daftar Tabel dan Ilustrasi. Kalau dalam skripsi, tesis, atau disertasi 

terdapat lima buah tabel atau ilustrasi, maka perlu dibuatkan daftar 

tersendiri dengan teknik seperti pembuatan DAFTAR ISI dengan judul 

DAFTAR TABEL atau DAFTAR GAMBAR. Demikian pula peta, 

diagram, grafik, dan sebagainya, jika ada, dibuat seperti teknik pem-

buatan Daftar Tabel dan Gambar. 
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2. Bagian Pokok atau Isi Karya Tulis Ilmiah 

a. Pendahuluan 

Pendahuluan mencakup penjelasan-penjelasan yang berkaitan 

erat dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Oleh 

karena itu, bagian pendahuluan dimaksudkan untuk mengantar pembaca 

memasuki uraian-urain selanjutnya tentang masalah yang diangkat 

dalam karya tulis ilmiah, yang memuat subbab-subbab sebagai berikut: 

1) Latar Belakang Masalah; 

2) Rumusan dan Batasan Masalah; 

3) Hipotesis (bila diperlukan); 

4) Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan; 

5) Metodologi Penelitian; 

6) Kajian Pustaka; 

7) Kerangka Teoretis; 

8) Tujuan dan Kegunaan 

9) Garis-garis Besar Isi (Skripsi/Tesis/Disertasi) 

Uraian pada setiap item dalam bab pendahuluan seperti yang 

disebutkan di atas harus dikembangkan berdasarkan unsur-unsur yang 

telah dijelaskan dalam proposal. Hal ini penting terutama karena bab 

pendahuluan ini memuat deskripsi yang lebih lengkap dan mendetail 

tentang prosedur dan metode pelaksanaan penelitian. Dengan kata lain, 

meskipun unsur-unsur pembahasan keduanya memiliki kesamaan, 

namun tidak berarti naskah proposal serta-merta akan persis menjadi 

bab pendahuluan. 

b. Bab-bab Penguraian 

Uraian dalam karya tulis ilmiah harus memuat hasil penafsiran 

dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan yang merupakan 

jawaban terperinci atas persoalan yang berhubungan dengan pokok pem-

bahasan dan sub-sub masalahnya. 

Bab-bab penguraian ini disusun secara sistematis dan logis. 

Dalam hal ini, uraian diawali dengan pembahasan yang bersifat umum 

tentang kajian-kajian teoretis yang telah ada dan dipandang relevan 

untuk dijadikan salah satu kerangka teori dalam penelitian karya tulis 
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ilmiah. Ini kemudian disusul dengan pembahasan masalah secara lebih 

khusus yang memberikan deskripsi tentang objek penelitian dan analisis 

terhadap masalah. 

Karena karya tulis ilmiah pada dasarnya merupakan laporan hasil 

penelitian, maka bab-bab penguraian dapat pula disusun dengan mengi-

kuti pola penulisan laporan penelitian, terutama untuk penulisan yang 

berdasarkan pada riset lapangan. Dalam hal ini, bab-bab penguraian 

mencakup pembahasan tentang landasan dan kerangka teoretis, meto-

dologi penelitian, dan hasil penelitian. 

c. Bab Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian serta implikasi atau reko-

mendasi yang muncul berdasarkan penelitian tersebut. Kesimpulan 

merupakan kristalisasi, kulminasi, dan intisari dari bahasan-bahasan 

yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya yang ditulis dengan 

kalimat-kalimat yang ringkas, padat, dan tegas. Yang lebih penting lagi, 

kesimpulan harus merupakan jawaban yang tegas terhadap pokok masa-

lah (thesis statement) atau hipotesis yang dikemukakan pada bagian 

pendahuluan. Perlu diingat, kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari 

uraian-uraian sebelumnya, melainkan hasil pemecahan terhadap perma-

salahan yang diangkat dalam karya tulis ilmiah, yang dirumuskan menu-

rut proses berpikir yang sistematis, logis, dan metodologis. 

Dalam bab penutup ini dimuat pula implikasi dari penelitian 

yang telah dilakukan dalam bentuk saran-saran atau rekomendasi yang 

dipandang perlu, baik yang bersifat teoretis maupun praktis, berkaitan 

dengan pokok masalah yang dibahas. Saran-saran sebaiknya realistis dan 

argumentatif, sehingga tidak tampak sekadar sebagai daftar usul yang 

tidak relevan dengan rangkaian penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir karya tulis ilmiah berisi: 

a. Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka adalah daftar rujukan, baik berupa buku-buku, 

disertasi, tesis, jurnal, majalah, koran, terbitan khusus, sumber digital, 

makalah, informan, naskah undang-undang dan peraturan, situs internet, 

dan sebagainya, yang benar-benar menjadi rujukan dalam menyusun 
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karya tulis ilmiah. Dengan kata lain, yang dimasukkan dalam Daftar 

Pustaka ini hanyalah rujukan yang dijadikan sebagai sumber bacaan dan 

kutipan, baik langsung maupun tidak, sebagaimana tercantum dalam 

karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, literatur atau referensi yang tidak 

dikutip, meskipun berguna bagi penyusunan karya tulis ilmiah, tidak 

perlu dimasukkan dalam Daftar Pustaka. Namun, jika literatur-literatur 

seperti itu akan dimasukkan juga dalam Daftar Pustaka, alternatifnya 

adalah mengklasifikasikan semua rujukan itu menjadi: (1) Rujukan 

Utama, yakni literatur yang dijadikan sumber kutipan, dan; (2) Rujukan 

Pelengkap, yakni literatur-literatur yang berguna bagi penyusunan karya 

tulis ilmiah, tetapi tidak dikutip. 

Daftar Pustaka merupakan salah satu persyaratan bagi setiap 

karya tulis ilmiah. Melalui Daftar Pustaka, pembaca akan dapat dengan 

mudah mengetahui keseluruhan sumber rujukan yang digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, dan dengan demikian, kualitas karya tulis ilmiah 

tersebut dapat diukur secara objektif. Selain itu, pembaca juga dapat 

menelusuri lebih jauh validitas uraian lewat Daftar Pustaka yang isinya 

telah dikutip. 

Teknik penulisan Daftar Pustaka dapat dilihat dalam BAB IV 

tentang teknik penulisan. 

b. Lampiran 

Bagian lampiran memuat lembaran data pelengkap yang dipan-

dang secara konkret dapat mendukung validitas atau kesahihan suatu 

uraian, tetapi tidak perlu dimuat, dalam bagian utama karya tulis ilmiah. 

Lembaran dimaksud bisa berupa dokumen khusus, peta, gambar, foto, 

grafik, skema, naskah undang-undang dan peraturan, surat resmi atau 

pribadi, silsilah, model angket, dan sejenisnya. Urutan pemuatan lam-

piran ini harus disesuaikan dengan urutan uraian terkait dalam karya 

tulis ilmiah. 

c. Daftar Riwayat Hidup Penyusun 

Daftar ini berisi: 

1) Judul halaman, yakni DAFTAR RIWAYAT HIDUP, diketik simetris 

di tepi margin atas. 
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2) Data riwayat hidup penyusun terdiri atas: nama penyusun, tempat 

dan tanggal lahir, asal sekolah jenjang terakhir, nama orangtua, 

istri/anak (kalau ada), riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan (kalau 

ada), jabatan/pangkat (kalau ada), penghargaan yang pernah diperoleh 

(jika ada), riwayat/pengalaman organisasi, dan daftar karya tulis 

(kalau ada). 

c. Transliterasi 

Transliterasi adalah penyalinan atau peralihan huruf yang satu ke 

huruf lainnya. Dalam konteks penyusunan karya tulis ilmiah di ling-

kungan IAIN Kendari, transliterasi lebih berkaitan dengan peralihan 

huruf Arab ke huruf Latin. Transliterasi diperlukan untuk kemudahan 

pembacaan sambil tetap memperhatikan perlunya menjaga keutuhan 

pemahaman terhadap makna kata atau kalimat dari bahasa asal. Tabel 

transliterasi huruf Arab ke huruf Latin dilampirkan dalam Pedoman ini 

dan harus digunakan secara konsisten. 
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BAB IV 

TEKNIK PENULISAN 

Bab ini akan membahas cara-cara penulisan unsur-unsur karya tulis 

ilmiah yang mencakup pengetikan teks atau bagian tubuh tulisan, catatan 

kutipan, dan daftar pustaka. Catatan kutipan bisa berbentuk catatan kaki 

(footnote), catatan akhir (endnote), dan catatan dalam kurung 

(parenthetical note atau in-text citation). Yang diuraikan dalam bab ini 

hanya ketentuan umum tentang penulisan catatan kutipan dan daftar 

pustaka. Contoh penulisan yang lebih lengkap dan mendetail untuk 

berbagai jenis referensi dalam catatan kutipan dan daftar pustaka akan 

diuraikan pada bab berikutnya (BAB V). 

A. Teks (Bagian Tubuh Tulisan) 

1. Pengaturan Margin 

a. Margin kiri dan atas untuk penulisan huruf Latin, serta margin kanan 

dan atas untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 4 (empat) 

cm dari ujung kertas. 

b. Margin kanan dan bawah untuk penulisan huruf Latin, serta margin kiri 

dan bawah untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 3 (tiga) 

cm dari ujung kertas. 

c. Baris pertama setiap alinea dimulai setelah 1,25 cm (First Line 1,25 cm) 

dari margin kiri untuk penulisan huruf Latin dan margin kanan untuk 

penulisan huruf Arab. 

d. Setiap ketikan kembali ke margin, kecuali numerasi (penomoran) dan 

alinea baru. 

e. Setiap lembar kertas hanya digunakan untuk pengetikan satu halaman 

(tidak timbal balik). 

2. Pengaturan Posisi Judul Halaman-halaman Judul 

a. Judul dari Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian karya tulis 

ilmiah, Halaman Pengesahan, Daftar Isi, dan Abstrak, ditempatkan 

 

23 



24 
 

secara simetris di tengah halaman bagian atas, 4 (empat) cm dari ujung 

atas kertas (sama dengan alinea pertama teks pada setiap halaman). 

b. Kata Pengantar, Daftar Tabel, Daftar Ilustrasi, Bab, Daftar Pustaka, dan 

Glossary ditempatkan secara simetris di tengah halaman bagian atas, 6 

cm dari ujung atas kertas (2 cm di bawah posisi alinea pertama teks pada 

setiap halaman (lihat lampiran). 

c. Semua judul pada “halaman berjudul” diketik dengan huruf kapital (all 

caps) dan ditebalkan (bold). 

3. Jarak Spasi Antarbaris dan Jarak Ketukan Antarkata 

a. Jarak antara nomor bab dengan judul bab dan antara baris pertama judul 

bab dengan baris berikutnya (jika lebih dari satu baris) adalah 2 (dua) 

spasi atau dalam aturan word processor sama dengan exactly 24 pt. 

b. Jarak judul bab dengan subbab (jika langsung diikuti subbab) adalah 4 

(empat) spasi (caranya, mengeset kolom spacing subbab menjadi before 

12), dan jarak antara judul subbab dengan baris pertama teks adalah 2 

(dua) spasi (caranya, mengeset kolom spacing subbab menjadi after 6). 

c. Teks diketik dengan jarak exactly 24 pt (line spacing exactly 24 pt). Hal 

ini dimaksudkan untuk menjaga kerapian teks yang menggunakan cam-

puran font Latin dan font Arab serta memakai tanda-tanda transliterasi. 

d. Kutipan langsung sepanjang tiga baris atau lebih diketik dengan jarak 

exactly 12 pt dan dalam format terpisah dari teks biasa. Untuk kutipan 

teks Arab, baik yang ditulis dengan tangan maupun yang diketik dengan 

word processor (komputer), tetap memperhatikan ketentuan ini, tetapi 

dapat menyesuaikan dengan keadaan huruf atau font-nya. 

e. Terjemahan ayat Al-Qur’an, Hadis atau terjemahan dari sumber bahasa 

asing, diketik dengan jarak exactly 12 pt dalam satu alinea tersendiri. 

f. Jarak baris catatan kaki: 

1) Jika dalam catatan kaki keterangan mencapai 2 (dua) baris atau lebih, 

maka jarak antara setiap baris adalah exactly 12 pt dengan ukuran 

font (font size) 10 pt. 

2) Jarak antara baris terakhir suatu catatan kaki dengan baris pertama 

catatan kaki berikutnya dalam halaman yang sama adalah spacing 

before 6 pt. 
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3) Baris pertama setiap nomor catatan kaki dimulai setelah 1,25 cm dari 

margin kiri untuk penulisan huruf Latin, dan margin kanan untuk 

penulisan huruf Arab. Baris kedua dan seterusnya tetap kembali ke 

margin kiri/kanan. 

4) Nomor untuk catatan kaki ditulis setengah spasi di atas baris pertama 

setiap catatan kaki atau superscript dalam bahasa word processor. 

g. Abstrak, riwayat hidup, dan keterangan-keterangan lain yang dilampir-

kan, diketik dengan jarak exactly 12 pt. 

h. Daftar Pustaka diketik dengan jarak exactly 12 pt dan diakhiri dengan 

titik. Jarak antara satu item pustaka dengan item berikutnya dalam 

daftar adalah spacing before 6 pt. 

i. Antara setiap kata dengan kata berikutnya berjarak 1 (satu) ketukan, 

kecuali karena proses outomatic justification dalam word processor. 

B. Kutipan dalam Teks 

1. Kutipan langsung sepanjang dua baris atau kurang dimasukkan ke 

dalam teks dengan menggunakan tanda kutip (“...”). 

2. Kutipan langsung yang terdiri dari tiga baris atau lebih ditulis ter-

pisah dari teks dengan jarak exactly 12 pt dan spacing before 6 pt 

serta spacing after 6 pt, tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 

(satu) cm dari margin kiri. Bila dalam kutipan terdapat alinea baru, 

maka first lane-nya diketik dengan jarak 1,5 cm dari margin kiri. 

3. Kutipan langsung seperti tercantum dalam butir (1) dan (2) di atas 

sedapat mungkin tidak lebih dari setengah halaman, kecuali bila 

karya tulis ilmiah adalah studi teks yang harus mengutip teks asli 

secara lengkap dan membutuhkan tempat kutipan yang lebih banyak. 

4. Untuk menunjukkan adanya bagian tertentu dari teks yang dilangkahi 

atau dibuang dalam kutipan (misalnya karena tidak relevan dengan 

uraian), maka digunakan tanda elipsis, yaitu tiga titik yang diantarai 

oleh spasi ( … ). Jika bagian dari teks yang dihilangkan/dilangkahi 

berada pada bagian akhir kutipan, maka tanda elipsis diakhiri dengan 

titik, jadi seluruhnya menjadi 4 (empat) titik ( …. ). (Pada program 

word processor, misalnya MS-Word, elipsis ini dibuat dengan 
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menekan tombol [Ctrl] dan [Alt] secara bersamaan, lalu menekan 

tombol titik [Ctrl+Alt+.].  

5. Kalau teks yang dilangkahi itu 1 (satu) alinea atau lebih, maka 

digunakan elipsis sepanjang 1 (satu) baris penuh. Jika sebelum alinea 

yang dilangkahi itu masih ada bagian alinea sebelumnya yang ikut 

dilangkahi, maka bagian yang dilangkahi itu ditandai dengan 1 (satu) 

elipsis. Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jika sebelum kalimat yang dilangkahi itu terdapat tanda baca, maka 

tanda baca itu diletakkan persis sesudah huruf terakhir sebelum 

kalimat yang dilangkahi. Demikian juga bila bila terdapat tanda baca 

sesudah kalimat yang dilangkahi, maka tanda baca itu diletakkan 

sesudah tanda elipsis. Misalnya: (;…) dan (…;). 

7. Kutipan tidak langsung atau saduran diketik dengan jarak exactly 24 

pt dan marginnya sama dengan margin teks biasa. Di akhir setiap 

kalimat atau alinea saduran, diberi nomor catatan kaki. Contohnya 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

 

 

 

 

 

Para pejabat pemerintahan kita sekarang ini bisa disama-
kan kedudukannya dengan para manager di Amerika Serikat. 
Mereka harus bisa mengejar target dengan tidak memper-
dulikan pengembangan kelembagaan yang dewasa ini belum 
berkembang sebagai organisasi modern … 
………………………………..…………………………….… 

Erat kaitannya dengan proses pelembagaan ini terutama 
yang berkaitan dengan pelembagaan nilai, maka harus dicip-
takan kondisi objektif yang mendorong terwujudnya kesa-
tuan antara nilai, sikap, dan perbuatan.1 
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Saduran ini berasal dari teks buku Nurcholish Madjid, Islam Agama 

Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia 

(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 23. Kalau alinea ini 

dikutip secara langsung, maka bentuknya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sumber yang masih menggunakan ejaan lama, dikutip sesuai aslinya 

pada kutipan langsung. 

9. Kalau ada kesalahan pada teks asli yang dikutip, maka kesalahan itu 

harus ditunjukkan dengan menyisipkan kata sic yang ditulis dalam 

Membahas potret pemikiran Islam Indonesia dalam kon-
teks Islam universal memang menyulitkan, karena diper-
lukan perangkat yang cukup lengkap dan yang mampu 
mewakili semua segi obyek pemotretan itu. Dalam keadaan 
metodologis yang sulit itu, konstribusi ini terpaksa mem-
batasi diri pada segi-segi yang akan secara sempit dapat 
disebut sebagai “potret”, yaitu melihat wujud-wujud nyata 
dunia pemikiran Islam yang sedapat mungkin “khas” Indo-
nesia, tapi yang sekaligus dengan jelas menunjukkan kon-
teksnya dengan dunia Islam pada umumnya, atau dengan 
pemikiran Islam yang telah mendunia (universal).1 

 

Nurcholish Madjid mengakui bahwa cukup sulit untuk 

memberikan gambaran tentang pemikiran Islam Indonesia dalam 

kaitannya dengan Islam secara menyeluruh. Hal itu disebabkan 

karena kurangnya data yang dapat mewakili semua aspek yang 

akan digambarkan. Karena itulah, dia menyatakan bahwa apa 

yang dia kemukakan itu hanya terbatas pada aspek-aspek yang 

disepakati sebagai gambaran. Ini berarti bahwa kita harus mencari 

kenyataan pemikiran Islam yang dapat dikatakan mewakili Islam, 

tetapi pada waktu yang sama juga mempunyai kaitan yang nyata 

dengan pemikiran Islam secara global.1 
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kurung siku [sic], yang memberi petunjuk kepada pembaca bahwa 

demikianlah yang tertulis pada teks aslinya walaupun mungkin itu 

tidak benar. Akan tetapi, dapat juga diberikan perbaikannya di antara 

kurung siku […] yang diletakkan persis sesudah teks yang dianggap 

tidak benar. Contohnya: 

 

 

 

Atau: 

 

 

 

10. Kutipan dari bahasa asing, sebaiknya diterjemahkan kemudian 

diulas dan, jika perlu, dikomentari. 

11. Pengutipan ayat Al-Qur’an menggunakan rasm Usmany dengan cara 

menuliskan sumbernya dalam teks (dimulai dengan singkatan Q.S. 

yang diikuti secara berurutan dengan nama surah, garis miring, 

nomor surah, titik dua, dan nomor ayat, lalu titik) mendahului ayat 

yang dikutip. Contohnya: 

 

 

Kutipan ayat Al-Qur’an, baik kurang dari satu baris atau lebih 

ditulis terpisah dari teks tanpa menggunakan tanda kutip. Di akhir 

ayat yang dikutip, ditulis nomor ayatnya dalam huruf Arab yang 

ditempatkan dalam kurung. Contohnya: 

 

 

Terjemahan ayat Al-Qur’an, walaupun hanya terdiri dari satu baris 

saja, ditulis terpisah dari teks dalam satu alinea tersendiri, dengan 

jarak baris exactly 12 pt dan spacing before 6 pt serta spacing after 

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 

pada tanggal 17 Agustus 1954 [sic]. 

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 

pada tanggal 17 Agustus 1954 [1945]. 

… Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 104. 

 )104(… اْلَخْيرِ  إلىَ  َيْدُعْونَ  أُمَّةٌ  ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ 
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6 pt, diketik dengan jarak 1 (satu) cm dari margin kiri. Terjemahan 

ayat yang dikutip diberi nomor catatan kaki dan dianjurkan 

mengutip dari terjemahan resmi Departemen Agama R.I., Al-Qur’an 

dan Terjemahannya (dalam berbagai edisi), kecuali karena tujuan 

lain sesuai konteks penelitian, bisa mengutip dari karya terjemahan 

lainnya. 

12. Aturan penulisan kutipan teks Arab dari kitab-kitab hadis mengi-

kuti aturan penulisan ayat Al-Qur’an kecuali bahwa sumber hadis 

terkait, dalam hal ini mukharrij-nya, dituliskan sesudah teks hadis, 

kemudian diberi nomor catatan kaki. Sama halnya dengan terje-

mahan Al-Qur’an, terjemahan hadis dituliskan secara terpisah dalam 

satu alinea tersendiri dengan aturan jarak seperti terjemahan ayat 

Al-Qur’an di atas. Jika terjemahan merupakan suatu kutipan, ia 

harus diberi nomor catatan kaki, di mana nama penerjemah serta 

data sumber rujukannya disebutkan. 

Contohnya: 

 

 

 

 

13. Jika dari ayat Al-Qur’an atau hadis yang telah dikutip diberi penje-

lasan sehingga perlu penulisan ulang dalam format teks biasa, maka 

kata, frasa, ataupun klausa yang diperlukan dapat ditulis ulang, 

tanpa menulis ulang sumbernya. 

14. Ayat-ayat yang dipergunakan tanpa teks asli atau diketik dengan 

transliterasi harus dihimpun dalam sebuah daftar lampiran. 

15. Kutipan yang terdiri dari satu baris atau kurang dari sumber naskah 

non-Latin yang penulisannya dari kiri ke kanan (seperti buku-buku 

yang menggunakan huruf Bugis/Makassar), diketik ke dalam teks 

dengan menggunakan tanda kutip (“…”), diberi nomor catatan kaki 

 هللا یق�ـول وسـلم عـلیھ هللا صلى هللا رسـول قال ، قال عنھ هللا رضي  یرة ھر ابى عن
 نفس�ـھ ف�ى ن�ى ذك�ر ن ف�ـإ ن�ى، ذك�ر ذا إ  مع�ـھ أن�ا و   ب�ى ع�ـبدى ظـن عـند أنا: تعالى
 تق�ـرب وان م�ـنھم، ج�ـیر م�ـأل ف�ى ت�ھ ذك�ر مـأل فى نى ذكر ن فـإ نـفسى، فـى تھ ذكـر
 ن�ى آت�ا وان باع�ا الی�ھ تق�ـربت راع�ا ذ ال�ىّ  تق�ـرب وان راع�ا، ذ الی�ھ تقربت شبـرا الىّ 

 1.........) رواه( ھـرولة آتیتـھ یمشى
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dan terjemahan. Jika bagian yang dikutip lebih dari satu baris maka 

kutipan tersebut diketik terpisah dari teks, dengan jarak exactly 12 

pt dan spacing before 6 pt serta spacing after 6 pt, diketik dengan 

jarak 1 (satu) cm dari margin kiri dan diberi nomor catatan kaki. 

Terjemahannya juga dipisahkan dari teks, dengan jarak baris exactly 

12 pt dan spacing before 6 pt serta spacing after 6 pt, diketik 

dengan jarak 1 (satu) cm dari margin kiri dan diberi catatan kaki. 

C. Catatan Referensi (Footnote, Endnote, dan In-text Citation): Ketentuan 

Umum 

1. Footnote (Catatan Kaki) 

a. Catatan kaki, atau dikenal dengan istilah footnote, adalah keterangan 

tambahan yang terletak di kaki/dasar halaman dan dipisahkan dari teks 

oleh sebuah garis (separator) sepanjang 20 (dua puluh) karakter atau 5 

(lima) cm menurut default Microsoft Word. 

Catatan kaki memiliki empat tujuan utama: 

1) Menjelaskan referensi bagi pernyataan dalam teks (biasa disebut 

catatan kaki sumber atau reference footnote). Yang dikutip bisa 

mencakup fakta-fakta khusus, pendapat, atau ungkapan langsung dari 

otoritas yang karya-karyanya menjadi rujukan dalam karya tulis 

ilmiah. 

2) Menjadi ruang bagi penulis untuk memberikan komentar-komentar 

insidental yang dipandang penting tentang, atau menegaskan dan 

menilai, pernyataan-pernyataan yang dibicarakan dalam teks. Ring-

kasnya, catatan kaki menjadi tempat di mana penulis menjelaskan 

hal-hal yang dipandang layak dimasukkan, tetapi mungkin dapat 

mengganggu alur pemikiran jika disebutkan, dalam teks. 

3) Menunjukkan referensi silang (cross-references) atau sumber lain 

yang membicarakan hal yang sama (biasa disebut catatan kaki isi 

atau content footnote). Jenis catatan kaki ini biasanya menggunakan 

kata-kata: “Lihat …,” “Bandingkan …,” dan “Uraian lebih lanjut 

dapat dilihat dalam …,” dan sebagainya. Diperlukan konsistensi dan 

ketepatan dalam penggunaan ungkapan-ungkatan tersebut. Dianjur-
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kan penggunaan catatan kaki untuk tujuan ini tidak berlebihan agar 

tidak menimbulkan kesan pamer literatur. 

4) Menyatakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu yang 

terkait dengan sebuah penyataan atau kutipan dalam teks. Misalnya, 

mereka yang membantu penulis memahami sebuah konsep, menda-

patkan literatur yang sedang dikutip, menerjemahkan sebuah teks, 

dan sebagainya. Penggunaan catatan untuk tujuan ini hendaknya juga 

diupayakan seminimal mungkin.  

b. Setiap catatan kaki harus bermula pada halaman yang sama, yang ia 

tempati merujuk. Akan tetapi, jika terlalu panjang, maka separuh bagian 

catatan kaki mungkin akan melompat ke dasar halaman berikutnya. 

Walaupun begitu, jika menggunakan word processor di komputer, 

peralihan ini biasanya diatur secara otomatis. Catatan kaki sebaiknya 

tidak melebihi sepertiga halaman. 

c. Untuk menghemat waktu dan tempat serta menjaga kerapian penulisan 

teks, sebaiknya meminimalkan pencatuman nomor kutipan dalam teks. 

Misalnya, dalam satu alinea yang terdiri atas beberapa kutipan (dengan 

referensi berbeda), satu nomor rujukan yang mengikuti akhir kalimat 

atau alinea kutipan terakhir sudah memungkinkan semuanya untuk 

dicakup dalam satu catatan. 

d. Cara penulisan catatan kaki adalah sebagai berikut: 

1) Antara baris terakhir teks dalam sebuah halaman dengan nomor 

catatan kaki diberi garis pembatas (separator) sepanjang 20 (dua 

puluh) karakter atau 5 (lima) cm menurut default Microsoft Word. 

2) Catatan kaki ditempatkan berdasarkan urutan numerik dengan diberi 

nomor sesuai dengan nomor pernyataan terkait dalam teks. Urutan 

penomoran bermula pada setiap awal bab (bukan kelanjutan nomor 

catatan kaki terakhir di bab sebelumnya). Nomor catatan kaki diketik 

dengan posisi font lebih tinggi dari huruf catatan kaki (superscript) 

dengan jarak 1,25 cm dari margin kiri yang langsung diikuti oleh 

catatan kaki. Contohnya: 

 

 
1Fazur Rahman, Islam (New York: Anchor Books, 1968), h. 21. 
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3) Jarak baris kedua dan baris-baris selanjutnya dari tiap catatan kaki 

sejajar dengan atau kembali ke awal margin kiri. Contohnya: 

 

 

 

4) Jarak baris terakhir sebuah catatan kaki dengan baris pertama catatan 

kaki berikutnya adalah spacing before 6 pt. Jika pengetikan menggu-

nakan word processor seperti MS-Word, sistem penulisan garis pem-

batas, penomoran, spasi dan jarak margin, dan spasi antar catatan 

kaki ini sudah diatur secara otomatis. 

5) Nama pengarang dalam catatan kaki tetap seperti tercantum dalam 

karyanya. Tidak ada “pembalikan” nama seperti dalam Daftar 

Pustaka. 

6) Pada catatan kaki harus disebutkan halaman buku yang dikutip 

dengan menggunakan singkatan h., baik untuk satu halaman maupun 

lebih. Contohnya: h. 55-67; bukan hh. 55-67. 

7) Istilah Ibid. (singkatan dari ibidem) dengan tulisan miring atau italic 

(atau garis bawah dalam pengetikan manual) digunakan untuk 

merujuk kepada sumber yang sama dengan yang telah disebutkan 

sebelumnya tanpa ada sumber kutipan lain yang mengantarainya 

(baik halaman kutipan sama dengan sebelumnya atau tidak). Jika 

halaman yang dikutip sama, maka nomor halaman tidak dicantumkan 

lagi. Kalau kata ibid. terletak di awal catatan kaki, huruf awalnya 

ditulis dengan huruf kapital (Ibid.), sedang bila terletak di tengah 

kalimat, misalnya sesudah kata-kata “Disadur dari,” maka huruf 

pertamanya ditulis dengan huruf kecil (ibid). Dalam bahasa Arab ibid 

diartikan menjadi المـرجع نفـس . 

9) Istilah op. cit. (singkatan dari opera citato) (dalam bahasa Arab, المـر 

السابق جع ) yang juga ditulis miring dan diberi spasi (op. cit., bukan 

op.cit.) merujuk kepada sumber yang sama yang telah disebut 

terdahulu, tetapi diantarai oleh sumber lain yang tidak sama 

halamannya. Istilah ini (op. cit.) digunakan sesudah menyebutkan 

2Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas 
Pemikiran Hukum Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1989), h. 155. 
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nama pengarang. Jika halaman yang dikutip sama, maka digunakan 

istilah loc. cit. (sing-katan dari loco citato) (dalam bahasa Arab (  نفـس

ن المـكا ). Contoh: 

 

 

 

 

 

 

10) Kalau ada dua karya atau lebih dari seorang penulis dipergunakan 

dalam sebuah bab, maka singkatan op. cit. atau loc. cit tidak dapat 

digunakan. Penggantinya adalah mencantumkan potongan singkat 

judul karya yang dikutip yang menjadi sandi untuk masing-masing 

karya tersebut. Contoh (lanjutan dari contoh di atas): 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam catatan kaki no. 22 di atas, kata Rawâi‘u adalah sandi untuk 

membedakan referensi dari buku al-Shâbunî lainnya yang juga 

dikutip sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki no. 14, 20, dan 

24, yaitu al-Ţibyân. 

11) Jika pengarang yang sama muncul secara berurutan, baik dalam 

nomor catatan kaki yang berbeda atau dalam catatan kaki yang 

sama, tetapi dengan judul referensi yang berbeda, maka nama 

pengarang untuk karya berikutnya tidak perlu disebut lagi, tetapi 

14Muhammad ‘Alî al-Shâbunî, al-Ţibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân (Cet. I; 
Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1985), h. 22. 

15Ronny Ngatijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum (Cet. I; 
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 35. 

16Ibid., h. 40. 

17Muhammad ‘Alî al-Shâbunî, op. cit., h. 30. 

18Ronny Ngatijo Sumitro, loc. cit. 

19 Muhammad ‘Alî al-Shâbunî, Rawâi‘u al-Bayân fî Tafsîr al-Ahkâm 
min al-Qur’ân, Jilid I (t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 57. 

20 Muhammad ‘Alî al-Shâbunî, al-Ţibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân (Cet. I; 
Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1985), h. 22. 

21Ronny Ngatijo Sumitro, loc. cit. 

22 Muhammad ‘Alî al-Shâbunî, Rawâi‘u, h. 54. 

23 Ronny Ngatijo Sumitro, op. cit., h. 22. 

24‘Alî al-Shâbunî, al-Thibyân, h. 23. 
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diganti dengan kata idem (ditulis miring, yang berarti “yang sama”). 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

12) Setelah judul referensi yang dikutip, unsur lain yang harus disebut-

kan adalah data penerbitannya yang mencakup tempat penerbitan 

(biasanya nama kota), nama penerbit, dan tahun penerbitan. Ketiga 

unsur yang disebut terakhir ini ditempatkan di dalam kurung. 

Keterangan tempat terbit dengan nama penerbit diantarai oleh tanda 

titik dua (:), sementara antara nama penerbit dengan tahun pener-

bitan diantarai oleh tanda koma (,). 

13) Jika satu atau seluruh data penerbitan tidak disebutkan atau tidak 

diketahui, maka digunakan singkatan-singkatan berikut: 

[t.d.] jika sama sekali tidak ada data yang tercantum; 

[t.t.] jika tempat penerbitan tidak ada; 

[t.p.] jika nama penerbit tidak ada; 

[t.th.] jika tahun penerbitan tidak ada. 

Dalam rujukan berbahasa Inggris, singkatan yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

[n.p.] yang berarti no place of publication atau no publisher (tidak 

ada data tempat terbit dan nama penerbit); 

[n.d.] yang berarti no date of publication (tidak ada data tahun 

terbit). 

2. Endnote (Catatan Akhir) 

Endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang 

diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah, sebelum Daftar Pustaka. 

Pada dasarnya, teknik penulisan endnote persis sama dengan 

footnote. Demikian pula, ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk 

25Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cende-
kiawan Muslim (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1999), h. 45-54. 

26Idem, Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus (Cet. I; Bandung: 
Mizan, 1986), h. 11. Tentang pentingnya mendahulukan penegakan akhlak mulia 
ketimbang menonjolkan perbedaan karena alasan fikih, lihat, idem, Dahulukan 
Akhlak di atas Fikih (Cet. III; Bandung: Muthahhari Press, 2003), khususnya bab 
II. 
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footnote, juga berlaku untuk endnote, termasuk ketentuan untuk 

penulisan Daftar Pustaka. Perbedaannya, endnote diletakkkan di 

bagian akhir suatu karya tulis ilmiah. Dalam pengetikan menggu-

nakan word processor di komputer, konversi catatan kaki (footnote) 

menjadi catatan akhir (endnote) secara otomatis mudah dilakukan. 

(Contoh-contoh teknik pencatatan untuk berbagai jenis referensi, 

baik footnote maupun endnote, secara rinci diuraikan pada BAB V). 

3. Parenthetical Reference atau In-text Citation 

a. Parenthetical Reference, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut 

“catatan dalam kurung”, berfungsi untuk menunjukkan referensi dari 

sebuah pernyataan yang disebutkan dalam teks, baik itu merupakan 

saduran atau kutipan langsung. Parenthetical reference diletakkan di 

dalam teks dan diapit oleh tanda kurung. Secara umum, informasi yang 

perlu disebutkan adalah nama akhir pengarang, tahun terbit 

karangannya, dan nomor halaman. Antara tahun penerbitan karangan 

dan halaman yang dikutip dibubuhi tanda koma (,). Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

b. Jika, misalnya, ada dua buku atau lebih karya dari penulis yang sama 

(misalnya, Nurcholish Madjid dalam contoh di atas) yang dikutip dan 

kebetulan diterbitkan pada tahun yang sama, maka penulisan tahun 

diberi kode dengan huruf kecil, misalnya (a), (b), dan seterusnya. 

Contoh: 

 

 

 

 

… kita harus mencari kenyataan pemikiran Islam yang dapat 

dikatakan mewakili Indonesia, namun pada waktu yang sama juga 

mempunyai kaitan yang nyata dengan pemikiran Islam secara umum 

(Madjid 1995, 23). 

… (Madjid 1995a, 27). 

… (Madjid 1995b, 23). 
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c. Bila karya tulis yang dikutip itu terdiri dari beberapa jilid, volume atau 

juz, maka nomor jilid, volume atau juz dari buku yang dikutip ditulis 

setelah tahun, diikuti oleh titik dua, lalu nomor halaman. Contohnya: 

 

 

d. Sementara itu, dalam hal pengutipan artikel atau entri ensiklopedi, maka 

nomor jilid ditulis setelah tahun terbit, diikuti oleh titik dua (;), 

kemudian seluruh halaman yang membahas artikel atau entri tersebut, 

meskipun yang dikutip itu hanya satu halaman. Contohnya: 

 

 

 

e. Jika rujukan bersumber dari buku suntingan atau risalah (proceeding), 

maka yang ditulis adalah nama penulis asli bukan nama penyuntingnya, 

jika rujukan diambil dari dokumen-dokumen resmi seperti Undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Garis-garis Besar Haluan Negara, 

Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan koran, maka nama sumber 

ditulis sebagai pengganti nama penulis. Misalnya: 

 

 

 

 

 

 

 

f. Untuk daftar pustaka bagi karya tulis ilmiah yang menggunakan Paren-

thetical Reference (yang biasa disebut, Reference List atau daftar refe-

rensi), berlaku ketentuan khusus dengan memperhatikan hal-hal yang 

berkaitan dengan jumlah buku yang dikutip dari seorang pengarang, 

demikian juga dengan referensi yang berjilid sebagaimana yang dise-

butkan di atas. (Contoh-contoh teknik penulisan catatan untuk berbagai 

jenis referensi dalam bentuk Reference List diuraikan pada BAB V). 

… (al-Zuhailî 1991, 11: 98). 

… (Edgel 1979, 3: 796-800). 

Pemberian obat meningkatkan….. (Darise dan Kadir, 1973). 

Hal ini telah diteliti sebelumnya (Saad, dkk, 2003). 

Perkawinan adalah …(Pemerintah Republik Indonesia, 1974). 

Inflasi ternyata naik mendekati angka dua digit (Kompas, 2 

September 2004). 
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D. Daftar Pustaka 

1. Jumlah kepustakaan skripsi minimal 20 (dua puluh) buah dan paling 

sedikit tiga literatur berbahasa asing yang merupakan sumber utama 

penulisan skripsi. Untuk tesis, minimal 50 (lima puluh) dan disertasi 

70 (tujuh puluh).  

2. Daftar Pustaka disusun berdasarkan urutan abjad dari awal nama 

terakhir pengarang setiap karya rujukan. Nama pengarang yang 

dimaksud mencakup nama orang, badan, lembaga, organisasi, panitia, 

dan sebagainya yang menyusun karangan itu. Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Data pustaka diketik dari margin kiri dan jika lebih dari satu baris, 

maka baris kedua diatur menjorok ke dalam (indent) sepanjang 1,25 

cm. 

4. Seperti halnya dalam catatan kaki, catatan akhir dan catatan dalam 

kurung, pangkat dan gelar akademik tidak perlu dicantumkan dalam 

daftar pustaka. 

5. Nama penulis yang lebih dari satu kata, ditulis nama akhirnya diikuti 

dengan tanda koma, kemudian nama depan yang diikuti dengan nama 

tengah dan seterusnya, contohnya: 

Taufik Adnan Amal, ditulis: Amal, Taufik Adnan 

Budi Munawar-Rachman, ditulis: Rachman, Budi Munawar 

W. Montgomery Watt, ditulis: Watt, W. Montgomery 

6. Huruf “al-” pada nama akhir penulis yang menggunakan alif lam 

ma‘rifah tidak dihitung sebagai huruf (A) menurut urutan abjad 

dalam daftar pustaka. Yang dihitung adalah huruf sesudahnya, 

Amal, Taufik Adnan. Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Yogyakarta: 
FKBA, 2001. 

Bagir, Haidar. Buku Saku Filsafat Islam. Bandung: Arasy, 2005. 

Capra, Fritjof. The Turning Point: Science, Society, and the Rising 
Culture. Toronto: Bantam Books, 1983. 

Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan 
Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES, 1982. 

Hasan, Ibrâhîm Hasan. Târikh al-Islâm. Juz 1, Kairo: Maktabah al-
Nahdah al-Miŝriyyah, 1964. 
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contohnya:  

Muhammad ibn Idris al-Syâfi‘î diletakkan dalam kelompok huruf S 

dan ditulis: al-Syâfi‘î, Muhammad ibn Idrîs. 

7. Nama penulis yang menggunakan singkatan, ditulis nama akhir yang 

diikuti tanda koma, kemudian diikuti dengan nama depan lalu nama 

berikutnya, contohnya: 

William D. Ross Jr, ditulis: Ross, William D. Jr. (Jr = Junior/Muda) 

8. Pada dasarnya, unsur-unsur yang harus dimuat dalam kepustakaan 

sama dengan unsur-unsur dalam catatan kaki dan catatan akhir, 

kecuali berbeda untuk beberapa hal berikut: 

a. Nama penulis yang disesuaikan dengan sistem penulisan katalog dalam 

perpustakaan, yaitu menyebutkan nama akhir penulis lebih dahulu (jika 

ada dua atau lebih) seperti disebutkan pada poin (2) di atas. 

b. Nama pengarang dalam kepustakaan ditulis mulai dari awal margin kiri, 

sedang baris berikutnya dimulai setelah 1,25 cm dari margin kiri. Jarak 

baris dalam kepustakaan adalah exactly 12 pt. 

c. Antara baris terakhir suatu kepustakaan dengan nama pengarang 

berikutnya berjarak spacing before 6 pt. 

d. Nomor halaman dari referensi yang dikutip tidak lagi disebutkan dalam 

daftar pustaka. 

e. Tanda koma (,) yang mengantarai nama pengarang dan judul karangan-

nya dalam catatan kaki/akhir, diganti menjadi tanda titik dalam daftar 

pustaka. 

f. Tanda kurung yang mengapit keterangan tentang nomor cetakan, tempat 

terbit, nama penerbit dan tahun penerbitan dalam catatan kaki/akhir, 

diganti menjadi tanda titik (.) dalam daftar pustaka. 

9. Secara umum, daftar referensi (Reference List) untuk catatan dalam 

kurung (Parenthetical Reference) mencantumkan unsur-unsur berikut: 

nama pengarang, tahun terbit, judul buku referensi (huruf italic), 

volume, juz atau jilid, tempat penerbit, dan nama penerbit. 

Contohnya: 
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Perbedaan mendasar Daftar Referensi (reference note) dengan Daftar 

Pustaka (bibliography) adalah karena pada yang disebut pertama, 

tahun penerbitan diletakkan persis setelah nama pengarang. 

10. Jika ada dua atau lebih karya tulis dari pengarang yang sama, maka 

karya dengan tahun penerbitan paling awal ditempatkan lebih awal 

dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Dalam penulisan karya 

berikutnya dari penulis yang sama dalam daftar pustaka, nama 

penulis tidak perlu lagi disebutkan, tetapi diganti dengan baris 

bawah sepanjang 7 (tujuh) karakter yang ditutup dengan tanda titik 

(.). Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Contoh-contoh teknik pencatatan untuk berbagai jenis referensi 

dalam bentuk Daftar Pustaka diuraikan pada bab selanjutnya, yakni 

BAB V. 

al-Zuhailî, Wahbah. 1991. Al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-
Syarî‘ah wa al-Manhaj, juz. 11. Beirut: Dâr al-Fikr al-
Mu‘âshir. 

Edgel, Beatrice. 1979. “Conception.” Dalam James Hastings, ed. 
Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 3. New York: 
Charles Shcribner’s Son. 

al-Zuhailî, Wahbah. Al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah 
wa al-Manhaj, juz. 11. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu‘âŝir. 1991. 

Nasution, Harun. Falsafah dan Mistisisme dalam Islam. Cet. 2; 
Jakarta: Bulan Bintang, 1978. 

_______. Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, dan Analisa 
Perbandingan. Cet. 5; Jakarta: UI Press, 1986. 

_______. Falsafat Agama. Cet. 8; Jakarta: Bulan Bintang, 1991. 
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BAB V 

CONTOH-CONTOH JENIS REFERENSI 

DAN TEKNIK PENULISANNYA DALAM CATATAN KUTIPAN 

DAN DAFTAR PUSTAKA 

A. Penjelasan Umum 

Dalam bab ini diberikan contoh lengkap berbagai jenis referensi 

yang biasanya digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah serta teknik 

penulisannya dalam bentuk catatan kaki (footnote), catatan dalam kurung 

(parenthetical reference atau in-text citation), daftar pustaka (bibliography) 

untuk karya tulis ilmiah yang menggunakan sistem catatan kaki atau daftar 

referensi (reference list) untuk karya tulis ilmiah yang menggunakan 

catatan dalam kurung.  

Contoh-contoh penulisan jenis referensi di atas akan diilustrasikan 

dalam bentuk singkatan-singkatan berikut: 

CK : Catatan Kaki (Footnote) 

DP : Daftar Pustaka (Bibliography) 

CDK : Catatan Dalam Kurung (Parenthetical Reference) 

DR : Daftar Referensi (Reference List) 

Selain itu, beberapa singkatan yang akan digunakan secara khusus 

dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya di sini: 

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang 

editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku 

untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. 

(tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit 

oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara 

nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama 

juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). 

Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. 

dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung 

konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia 

bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....” 
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et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). 

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan 

dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten. 

Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau 

literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, 

misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, 

terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal 

isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menun-

jukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi 

paling mutakhir dari karya yang bersangkutan. 

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan 

karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah 

buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku 

berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz. 

no. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya 

ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 

B. Buku 

1. Pengarang Tunggal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK 

 

1Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang 
Cendekiawan Muslim (Cet. 11; Bandung: Mizan, 1999), h. 54. 

 

DP 

 

Rakhmat, Jalaluddin. Islam Aktual: Refleksi Sosial 
Seorang Cendekiawan Muslim. Cet. 11; Bandung: 
Mizan, 1999. 

 

CDK 

 

(Rakhmat 1999, 54) 

DR 

 

Rakhmat, Jalaluddin. 1999. Islam Aktual: Refleksi Sosial 
Seorang Cendekiawan Muslim. Cet. 11; Bandung: 
Mizan. 
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2. Dua Pengarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tiga Pengarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lebih dari Tiga Pengarang 

 

 

 

 

 

 

CK 

 

2Fachry Ali dan Bakhtiar Effendy, Merambah Jalan Baru 
Islam (Bandung: Mizan, 1986), h. 21. 

DP 

 

Ali, Fachry dan Bakhtiar Effendy. Merambah Jalan Baru 
Islam. Bandung: Mizan, 1986. 

(Catatan: nama pengarang kedua, ketiga dan seterusnya 
dalam daftar pustaka dan daftar referensi tidak perlu diba-
lik). 
 

CDK 

 

(Ali dan Effendy 1999, 21) 

DR 

 

Ali, Fachry dan Bakhtiar Effendy. 1986. Merambah Jalan 
Baru Islam. Bandung: Mizan. 

CK 

 

3Conny Semiawan, Th. I. Setiawan, dan Yufiarti, Panorama 
Filsafat Ilmu (Jakarta: Teraju, 2007), h. 11. 

 

DP 

 

Semiawan, Conny, Th. I. Setiawan, dan Yufiarti. 
Panorama Filsafat Ilmu. Jakarta: Teraju, 2007. 

 

CDK 

 

(Semiawan, Setiawan, dan Yufiarti 2007, 21) 

DR 

 

Semiawan, Conny, Th. I. Setiawan, dan Yufiarti. 2007. 
Panorama Filsafat Ilmu. Jakarta: Teraju. 

 

CK 

 

4M. Aunul Abied Shah, et al., eds., Islam Garda Depan: Mo-
zaik Pemikiran Islam Timur Tengah (Bandung: Mizan, 2001), h. 19. 

DP 

 

Shah, M. Aunul Abied, et al., eds. Islam Garda Depan: 
Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah. Bandung: 
Mizan, 2001. 
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5. Tanpa Pengarang (yang disebutkan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Buku yang Dikarang oleh Sebuah Lembaga, Organisasi, Asosiasi, dan 

Sejenisnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Shah et al. 2001, 19) atau (Shah dkk. 2001, 19) 

DR 

 

Shah, M. Aunul Abied, et al., eds. 2001. Islam Garda 
Depan: Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah. 
Bandung: Mizan. 

CK 

 

5The Lottery (London: J Watts, 1732), h. 20-25. 

DP 

 

The Lottery. London: J Watts, 1732. 

CDK 

 

(The Lottery 1732, 20-25) 

DR 

 

The Lottery. 1732. London: J Watts. 

CDK 

 

(Komisi Pemberantasan Korupsi 2006, 69) 

CK 

 

6Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk 
Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi 
(Jakarta: KPK, 2006), h. 69. 

DP 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami untuk Mem-
basmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana 
Korupsi. Jakarta: KPK, 2006. 

(Catatan: nama lembaga atau institusi yang bertindak seba-
gai pengarang sebuah buku tidak perlu dibalik dalam daftar 
pustaka dan daftar referensi). 

 

DR 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami untuk 
Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak 
Pidana Korupsi. Jakarta: KPK. 
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7. Editor yang Bertindak Sebagai Pengarang atau Penyusun Buku 

 

 

 

 

 

8. Buku Terjemahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif lain adalah langsung menyebutkan judul buku hasil terje-

mahan dalam kurung yang diketik dengan huruf miring (italic) dan 

diletakkan persis setelah judul asli buku yang bersangkutan, sekalipun 

judul terjemahan itu tidak sepenuhnya merupakan terjemahan lang-

sung judul asli. Contohnya: 

CDK 

 

(Madjid 1994, 18) 

CK 

 

7Nurcholish Madjid, ed., Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1994), h. 18. 
 

DP 

 

Madjid, Nurcholish, ed. Khazanah Intelektual Islam. 
Jakarta: Bulan Bintang, 1994. 

DR 

 

Madjid, Nurcholish, ed. 1994. Khazanah Intelektual Islam 
(Jakarta: Bulan Bintang. 

CDK 

 

(al-Zuhailî, 1996, 8) 

CK 

 

8Wahbah al-Zuhailî, Al-Qur’ân al-Karîm, Bunyatuh al-Tasyrî 
‘iyyah wa Khasha’ishuh al-Hadhariyyah, terj. Mohammad Luqman 
Hakiem dan Mohammad Fuad Hariri, Al-Qur’an: Paradigma Hukum dan 
Peradaban (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 8. 
 

DP 

 

al-Zuhailî, Wahbah. Al-Qur’an al-Karîm, Bunyatuh al-
Tasyrî ‘iyyah wa Khaŝa’iŝuh al-Hadhariyyah. Terj. 
Moham-mad Luqman Hakiem dan Mohammad Fuad 
Hariri, Al-Qur’an: Paradigma Hukum dan Peradaban. 
Sura-baya: Risalah Gusti, 1996. 

DR 

 

al-Zuhailî, Wahbah. 1996. Al-Qur’ân al-Karîm, Bunyatuh 
al-Tasyrî ‘iyyah wa Khaŝâ’iŝuh al-Hadhariyyah. 
Terj. Mohammad Luqman Hakiem dan Mohammad 
Fuad Hariri, Al-Qur’an: Paradigma Hukum dan 
Peradaban. Sura-baya: Risalah Gusti. 
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Jika judul (dalam bahasa) asli tidak ditemukan, cukup menyebutkan 

saja judul terjemahan setelah nama penulis buku, disusul nama 

penerjemah dan data penerbitan. 

9. Kumpulan Karya Tulis (collected works) Seorang Penulis yang 

Diedit Menjadi Buku oleh Orang Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Abû Zaid, 2005, 8) 

CK 

 

9Naŝr Ĥâmid Abû Zaid, Mafhûm al-Nasĥ Dirasah fî ‘Ulûm al-
Qur’ân (Tekstualitas Al-Qur’an: Kritik Terhadap Ulumul Qur’an), terj. 
Khairon Nahdliyyin, edisi revisi (Cet. IV; Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 
17. 

DP 

 

Abû Zaid, Naŝr Ĥâmid. Mafhûm al-Nasĥ Dirasah fî ‘Ulûm 
al-Qur’an (Tekstualitas Al-Qur’an: Kritik Terhadap 
Ulumul Qur’an), terj. Khairon Nahdliyyin, edisi 
revisi. Cet. IV; Yogyakarta: LkiS, 2005. 

DR 

 

Abû Zaid, Naŝr Ĥâmid. 2005. Mafhûm al-Nasĥ Dirasah fî 
‘Ulûm al-Qur’an (Tekstualitas Al-Qur’an: Kritik 
Terhadap Ulumul Qur’an), terj. Khairon Nah-
dliyyin, edisi revisi. Cet. IV; Yogyakarta: LkiS. 

CDK 

 

(Aristotle 1984, 100) 

CK 

 

10Aristoteles, Complete Works of Aristotle, vol. 1, ed. 
Jonathan Barnes (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984), 
h. 100. 

DP 

 

Aristoteles. Complete Works of Aristotle, vol. 1, ed. 
Jonathan Barnes. Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1984. 

DR 

 

Aristoteles. 1984. Complete Works of Aristotle, vol. 1, ed. 
Jonathan Barnes. Princeton, N. J.: Princeton Uni-
versity Press. 
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10. Buku dengan Satu Pengarang tetapi dalam Beberapa Volume/Jilid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Buku dengan Edisi Penerbitan yang Baru, Direvisi atau Diperluas 

Informasi tentang perubahan edisi buku secara signifikan dari edisi 

sebelumnya biasanya disebutkan di halaman judul atau halaman hak 

cipta buku, misalnya, dengan menyebutkan kata: Edisi Revisi 

(Inggris: Revised, disingkat rev.), Edisi yang Diperluas (Inggris: 

Enlarged, disingkat enl.), Edisi Baru, Edisi Kedua, dan sebagainya. 

Karena itu, harus diingat, daftar frekuensi cetakan buku tersebut 

dengan tanggal pencetakannya masing-masing bukanlah petunjuk 

tentang kebaruan edisi buku yang bersangkutan. Contohnya: 

CDK 

 

(Hodgson 1974, 3: 75) 

CK 

 

11Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, vol. 3 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1974), h. 75. 

DP 

 

Hodgson, Marshall G. S. The Venture of Islam, vol. 3. Chi-
cago: The University of Chicago Press, 1974. 

DR 

 

Hodgson, Marshall G.S. 1974. The Venture of Islam, vol. 3. 
Chicago: The University of Chicago Press. 

CDK 

 

(al-Zarkaŝî, 1958, 4: 34-35) 

CK 

 

12Muĥammad ibn ‘Abdillâh al-Zarkaŝî, Al-Burhan fî ‘Ulûm al-
Qur’an, Juz 4 (Cet. I; Cairo: Dâr Iĥyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1958 
M/1377 H), h. 34-35. 
 

DP 

 

al-Zarkaŝî, Muĥammad ibn ‘Abdillâh, Al-Burhan fî ‘Ulûm 
al-Qur’an, juz 4. Cet. I; Cairo: Dâr Iĥyâ’ al-Kutub 
al-‘Arabiyyah, 1958 M/1377 H. 

 

DR 

 

al-Zarkaŝî, Muĥammad Ibn ‘Abdillâh. 1985. Al-Burhan fî 
‘Ulûm al-Qur’an, juz 4. Cet. I; Cairo: Dâr Iĥyâ’ al-
Kutub al-‘Arabiyyah, 1958 M/1377 H. 
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12. Contoh Buku yang Muncul dengan Edisi Baru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Naŝr 2001, 17) 

CK 

 

13Seyyed Hossein Naŝr, Islam and the Plight of Modern Man, 
edisi revisi dan diperluas (n.p.: ABC International Group, Inc., 2001), 
h. 17.  

(Catatan: Edisi pertama buku ini terbit pada 1975). 

DP 

 

Naŝr, Seyyed Hossein. Islam and the Plight of Modern 
Man. Edisi revisi dan diperluas. n.p.: ABC Inter-
national Group, Inc., 2001. 

DR 

 

Naŝr, Seyyed Hossein. 2001. Islam and the Plight of 
Modern Man. Edisi revisi dan diperluas. n.p.: ABC 
International Group, Inc. 

CDK 

 

(Golshani 2003, 25) 

CK 

 

14Mehdi Golshani, The Holy Quran and the Sciences of 
Nature, terj. Agus Effendy, Filsafat Sains Menurut Al-Quran, edisi 
baru (Bandung: Mizan, 2003), h. 25. 

(Catatan: Edisi baru di sini merujuk kepada edisi terje-
mahan buku tersebut (bukan edisi aslinya). Edisi terje-
mahan pertamanya terbit pada 1986 dan telah dicetak 
ulang sebanyak dua belas kali). 

DP 

 

Golshani, Mehdi. The Holy Quran and the Sciences of 
Nature. Terj. Agus Effendy. Filsafat Sains Menurut 
Al-Qur’an, edisi baru. Bandung: Mizan, 2003. 

 

DR 

 

Golshani, Mehdi. 2003. The Holy Quran and the Sciences 
of Nature. Terj. Agus Effendy. Filsafat Sains Me-
nurut Al-Qur’an, edisi baru. Bandung: Mizan 
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13. Buku dalam Sebuah Seri Penerbitan yang Menyebutkan Nama 

Editornya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Buku yang Menyebutkan Penulis Kata Pengantar (Introduction), 

Prakata (Foreword), dan Pendahuluan (Preface) 

Jika dipandang memiliki alasan akademik yang signifikan, nama 

penulis/pemberi kata pengantar dan sejenisnya dalam sebuah buku 

bisa disebutkan dalam catatan dan daftar pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Issawi 1980, 48) 

CK 

 

15Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800-
1914, Publicatons of the Center for Middle Eastern Studies, ed. 
Richard L. Chambers, no. 13 (Chicago: University of Chicago Press, 
1980), h. 48. 

DP 

 

Issawi, Charles. The Economic History of Turkey, 1800-
1914. Publicatons of the Center for Middle Eastern 
Studies, ed. Richard L. Chambers, no. 13. Chicago: 
University of Chicago Press, 1980. 

DR 

 

Issawi, Charles. 1980. The Economic History of Turkey, 
1800-1914. Publicatons of the Center for Middle 
Eastern Studies, ed. Richard L. Chambers, no. 13. 
Chicago: University of Chicago Press. 

 

CDK 

 

(Amal 1989, 155) 

CK 

 

16Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: Studi 
Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, dengan kata pengantar oleh 
Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Mizan, 1989), h. 155. 

DP 

 

Amal, Taufik Adnan. Islam dan Tantangan Modernitas: 
Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, 
dengan kata pengantar oleh Jalaluddin Rakhmat. 
Bandung: Mizan, 1989. 

DR 

 

Amal, Taufik Adnan. 1989. Islam dan Tantangan Moder-
nitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, 
dengan kata pengantar oleh Jalaluddin Rakhmat. 
Bandung: Mizan. 
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15. Tulisan Seorang Pengarang yang Menjadi Bagian dari Buku yang 

Ditulis/Diedit oleh Orang Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Tulisan Seorang Pengarang yang Menjadi Bagian dari Buku yang 

Diedit oleh Pengarang yang Sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Rahardjo 1990, 24) 

CK 

 

17M. Dawam Rahardjo, “Pendekatan Ilmiah terhadap Feno-
mena Keagamaan,” dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, eds., 
Metodologi Penelitian Agama (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 
1990), h. 24. 

 
DP 

 

Rahardjo, M. Dawam. “Pendekatan Ilmiah terhadap Feno-
mena Keagamaan,” dalam Taufik Abdullah dan M. 
Rusli Karim, eds. Metodologi Penelitian Agama. 
Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990. 

 

DR 

 

Rahardjo, M. Dawam. 1990. “Pendekatan Ilmiah terhadap 
Fenomena Keagamaan,” dalam Taufik Abdullah dan 
M. Rusli Karim, eds. Metodologi Penelitian Agama. 
Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana. 

 

CDK 

 

(Madjid 1990, 24) 

CK 

 

18Nurcholish Madjid, “Warisan Intelektual Islam,” dalam 
Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 35. 

DP 

 

Madjid, Nurcholish. “Warisan Intelektual Islam,” dalam 
Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 
1994. 

DR 

 

Madjid, Nurcholish. 1994. “Warisan Intelektual Islam,” 
dalam Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan 
Bintang. 
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17. Kata Pengantar dan Sejenisnya untuk Buku yang Ditulis oleh Orang 

Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Buku yang Menjadi Sumber Sekunder/Kedua dari Kutipan (sebagai 

Hamisy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh lain jika data penerbitan buku primer tidak diketahui: 

 

CDK 

 

(Shihab 2001, xvii) 

CK 

 

19M. Quraish Shihab, “Pengantar” dalam Taufik Adnan Amal, 
Rekonstruksi Sejarah Al-Quran (Yogyakarta: FkBA, 2001), h. xvii. 

 

DP 

 

Shihab, M. Quraish. “Pengantar” dalam Taufik Adnan 
Amal. Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Yogyakarta: 
FkBA, 2001. 

 

DR 

 

Shihab, M. Quraish. 2001. “Pengantar” dalam Taufik Ad-
nan Amal. Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an. Yogya-
karta: FkBA. 

CDK 

 

(Mûsâ 1966, 133) 

(Catatan: tahun dan halaman mengacu ke buku asli yang 
dikutip dalam sumber sekunder, bukan tahun dan halaman 
buku yang menjadi sumber pertama) 

CK 

 

20Muĥammad Yûsuf Mûsâ, Al-Qur’an wa al-Falsafah (Kairo: 
t.p., 1966), h. 133; dikutip dalam Harun Nasution, Teologi Islam: 
Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan (Cet. 5; Jakarta: UI-Press, 
1986), h. 58. 

DP 

 

Mûsâ, Muĥammad Yûsuf. Al-Qur’an wa al-Falsafah. 
Kairo: t.p., 1966. Dikutip dalam Harun Nasution. 
Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa 
Perbandingan. Cet. 5; Jakarta: UI-Press, 1986. 

DR 

 

Mûsâ, Muĥammad Yûsuf. 1966. Al-Qur’an wa al-Falsafah. 
Kairo: t.p. Dikutip dalam Harun Nasution. Teologi 
Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan. 
Cet. 5; Jakarta: UI-Press, 1986. 
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C. Artikel dalam Jurnal dan Majalah 

1. Artikel dalam Sebuah Jurnal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK 

 

22Muhammad Adlin Sila, “The Festivity of Maulid Nabi in 
Cikoang, South Sulawesi: Between Remembering and Exaggerating 
the Spirit of Prophet,” Studia Islamika 8, no. 3 (2001): h. 9. 

(Catatan: angka 8 yang mengikuti nama jurnal adalah 
nomor volume yang tidak perlu diawali dengan singkatan 
vol. Sementara angka 3 menunjukkan nomor isu terbitan 
[issue number] dalam satu volume. Jika nomor isu terbitan 
tidak ada, cukup menyebutkan nomor volume saja. Jika 
bulan terbitan jurnal disebutkan, maka nama bulan 
disebutkan sebelum tahun yang ditulis dalam kurung). 

DP 

 

Sila, Muhammad Adlin. “The Festivity of Maulid Nabi in 
Cikoang, South Sulawesi: Between Remembering 
and Exaggerating the Spirit of Prophet.” Studia 
Islamika 8, no. 3 (2001): h. 3-56. 

(Catatan: h. 3-56 menunjukkan halaman awal dan akhir 
pemuatan artikel tersebut dalam jurnal) 

CK 

 

21Jalâl al-Dîn al-Sayûthî, Lubab al-Nuqûl fî Asbab al-Nuzûl, 
dikutip dalam Jalal al-Dîn ibn ‘Abd Raĥman ibn Abû Bakr al-Sayûţî dan 
Jalâl al-Dîn Muĥammad ibn Aĥmad al-Maĥallî, Tafsîr al-Qur’an al-
‘Ażîm. Juz 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1401 H), h. 18. 
 

CDK 

 

(al-Sayûţî 1401, 1: 18) 

(Catatan: Di sini, tahun 1401 menunjuk kepada tahun pener-
bitan dan juz buku yang menjadi sumber sekunder, karena 
tahun penerbitan sumber primer tidak disebutkan) 

DP 

 

al-Sayûthî, Jalâl al-Dîn. Lubab al-Nuqûl fî Asbab al-Nuzûl. 
Dikutip dalam Jalâl al-Dîn ibn ‘Abd Raĥmân ibn Abû 
Bakr al-Sayûţî dan Jalal al-Dîn Muĥammad ibn 
Aĥmad al-Maĥallî. Tafsîr al-Qur’an al-‘Ażîm. Juz 1. 
Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H. 

DR 

 

al-Sayûţî, Jalâl al-Dîn. 1401. Lubab al-Nuqûl fî Asbab al-
Nuzûl. Dikutip dalam Jalâl al-Dîn ibn ‘Abd Raĥmân 
ibn Abû Bakr al-Sayûthî dan Jalâl al-Dîn Muĥammad 
ibn Aĥmad al-Maĥallî. Tafsîr al-Qur’an al-‘Ażîm. Juz 
1. Beirut: Dâr al-Fikr. 
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2. Artikel dalam Sebuah Majalah dengan Mencantumkan Nama 

Pengarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Artikel dalam Sebuah Majalah yang Tidak Mencantumkan Nama 

Pengarang 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Sila 2001, 9) 

DR 

 

Sila, Muhammad Adlin. 2001. “The Festivity of Maulid 
Nabi in Cikoang, South Sulawesi: Between Remem-
bering and Exaggerating the Spirit of Prophet.” 
Studia Islamika 8, no. 3: h. 3-56. 

CDK 

 

(Makka 1988, 33) 

CK 

 

23A. Makmur Makka, “Bugis-Makassar: Taro Ada Taro Gau,” 
Panji Masyarakat, no. 566 (1-10 Maret 1988), h. 33. 

(Catatan: Jika majalah tidak menyebut nomor, cukup me-
nuliskan tanggal, bulan dan tahun terbit. Halaman yang 
disebut di catatan kaki biasa merujuk kepada halaman yang 
dikutip) 

DP 

 

Makka, A. Makmur. “Bugis-Makassar: Taro Ada Taro 
Gau.” Panji Masyarakat, no. 566 (1-10 Maret 1988), 
33-34. 

(Catatan: Halaman yang disebut di daftar pustaka merujuk 
kepada keseluruhan halaman di mana artikel tersebut 
dimuat dalam majalah. Ini tidak harus selalu disebutkan, 
tergantung urgensinya) 

DR 

 

Makka, A. Makmur. 1988. “Bugis-Makassar: Taro Ada 
Taro Gau.” Panji Masyarakat, no. 566, 1-10 Maret, 
33-34. 

CK 

 

24“Horseplay,” New Yorker,  5 April 1993, h. 36. 

DP 

 

“Horseplay,” New Yorker,  5 April 1993. 
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4. Laporan, Liputan, Berita, dan sejenisnya 

Jika data yang diperoleh dari sebuah majalah bukan berupa artikel 

(dengan atau tanpa penulis) tapi berupa berita, lipuran, laporan hasil 

investigasi, liputan khusus, dsb, maka unsur tambahan yang perlu 

disebutkan adalah judul (ditulis dalam tanda petik) dan jenis data 

atau informasi dalam majalah tersebut (ditulis dalam kurung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Majalah yang Dikutip Berulang-ulang 

Jika penulis telah menggunakan kutipan majalah atau terbitan berkala 

lainnya dalam periode yang cukup lama, maka dalam daftar pustaka, 

yang disebutkan adalah judul majalah dan tanggal penerbitan yang 

menunjukkan periode terbitan yang dijadikan sumber kutipan. 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(“Horseplay” 1993, 36) 

DR 

 

“Horseplay,” 1993. New Yorker,  5 April. 

CK 

 

25”Hadirnya Struktur dan Tata Kerja Baru Departemen 
Agama” (Laporan Utama), Ikhlas Beramal, no. 41 (Maret 2006), h. 7. 
 

DP 

 

“Hadirnya Struktur dan Tata Kerja Baru Departemen 
Agama” (Laporan Utama). Ikhlas Beramal, no. 41 
(Maret 2006). 

 

CDK 

 

(“Hadirnya Struktur dan Tata Kerja Baru Departe-

men Agama” 2006, 7). 

 

DR 

 

“Hadirnya Struktur dan Tata Kerja Baru Departemen 
Agama” (Laporan Utama). 2006. Ikhlas Beramal, 
no. 41 (Maret). 

 

DP 

 

Tempo. 7 Maret-7 Mei 2007. 

DR Tempo. 2007. 7 Maret-7 Mei. 
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D. Artikel dalam Ensiklopedi 

1. Artikel yang Nama Penulisnya Disebutkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Artikel yang Nama Penulisnya Tidak Disebutkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK 

 

27Mahmoud M. Ayoub, “Qur'an: Its Impact on the 
Community” dalam Encyclopedia of Religion, ed. Mircea Eliade, vol. 
12 (New York: Mcmillan, 1987). 

(Catatan: Halaman sumber kutipan tidak perlu disebutkan. Data 
penerbitan [tempat: nama penerbit, tahun] untuk ensiklopedia 
yang sudah umum dikenal biasanya juga tidak perlu disebutkan 
jika ada informasi tentang edisi terbitannya) 

DP 

 

Ayoub, Mahmoud M. “Qur'an: Its Impact on the Commu-
nity” dalam Encyclopedia of Religion, ed. Mircea 
Eliade, vol. 12, New York: Mcmillan, 1987. 

 

CDK 

 

(Ayoub 1987) 

DR 

 

Ayoub, Mahmoud M. 1987. “Qur’an: Its Impact on the 
Community” dalam Encyclopedia of Religion, ed. 
Mircea Eliade, vol. 12, New York: McMillan. 

 

CK 

 

28“The History of Western Theatre,” The New Encyclopaedia 
Britannica: Macropedia, vol. 28, edisi ke-15 (1987) 

DP 

 

“The History of Western Theatre.” The New Encyclo-
paedia Britannica: Macropedia, vol. 28, edisi ke-15, 
1987. 

CDK 

 

(“The History of Western Theatre” 1987) 

DR 

 

“The History of Western Theatre.” 1987. The New Ency-
clopaedia Britannica: Macropedia, vol. 28, edisi ke-
15. 
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E. Surat Kabar 

1. Artikel yang Nama Penulisnya Disebutkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Berita, Laporan Investigatif, Liputan, dan Sejenisnya 

Jika data yang diperoleh dari sebuah surat kabar bukan berupa artikel 

(dengan atau tanpa penulis) tapi berupa berita, laporan hasil 

investigasi, liputan khusus, dsb, maka unsur tambahan yang perlu 

disebutkan adalah judul (ditulis dalam tanda petik) dan jenis data 

atau informasi dalam surat kabar tersebut (misalnya, berita) yang 

ditulis dalam kurung, nama surat kabar, dan tanggal penerbitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Surat Kabar yang Dikutip Berulang-ulang 

Jika penulis telah menggunakan kutipan dari satu surat kabar dalam 

periode waktu yang cukup lama, maka dalam daftar pustaka dan 

daftar referensi, yang disebutkan adalah judul surat kabar dan tanggal 

CK 

 

29Said Aqiel Siradj, “Memahami Sejarah Hijriyah,” Repu-
blika, 9 Januari 2008. 

DP 

 

Siradj, Said Aqiel. “Memahami Sejarah Hijriyah.” Repu-
blika, 9 Januari 2008. 

CDK 

 

(Siradj 2008) 

DR 

 

Siradj, Said Aqiel. 2008. “Memahami Sejarah Hijriyah.” 
Republika, 9 Januari. 

CK 

 

30“Internet di Sekolah: Dua Muka Berbeda Wajah” (Liputan), 
Republika, 9 Januari 2008. 
 

DP 

 

“Internet di Sekolah: Dua Muka Berbeda Wajah” 
(Liputan). Republika, 9 Januari 2008. 

 

CDK 

 

(“Internet di Sekolah...” 2008) 

DR 

 

“Internet di Sekolah: Dua Muka Berbeda Wajah” 
(Liputan). 2008. Republika, 9 Januari. 
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penerbitan yang menunjukkan periode terbitan yang dijadikan sumber 

kutipan. 

 

 

 

 

 

Contoh lain untuk tahun yang berbeda: 

 

 

 

 

 

F. Tinjauan Buku 

1. Tinjauan Buku (Book Review) dalam Sebuah Jurnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 

 

Republika. Maret-Mei 2007. 

DR 

 

Republika. 2007. Maret-Mei. 

DP 

 

Republika. Nov. 2007-Jan. 2008. 

DR 

 

Republika. 2007 Nov.–2008 Jan. 

CK 

 

31Oman Fathurrahman, “Tradisi Intelektual Islam Melayu-
Indonesia: Adaptasi dan Pembaharuan,” tinjauan terhadap buku Islam 
and the Malay-Indonesian World, oleh Peter Riddell, Studia Islamika 
vol. 8 no. 3 (2001), h. 211. 

(Catatan: Jika judul artikel tinjauan buku tidak ada, cukup 
menulis nama penulis tinjauan buku lalu disusul dengan denga 
kalimat, “tinjauan terhadap buku....”) 

DP 

 

Fathurrahman, Oman. “Tradisi Intelektual Islam Melayu-
Indonesia: Adaptasi dan Pembaharuan.” Tinjauan 
terhadap buku Islam and the Malay-Indonesian 
World, oleh Peter Riddell. Studia Islamika vol. 8 no. 
3 (2001). 

CDK 

 

(Fathurrahman 2001, 211) 

 

DR 

 

Oman Fathurrahman. 2001. “Tradisi Intelektual Islam 
Melayu-Indonesia: Adaptasi dan Pembaharuan.” 
Tinjauan terhadap buku Islam and the Malay-
Indonesian World, oleh Peter Riddell. Studia 
Islamika vol. 8 no. 3. 
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2. Tinjauan Buku dalam Sebuah Surat Kabar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Wawancara 

1. Wawancara yang Diterbitkan 

Biasanya, wawancara yang diterbitkan dalam sebuah jurnal, majalah 

atau surat kabar diberi judul. Karena itu, judul hasil wawancara dan 

nama pewawancara perlu disebutkan sebelum nama dan data pener-

bitan. Hasil wawancara yang dipublikasikan juga dimuat dalam daftar 

pustaka/daftar referensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK 

 

32Robertus Robet, “Siapa Membawa Dosa Orde Baru?” 
tinjauan terhadap buku Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia, 
oleh Baskara T. Wardaya dkk., Kompas (31 Maret 2005). 

DP 

 

Robet, Robertus. “Siapa Membawa Dosa Orde Baru?” 
Tinjauan terhadap buku Menelusuri Akar 
Otoritarianisme di Indonesia, oleh Baskara T. 
Wardaya dkk. Kompas (31 Maret 2005). 

 

CDK 

 

(Robet 2005) 

DR 

 

Robet, Robertus. 2005. “Siapa Membawa Dosa Orde 
Baru?” Tinjauan terhadap buku Menelusuri Akar 
Otoritarianisme di Indonesia, oleh Baskara T. 
Wardaya dkk. Kompas (31 Maret). 

CK 

 

33Taufik Abdullah, “Saham Umat Islam dalam Peletakan 
Nasionalisme, Besar” (Wawancara oleh Ton Martono dan Deni al-
Asyari), Suara Muhammadiyah, no. 8 (16-30 April 2008), h. 12. 

DP 

 

Abdullah, Taufik. “Saham Umat Islam dalam Peletakan 
Nasionalisme, Besar.” Wawancara oleh Ton Mar-
tono dan Deni al-Asyari. Suara Muhammadiyah, no. 
8, 16-30 April 2008. 

CDK 

 

(Abdullah 2008, 12) 

DR 

 

Abdullah, Taufik. 2008. “Saham Umat Islam dalam Pele-
takan Nasionalisme, Besar.” Wawancara oleh Ton 
Martono dan Deni al-Asyari. Suara Muhammadi-
yah, no. 8, 16-30 April. 
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2. Wawancara yang Tidak Diterbitkan oleh Penulis Karya Tulis Ilmiah 

Wawancara jenis ini biasanya dilakukan secara khusus sebagai salah 

satu tahap dalam penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis 

ilmiah. Wawancara untuk tujuan ini juga hanya disebutkan dalam 

catatan kutipan (footnote, endnote, parenthetical reference), dan 

karena itu tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka/daftar 

referensi. Jika nama-nama informan perlu disebutkan, buat lampiran 

khusus yang menyebutkan nama-nama informan dalam penelitian. 

Unsur yang perlu disebutkan dalam catatan kutipan adalah: nama 

orang yang diwawancarai, jabatan atau kedudukannya yang menjadi 

alasan untuk mewawancarainya, disusul kata-kata “wawancara oleh 

penulis”, tempat wawancara dan tanggal wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Bahan-bahan yang Tidak Diterbitkan 

1. Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

Contoh untuk skripsi: 

 

 

 

CK 

 

34Abdul Kadir Munir, Kepala Desa Konda, Kec. Wolasi, Kab. 
Konsel, Sultra, wawancara oleh penulis di Konda, 21 November 2014. 

(Catatan: Informasi tentang kecamatan, kabupaten dan 
provinsi dimana sebuah kota secara administratif berada 
tidak perlu disebutkan jika hal itu dimaksudkan untuk 
kejelasan informasi; juga tidak perlu, jika kota itu diyakini 
sudah cukup dikenal oleh kalangan yang akan membaca 
karya tulis ilmiah yang bersangkutan, misalnya, Makassar)  

CDK 

 

(Munir, wawancara, 2014) 

Jika ada penjelasan terpisah tentang orang-orang yang 
diwawancarai dan waktu wawancara, dalam catatan dalam 
kurung, nama orang-orang tersebut bisa disingkat saja atau 
diberi huruf sandi yang sesuai, tanpa menyebut tahun. 
Contoh: 

(A.K.M.) 

(Catatan: A.K.M. adalah singkatan dari Abdul Kadir 
Munir) 

CK 

 

35Muh. Hatta Walinga, “Kiyai Haji Muhammad As’ad: Hidup 
dan Perjuangannya” (Skripsi Sarjana, Fakultas Adab IAIN Alauddin, 
Ujung Pandang, 1980), h. 20. 
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Contoh untuk tesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh untuk disertasi: 

 

 

 

 

 

 

 

DP 

 

Walinga, Hatta Muh. “Kiyai Haji Muhammad As’ad: 
Hidup dan Perjuangannya.” Skripsi Sarjana, Fakul-
tas Adab IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 1980. 

 

CDK 

 

(Walinga 1980, 20) 

 

DR 

 

Walinga, Hatta Muh. 1980. “Kiyai Haji Muhammad 
As’ad: Hidup dan Perjuangannya.” Skripsi Sarjana, 
Fakultas Adab IAIN Alauddin, Ujung Pandang. 

 

CDK 

 

(Said 1992, 21) 

 

DR 

 

Said, Nurman. 1992. “Al-Ghazali’s Work and Their 
Influence on Islam in Indonesia.” Tesis tidak diter-
bitkan, Faculty of Graduate Studies and Research, 
Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal. 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

DP 

 

Said, Nurman. “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia.” Tesis tidak diterbitkan, Facul-
ty of Graduate Studies and Research, Institute of 
Islamic Studies McGill University, Montreal, 
1992. 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

DP 

 

Cawidu, Harifuddin. “Konsep Kufr dalam Al-Qur’an.” 
Disertasi Doktor, Program Pascasarjana IAIN 
Syarif Hidayatullah, Jakarta,1989. 

 

CK 

 

37Harifuddin Cawidu, “Konsep Kufr dalam Al-Qur’an” 
(Disertasi Doktor, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 
Jakarta, 1989), h. 200. 
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2. Laporan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Makalah, Kertas Kerja, Naskah Presentasi, dan sebagainya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 

DP 

 

Cawidu, Harifuddin. 1989. “Konsep Kufr dalam Al-
Qur’an.” Disertasi Doktor, Program Pascasarjana 
IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

(Cawidu 1989, 20) 

CDK 

 

(Haq 1999, 30) 

DR 

 

Haq, Hamka. 1999. “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam 
pada Masyarakat Bugis.” Laporan hasil penelitian 
Pusat Penelitian IAIN Alauddin 1998/1999, Ma-
kassar. 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

DP 

 

Haq, Hamka. “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada 
Masyarakat Bugis.” Laporan hasil penelitian Pusat 
Penelitian IAIN Alauddin 1998/1999, Makassar, 
1999. 

38Hamka Haq, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada 
Masyarakat Bugis” (Laporan hasil penelitian Pusat Penelitian IAIN 
Alauddin 1998/1999, Makassar, 1999), h. 30. 

CDK 

 

(Madjid 1990, 33) 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 
DP 

 

Madjid, Nurcholish. “Reaktualisasi Nilai-nilai Kultural 
dan Spiritual dalam Proses Transformasi Masya-
rakat.” Makalah yang disajikan pada Simposium 
Nasional Cendekiawan Muslim di Universitas 
Brawijaya, Malang, 6-8 Desember 1990. 

 

39Nurcholish Madjid, “Reaktualisasi Nilai-nilai Kultural dan 
Spiritual dalam Proses Transformasi Masyarakat” (Makalah yang 
disajikan pada Simposium Nasional Cendekiawan Muslim di 
Universitas Brawijaya, Malang, 6-8 Desember 1990), h. 33. 
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4. Manuskrip 

Unsur utama yang perlu disebutkan dalam catatan kutipan dan daftar 

pustaka yang mengutip sebuah buku dalam format tulisan tangan 

atau manuskrip (manuscript, bahasa Arab: makhthûthah) adalah: 

nama penulis, judul manuskrip, keterangan bahwa karya tersebut 

dalam bentuk manuskrip, data penyimpanan (kota, nama tempat, 

orang, instansi penyimpannya, dan kode akses terhadap manuskrip), 

tahun pembuatan manuskrip (jika ada), dan halaman yang dikutip 

(jika ada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh lain: 

 

 

 

 

 

 

 

DR 

 

Madjid, Nurcholish. 1990. “Reaktualisasi Nilai-nilai 
Kultural dan Spiritual dalam Proses Transformasi 
Masyarakat.” Makalah yang disajikan pada Simpo-
sium Nasional Cendekiawan Muslim di Universitas 
Brawijaya, Malang, 6-8 Desember. 

 

CDK 

 

(al-Maqassari, 25) 

 

DR 

 

al-Maqassari, Muhammad Yusuf. Al-Nafhat al-Saylaniy-
yah. Manuskrip. Jakarta: Perpustakaan Nasional 
MS Naskah Arab 101. 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

DP 

 

al-Maqassari, Muhammad Yusuf. Al-Nafhat al-Saylaniy-
yah. Manuskrip. Jakarta: Perpustakaan Nasional 
MS Naskah Arab 101. 

 

40Muhammad Yusuf al-Maqassari, Al-Nafhat al-Saylaniyyah, 
h. 25, manuskrip (Jakarta: Perpustakaan Nasional MS Naskah Arab 
101). 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

DP 

 

Sumange’rukka, Haji Andi. Lontara’ Luwu’, Bone, 
Soppeng, Wajo’, Gowa, Sidenreng, Pammana dan 
Lamuru. Manuskrip. Makassar: Disimpan oleh 
Andi Hasan Machmud, tth. 

 

41Haji Andi Sumange’rukka, Lontara’ Luwu’, Bone, Sop-
peng, Wajo’, Gowa, Sidenreng, Pammana dan Lamuru, manuskrip. 
(Makassar: Disimpan oleh Andi Hasan Machmud, tth.).  
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5. Naskah Pidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Surat 

Ada dua jenis surat yang mungkin dapat menjadi sumber kutipan: (1) 

surat (atau kumpulan surat) yang diterbitkan menjadi buku dan, (2) 

surat yang tidak diterbitkan, biasanya disebut surat pribadi. Untuk 

surat yang diterbitkan, penulis surat diperlakukan sebagai pengarang 

lalu sebutkan tanggal atau nomor koleksi surat (jika ada). 

Contoh surat yang diterbitkan: 

 

 

 

 

CDK 

 

(Sumange’rukka) 

 

DR 

 

Sumange’rukka, Haji Andi. Lontara’ Luwu’, Bone, 
Soppeng, Wajo’, Gowa, Sidenreng, Pammana dan 
Lamuru. Manuskrip. Makassar: Disimpan oleh 
Andi Hasan Machmud, tth. 

CDK 

 

(Ismail 1994, 40) 

 

DR 

 

Ismail, M. Syuhudi. 1994. “Pemahaman Hadis Nabi 
Secara Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani 
al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, 
Temporal, dan Lokal.” Pidato pengukuhan Guru 
Besar, Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 26 Maret. 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 
DP 

 

Ismail, M. Syuhudi. “Pemahaman Hadis Nabi Secara 
Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-
Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, 
Temporal, dan Lokal.” Pidato pengukuhan Guru 
Besar, Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 26 Maret 
1994. 

42M. Syuhudi Ismail, “Pemahaman Hadis Nabi Secara 
Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Hadits tentang Ajaran 
Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal” (Pidato pengukuhan 
Guru Besar, Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 26 Maret 1994), h. 40. 
 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

43Henry Brevoort, “To Washington Irving,” 9 Juli 1828. 
Surat 124 dari Letters of Henry Brevoort to Washington Irving, ed. 
George S. Hellman (New York: Putnam, 1918). 
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Surat pribadi dan tidak diterbitkan biasanya hanya disebutkan dalam 

catatan kutipan, tetapi tidak disebutkan dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Perundang-undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah 

Dalam pengutipan dari undang-undang dan penerbitan resmi 

pemerintah, unsur yang perlu dicantumkan adalah: nama instansi yang 

berwenang, judul naskah (huruf italic). Jika data dikutip dari sumber 

sekunder, maka unsur sumber tersebut dicantumkan dengan menambah-

kan unsur-unsur nama buku (huruf italic), dan data penerbitan. Jika 

sumber sekunder tersebut mempunyai penyusun, maka nama penyusun 

ditempatkan sebelum nama buku dan data penerbitan. Contoh: 

 

 

 

CDK 

 

(Brevoort 1918) 

DR 

 

Brevoort, Henry. 1918. “To Washington Irving.” 9 Juli 
1828. Surat 124 dari Letters of Henry Brevoort to 
Washington Irving. Ed. George S. Hellman. New 
York: Putnam. 

DP 

 

Brevoort, Henry. “To Washington Irving.” 9 Juli 1828. 
Surat 124 dari Letters of Henry Brevoort to 
Washington Irving. Ed. George S. Hellman. New 
York: Putnam, 1918. 

CDK 

 

(Nasr 1993) 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

44Seyyed Hossein Nasr, surat pribadi kepada penulis, 4 Juli 
1993. 

(Catatan: catatan di atas berlaku untuk surat yang dikirimkan 
oleh seseorang kepada penulis karya tulis ilmiah secara 
langsung. Jika surat itu dikirimkan kepada orang lain selain 
penulis dan memiliki relevansi dengan pembahasan karya tulis 
ilmiah, sebutkan nama orang yang dituju surat tersebut) 
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CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

DP 

 

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945. 

Republik Indonesia. “Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 
1985 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 
15 Tahun 1969,” dalam Undang-undang Keor-
masan (Parpol & Golkar) 1985. Jakarta: Dharma 
Bhakti, t.th. 

Republik Indonesia. “Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” dalam 
S.F. Marbun. Peradilan Tata Usaha Negara. Yog-
yakarta: Liberty, 1988. 

45Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab I, 
pasal 1. 

46Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 
1985 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1969,” 
dalam Undang-Undang Keormasan (Parpol & Golkar) 1985 (Jakarta: 
Dharma Bhakti, t.th.), h. 4. 

47Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” dalam S.F. Marbun, 
Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 198. 

CDK 

 

(Republik Indonesia 1945, bab I, pasal 1) 

(Republik Indonesia 1985, 4) 

(Republik Indonesia 1988, 198) 

DR 

 

Republik Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar 1945. 

Republik Indonesia. 1985. “Undang-undang R.I. Nomor 2 
Tahun 1985 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1969,” dalam Undang-
undang Keormasan (Parpol & Golkar) 1985. 
Jakarta: Dharma Bhakti, t.th. 

Republik Indonesia. 1988. “Undang-undang R.I. Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara,” dalam S.F. Marbun. Peradilan Tata Usaha 
Negara. Yogyakarta: Liberty. 
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J. Dokumen dari Badan-badan Internasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Dokumen Elektronik (CD-ROM, Disket, Kaset, dan sejenisnya, 

Internet) 

Ada dua tipe utama media elektronik: (1) dalam bentuk fisik 

seperti CD-ROM, DVD, disket, video atau radio tape, dan (2) sumber-

sumber online seperti pelayanan data berbasis komputer (data base), 

jaringan, dan sejenisnya. Internet sebagai salah satu sumber online yang 

paling luas digunakan saat ini akan dibahas pada bagian berikutnya. 

Dokumen elektronik berupa buku, ensiklopedi, kamus dan 

dokumen sejenis yang tersimpan dalam bentuk portable (misalnya CD-

ROM, DVD, disket) yang perlu dicantumkan adalah: penulis, judul 

dokumen, data penerbitannya dalam bentuk buku cetak (jika ada), judul 

data base (jika ada), jenis media (misalnya, CD-ROM) yang ditulis 

dalam kurung kerawal ([]), nama pembuat media (jika ada), dan tanggal 

penerbitan/pembuatan (jika disebutkan). Jika dokumen itu diperoleh 

pada sumber data base yang memerlukan nomor akses, perlu disebutkan 

nomor identifikasi atau nomor aksesnya. 

1. Contoh dari CD-ROM: 

 

 

 

CDK 

 

(United Nations Secretariat 1951, II.B.2) 

 

DR 

 

United Nations Secretariat. Department of Economic 
Affairs. 1951. Methods of Financing Economic 
Development in Underdeveloped Countries. 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

DP 

 

United Nations Secretariat. Department of Economic 
Affairs. Methods of Financing Economic Develop-
ment in Underdeveloped Countries, 1951. 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in Under-
developed Countries, 1951, II.B.2. 

CK 

 

49Fazlur Rahman, “Mulla Sadra,” dalam Mircea Eliade, ed., 
The Encylopedia of Religion, vol. 10 (New York: Macmillan 
Publishing Company, 1987)[CD-ROM], Folio Bound Views Version 
3.1a, 1994, h. 149. 
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2. Contoh lain dari CD-ROM Hadis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Rahman 1987, 149) 

DR 

 

Rahman, Fazlur. 1994. “Mulla Sadra,” dalam Mircea 
Eliade, ed. The Encylopedia of Religion, vol. 10. 
New York: Macmillan Publishing Company, 
1987)[CD-ROM], Folio Bound Views Version 
3.1a. 

 

DP 

 

Rahman, Fazlur. “Mulla Sadra,” dalam Mircea Eliade, ed. 
The Encylopedia of Religion, vol. 10. New York: 
Macmillan Publishing Company, 1987)[CD-ROM], 
Folio Bound Views Version 3.1a, 1994. 

 

CDK 

 

(al-Bukhârî 2000) 

 

DR 

 

al-Bukhârî, Muĥammad bin Ismâ‘îl. 2000. Ŝaĥîĥ al-Bukharî, 
no. 1, dalam Hadith Encylopedia ver. 1 [CD 
ROM]. Harf Information Technology Com-pany. 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

DP 

 

al-Bukhârî, Muĥammad bin Ismâ‘îl, Ŝaĥîĥ al-Bukharî, dalam 
Hadith Encylopedia ver. 1 [CD ROM]. Harf 
Information Technology Company, 2000. 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

49Muĥammad bin Ismâ‘îl al-Bukhârî, Ŝaĥîĥ al-Bukharî, dalam 
Hadith Encylopedia ver. 1 [CD ROM], Harf Information Technology 
Company, 2000, hadis no. 1 
 

CDK 

 

(Oxford English Dictionary 1992) 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 

DP 

 

Oxford English Dictionary. Edisi kedua, s.v. “glossolalia.” 
Oxford: Oxford University Press, 1992. [CD-
ROM]. 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

50Oxford English Dictionary, edisi kedua, s.v. “glossolalia” 
(Oxford: Oxford University Press, 1992)[CD-ROM]. 
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3. Contoh Dari Data Base Elektronik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Sumber Online atau Internet*) 

Format dasar untuk pengutipan sumber-sumber online dalam 

sebuah karya tulis ilmiah yang menggunakan sistem catatan kutipan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                              
*)Sistem catatan kutipan dan daftar pustaka untuk sumber-sumber informasi yang 

berasal dari internet dalam pedoman ini menggunakan Columbia Online Style (COS). 
Salah satu alasan pemilihan style ini adalah karena ia lebih praktis, fleksibel dan efisien 
daripada sistem kutipan sumber elektronik lain yang biasa digunakan. Sistem ini 
selengkapnya dapat dilihat dalam Chris M. Anson dan Robert A. Schwegler, The Longman 
Handbook for Writers and Readers, edisi kedua (Reading, MA: Addison-Wesley 
Educational Publisher, 2000), h. 760-788. 

DR 

 

Oxford English Dictionary. 1992. Edisi kedua, s.v. 
“glossolalia.” Oxford: Oxford University Press, 
1992. [CD-ROM]. 

DR 

 

“Acquired Immunodeficiency Syndrome.” 1990. In MESH 
Vocabulary File (data base on-line). Bethesda, 
Md.: National Library of Medicine. Diakses 3 
Oktober 1990. No. Identifikasi D000163, 49 baris. 

 

CDK 

 

(“Acquired Immunodeficiency Syndrome,” 1990) 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 
DP 

 

“Acquired Immunodeficiency Syndrome,” in MESH 
Vocabulary File (data base on-line). Bethesda, 
Md.: National Library of Medicine, 1990. Diakses 
3 Oktober 1990. No. Identifikasi D000163, 49 
baris. 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

51“Acquired Immunodeficiency Syndrome,” in MESH Voca-
bulary File (data base on-line)(Bethesda, Md.: National Library of 
Medicine, 1990), diakses 3 Oktober 1990, no. Identifikasi D000163, 
49 baris. 
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1. Buku Edisi Cetak yang Dapat Diakses Online 

Saat ini semakin banyak buku cetak yang telah dipublikasikan 

secara online di internet, antara lain melalui proses scanning terhadap 

edisi cetaknya. Jadi, format buku online persis sama dengan edisi 

cetak buku itu. Karena itu, unsur yang dimasukkan dalam catatan 

kutipan persis sama dengan kutipan terhadap format buku cetak 

(dalam segala variasinya seperti disebutkan dalam item B dalam bab 

ini) ditambah dengan informasi tentang alamat situs dan tanggal 

akses situs itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Nama Pengarang, Judul Buku (Data penerbitan). Alamat situs (tanggal 
akses) 

2Nama Pengarang, “Judul Tulisan,” Judul/Nama Jenis Penerbitan 
(Ensiklopedia, Jurnal, Majalah, Surat Kabar, Alamat Situs dan sebagainya) 
(Data penerbitan). alamat situs (tanggal akses). 

3“Judul Tulisan/Dokumen,” Nama/Jenis Penerbitan (Ensiklopedia, 
Jurnal, Majalah, Surat Kabar, Alamat Situs dan sebagainya) (Data penerbitan). 
Alamat situs (tanggal akses). 

CDK 

 

(Naŝr 1969, 15) 

(Catatan: Tahun merujuk kepada tahun penerbitan buku 
edisi cetak, bukan tahun akses situs dimana buku itu 
dipublikasikan) 

DR 

 

Naŝr, Seyyed Hossein. 1969. Science and Civilization in 
Islam. New York: New American Library, 1969. 
http://www.fordam.edu/halsall/med/nasr.html (7 
Maret 2007). 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

DP 

 

Naŝr, Seyyed Hossein. Science and Civilization in Islam. 
New York: New American Library, 1969. http:// 
www.fordam.edu/halsall/med/nasr.html (7 Maret 
2007). 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

53Seyyed Hossein Naŝr, Science and Civilization in Islam 
(New York: New American Library, 1969), h. 15. http://www.fordam. 
edu/halsall/med/nasr.html (7 Maret 2007). 

(Catatan: 7 Maret 2007 adalah tanggal ketika situs terse-
but diakses) 
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2. Buku Elektronik Online 

Untuk buku elektronik yang berbeda dengan versi cetak atau 

tanpa versi cetak sama sekali, unsur yang harus disebutkan adalah: 

nama pengarang (jika ada), judul buku, nomor revisi (jika ada), 

alamat situs, dan tanggal akses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Al-Ğazâlî 2008, 31) 

DR 

 

Al-Ğazâlî, Abû Ĥâmid. 2008. Al-Munqidh min al-Ďalâl. 
http://www.al-mostafa.com.pdf (10 Agustus). 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 

DP 

 

Al-Ğazâlî, Abû Ĥâmid. Al-Munqidh min al-Ďalâl. http:// 
www.al-mostafa.com.pdf (10 Agustus 2008). 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

54Abû Ĥâmid Al-Ğazâli, Al-Munqidh min al-Ďalâl. http:// 
www.al-mostafa.com.pdf (10 Agustus 2008), h. 31. 

CDK 

 

(The Company Therapist 1998). 

 

DR 

 

The Company Therapist. 1998. Revisi 19 Desember. http:// 
www.thetherapist.com/index.html (21 De-sember 
1998). 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 

DP 

 

The Company Therapist. Revisi 19 Desember 1998. http:// 
www.thetherapist.com/index.html (21 De-sember 
1998). 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

55The Company Therapist. Revisi 19 Desember 1998. http:// 
www. thetherapist.com/index.html (21 Desember 1998). 



70 
 

3. Jurnal Edisi Cetak yang Dapat Diakses Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jurnal Elektronik Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Ayoub 2004, 313) 

(CatatanTahun 2004 merujuk ke tahun terbit jurnal edisi 
cetak) 

DR 

 

Ayoub, Mahmoud M. 2004. “Christian-Muslim Dialogue: 
Goals and Obstacles.” The Muslim World, vol. 94 
no. 3 (July). http://www.blackwell-synergy.com/ 
doi/full/10.1111/j.1478-1913.2004.00055.x 
(Diakses 28 Maret 2007). 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

DP 

 

Ayoub, Mahmoud M. “Christian-Muslim Dialogue: Goals 
and Obstacles.” The Muslim World, vol. 94 no. 3 
(July 2004). http://www.blackwell-synergy.com/ 
doi/full/10.1111/j.1478-1913.2004.00055.x 
(Diakses 28 Maret 2007). 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

56Mahmoud M. Ayoub, “Christian-Muslim Dialogue: Goals 
and Obstacles,” The Muslim World, vol. 94 no. 3 (July 2004), h. 313. 
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1478-
1913.2004.000 55.x. (28 Maret 2007). 
 

CDK 

 

(Halim 2007) 

(Catatan: tahun 2007 merujuk ke tahun akses situs jurnal) 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

DP 

 

Halim, Wahyuddin. “The Implementation of Islamic 
Shari’ah in South Sulawesi: A Priliminary Study 
on the KPPSI Movement.” Future Islam: A Journal 
of Future Ideology that Shapes today the World of 
Tomorrow. http://www.futureislam.com/200507 
01/insight/Wahyuddin_Halim/Shariah_Implementa
tion_in_South_Sulawesi.asp (18 Oktober 2007) 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

57Wahyuddin Halim, “The Implementation of Islamic 

Shari’ah in South Sulawesi: A Priliminary Study on the KPPSI 

Movement,” Future Islam: A Journal of Future Ideology that Shapes 
today the World of Tomorrow. http://www.futureislam.com/ 20050 

701/insight/Wahyuddin_Halim/Shariah_Implementation_in_South_ 

Sulawesi.asp (18 Oktober 2007) 
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5. Artikel Majalah Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Artikel Surat Kabar Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR 

 

Halim, Wahyuddin. 2007. “The Implementation of Islamic 
Shari’ah in South Sulawesi: A Priliminary Study 
on the KPPSI Movement.” Future Islam: A Journal 
of Future Ideology that Shapes today the World of 
Tomorrow. http://www.futureislam.com/200507 
01/insight/Wahyuddin_Halim/Shariah_Implementa
tion_in_South_Sulawesi.asp (18 Oktober). 

 

CDK 

 

(Piliang 2008) 

DR 

 

Piliang, Indra Jaya. 2008. “Presiden Kaum Muda.” Tempo 
Interaktif.Com, 01 Agustus. http://www.tempoin 
teraktif.com/hg/khusus/kolom/ (10 Agustus 2008). 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

DP 

 

Piliang, Indra Jaya. “Presiden Kaum Muda.” Tempo Inter-
aktif.Com, 01 Agustus 2008. http://www. Tempoin 
teraktif.com/hg/khusus/kolom/ (10 Agustus 2008). 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

58Indra Jaya Piliang, “Presiden Kaum Muda,” Tempo Inter 
aktif.Com, 01 Agustus 2008. http://www.tempointeraktif.com/hg/ 
khusus/kolom/ (10 Agustus 2008). 

CDK 

 

(Tato 2008) 

(Catatan: tahun 2008 merujuk ke tahun pemuatan artikel 
di situs tersebut, bukan tahun akses terhadap situs itu). 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

DP 

 

Tato, Syahriar. “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?.” 
Fajar Online. 01 May 2008. http://cetak.fajar.co.id/ 
news.php?newsid=63761 (9 Agustus 2008) 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/ news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 
 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 
 



72 
 

 

 

 

 

 

7. Artikel dalam Ensiklopedia Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Entri dalam Kamus Online 

Sebutkan penulis entri (jika ada) atau mulai dengan judul entri 

dalam tanda petik, judul kamus dalam huruf miring, alamat situs, dan 

tanggal akses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR 

 

Tato, Syahriar. 2008. “Mempertahankan Nilai Kearifan 
Budaya Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Kenis-
cayaan?.” Fajar Online. 01 May 2008. http://ce 
tak.fajar.co.id/news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 

 

CDK 

 

(“Bugis” 2008) 

DR 

 

“Bugis.” 2008. Wikipedia the Free Encyclopedia. http:// 
en.wikipedia. org/wiki/Bugis (10 Agustus). 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

DP 

 

“Bugis.” Wikipedia the Free Encyclopedia. http://en. 
wikipedia.org/wiki/Bugis (10 Agustus 2008). 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/ news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 
 

60“Bugis,” Wikipedia the Free Encyclopedia. http://en. 
wikipedia.org/wiki/ Bugis (10 Agustus 2008). 

(Catatan: Tidak ada data penerbitan ensiklopedi secara 
terpisah karena situs ini dimutakhirkan [updated] tiap 
hari) 

CDK 

 

(“Bogeyman” 1998) 

 

DR 

 

“Bogeyman.” 2008. Longman Dictionary of Contempo-
rary English Online. http://pewebdic2.cw.idm.fr/ 
dictionary/bogeyman (10 Agustus). 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

DP 

 

“Bogeyman.” Longman Dictionary of Contemporary Eng-
lish Online. http://pewebdic2.cw.idm.fr/dictio 
nary/bogeyman (10 Agustus 2008). 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/ news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 

61“Bogeyman,” Longman Dictionary of Contemporary 
English Online. http://pewebdic2.cw.idm.fr/dictionary/bogeyman (10 
Agustus 2008). 
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9. Situs Kelompok, Organisasi atau Lembaga (yang bertindak sebagai 

pengarang) 

Jika sebuah kelompok, organisasi, atau lembaga mensponsori 

sebuah situs dan tidak ada pengarang yang disebutkan untuk sebuah 

item (artikel, berita, liputan), gunakan nama kelompok tersebut 

sebagai pengarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Situs Kelompok, Organisasi atau Lembaga (yang tidak berfungsi 

sebagai pengarang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Walhi 2008) 

 

DR 

 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). 2008. 
“Krisis Pangan Global dan Ancaman Bagi 
Indonesia.” Situs Resmi Walhi. http://www.walhi. 
or.id/kampanye/psda/080528_krisis_pangan_li/ (12 
Agustus). 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

DP 

 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). “Krisis 
Pangan Global dan Ancaman Bagi Indonesia.” 
Situs Resmi Walhi. http://www.walhi.or.id/kam 
panye/psda/080528_krisis_pangan_li/ (12 Agustus 
2008). 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/ news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 
 

62Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Krisis 

Pangan Global dan Ancaman Bagi Indonesia,” Situs Resmi Walhi. 
http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/080528_krisis_pangan_li/ (12 

Agustus 2008). 
 

CDK 

 

(“UIN Terima Maba Lewat Empat Jalur” 2008) 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

DP 

 

“UIN Terima Maba Lewat Empat Jalur.” Situs Resmi UIN 
Alauddin Makassar. http://www.uin-alauddin.ac. 
id/index.php?option=com_content&task=view&id 
=43&Itemid=2 (18 Agustus 2008). 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/ news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 

63“UIN Terima Maba Lewat Empat Jalur,” Situs Resmi UIN 
Alauddin Makassar. http://www.uin-alauddin.ac.id/index.php?Op 
tion=com_content&task= view&id=43&Itemid=2 (18 Agustus 2008). 
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11. Situs Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Situs Pribadi 

Jika sebuah artikel ditulis oleh seseorang dan dimuat dalam 

situs pribadinya, maka nama pengarang disebutkan sebelum artikel. 

Jika yang dikutip dalam situs pribadi hanyalah berita atau informasi 

biasa, nama pengarang (atau administrator situs tersebut) tidak 

perlu disebutkan tapi cukup dengan menulis judul itemnya, disusul 

dengan nama situs, alamat, dan tanggal aksesnya. 

 

 

 

 

 

 

DR 

 

“UIN Terima Maba Lewat Empat Jalur.” 2008. Situs 
Resmi UIN Alauddin Makassar. http://www.uin-
alauddin.ac.id/index.php?option=com_content& 
task=view&id=43&Itemid=2 (18 Agustus). 

 

CDK 

 

(Pemprov Sulsel 2008) 

DR 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2008. “Sejarah 
Sulawesi Selatan,” Official Website Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. http://www.sulsel.go.id/ 
sejarah.html (17 Agustus). 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

DP 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Sejarah Sulawesi 
Selatan.” Official Website Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan. http://www.sulsel.go.id/sejarah. 
html (17 Agustus 2008). 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/ news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 

64Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, “Sejarah Sulawesi 
Selatan,” Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 
http://www.sulsel.go.id/ sejarah.html (17 Agustus 2008). 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/ news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 
 

65Abdurrahman Wahid, “Bangsa Kita dan Pembiaran Keke-

rasan,” Official Website of K.H. Abdurrahman Wahid. http://www. 

gusdur.net/indonesia/index.php?option=com_content&task= 

view&id=2755&Itemid=62 (1 Agustus 2008). 
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13. Blog Pribadi 

Pada dasarnya, fungsi sebuah Blog hampir sama dengan 

sebuah situs pribadi. Hanya saja, Blog sifatnya lebih interaktif 

karena orang yang membuka atau mengakses blog itu bisa mem-

berikan komentar terhadap item yang diposting pemiliknya di blog 

itu. Selain itu, blog lebih menyerupai buku diari di mana seseorang 

bisa menyimpan catatan, gambar, kalender pribadi, dan sebagainya 

secara online dan senantiasa dimutakhirkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK 

 

(Wahid 2008) 

DR 

 

Wahid, Abdurrahman. 2008. “Bangsa Kita dan Pembiaran 
Kekerasan.” Official Website of K.H. Abdurrah-
man Wahid. http://www.gusdur.net/indonesia/in-
dex.php?option=com_content&task=view&id=27 
55&Itemid=62 (1 Agustus). 

 

DP 

 

Wahid, Abdurrahman. “Bangsa Kita dan Pembiaran Keke-
rasan.” Official Website of K.H. Abdurrahman 
Wahid. http://www.gusdur.net/indonesia/index. 
php?option=com_content&task=view&id=2755&I
temid=62 (1 Agustus 2008). 

 

CDK 

 

(Darmawan 2008) 

DR 

 

Darmawan, Yusran. 2008. “Kujejakkan Kaki di Kota Ma-
kassar.” Blog Yusran Darmawan. http://timur 
angin.blogspot.com/2008/07/kujejakkan-kaki-di-
kota-makassar.html  (12 Agustus). 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

DP 

 

Darmawan, Yusran. “Kujejakkan Kaki di Kota Makassar,” 
Blog Yusran Darmawan. http://timurangin.Blog 
spot.com/2008/07/kujejakkan-kaki-di-kota-
makassar.html  (12 Agustus 2008). 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/ news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 

66Yusran Darmawan, “Kujejakkan Kaki di Kota Makassar,” 

Blog Yusran Darmawan. http://timurangin.blogspot.com/2008/07/ 

kujejakkan-kaki-di-kota-makassar.html  (12 Agustus 2008). 
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14. Email Pribadi 

Untuk mengutip sebuah pesan dari email pribadi, seorang 

penulis hendaknya meminta izin dari pengirimnya. Email pribadi 

juga tidak perlu dimasukkan dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi karena tidak bisa diakses oleh orang lain. Sebutkan nama 

asli si pengirim email sebagai pengarang dan hapus alamat emailnya 

(untuk menjaga privasi pemiliknya). Gunakan topik email sebagai 

judul yang ditulis dalam tanda petik, lalu jelaskan bahwa pesan 

tersebut adalah email pribadi yang diikuti dengan tanggal pesan. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Email dari Mailing List (emailgroups) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

CDK 

 

(Shihab 2004) 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/ news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 
 

67Alwi Shihab, “Re: Membedah Islam di Barat,” email 
pribadi (13 Mei 2004). 

(Catatan: 13 Mei 2004 adalah tanggal pengiriman email 
tersebut, bukan tanggal akses inbox dalam akun email si 
penerima). 

CDK 

 

(Ibrahim 2008). 

 

DR 

 

Ibrahim, Hasanuddin. 2008. “Re: [UIN-Makassar] Hannah 
Arendt... Tentang Totalitarianisme.” 4 Juli. UIN-
Makassar@@yahoogroups.com (13 Agustus 2008). 

 

CK 

 

36Nurman Said, “Al-Ghazali’s Work and Their Influence on 
Islam in Indonesia” (Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Graduate 
Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, 
Montreal, 1992), h. 21. 

 

DP 

 

Ibrahim, Hasanuddin. “Re: [UIN-Makassar] Hannah 
Arendt... Tentang Totalitarianisme.” 4 Juli 2008. 
UIN-Makassar@yahoogroups.com (13 Agustus 
2008). 

 

48United Nations Secretariat, Department of Economic 
Affairs, Methods of Financing Economic Development in 
Underdeveloped Countries, 1951, II.B.2. 

59Syahriar Tato, “Mempertahankan Nilai Kearifan Budaya 
Lokal Sulawesi Selatan, Sebuah Keniscayaan?,” Fajar Online. 01 May 
2008. http://cetak.fajar.co.id/ news.php?newsid=63761 (9 Agustus 
2008). 
 

68Hasanuddin Ibrahim, “Re: [UIN-Makassar] Hannah 
Arendt... Tentang Totalitarianisme,” 4 Juli 2008. UIN-Makassar@ 
yahoogroups.com (13 Agustus 2008). 

(Catatan: tanggal 4 Juli 2008 adalah tanggal pengiriman 
email, 13 Agustus 2008 adalah tanggal akses email ter-
sebut untuk tujuan pengutipan). 
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Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komuni-

kasi di masa depan tentu saja akan memungkinkan tersedianya lebih 

banyak lagi variasi sumber informasi online yang bisa digunakan 

untuk tujuan akademik, hal-hal yang mungkin pada saat ini belum 

sempat dibayangkan. Karena itu, sistem referensi untuk sumber-

sumber online dan internet yang disebutkan di sini senantiasa 

memerlukan pemutakhiran di masa depan. 

Lepas dari kenyataan tersebut di atas, esensi dan maksud 

pengutipan dalam sebuah karya tulis ilmiah pada dasarnya akan 

tetap sama: (1) menunjukkan kejujuran akademik seorang penulis 

karya tulis ilmiah; (2) memberikan kredit dan penghargaan kepada 

pihak-pihak yang secara langsung menjadi sumber rujukan; (3) 

memberi peluang kepada pembaca karya tulis ilmiah untuk 

melakukan verifikasi, klarifikasi, dan eksplorasi lebih jauh terhadap 

sumber-sumber informasi yang digunakan oleh penulis karya tulis 

ilmiah yang bersangkutan. 
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BAB VI 

FORMAT KARYA ILMIAH 

A. Jenis Kertas, Huruf, dan Warna Tulisan 

1. Kertas yang digunakan untuk segala jenis karya tulis ilmiah adalah 

kertas HVS 80 gram, Letter (lebar 21,59 x tinggi 27,94 cm), berwarna 

putih bersih. 

2. Huruf yang digunakan dalam karya tulis ilmiah harus konsisten, 

yakni hanya satu tipe dan besaran. Misalnya huruf Courier dengan 

besaran 10 huruf/inci pada mesin ketik manual. Huruf miring (italic) 

pun harus dari jenis yang sama. Karya tulis ilmiah yang diketik 

dengan menggunakan program word processor komputer atau mesin 

ketik elektronik sangat dianjurkan menggunakan jenis font Times 

New Roman dengan ukuran besar 12 point. Jika karya tulis ilmiah 

berisi banyak kutipan yang memerlukan transliterasi Arab-Latin, 

dianjurkan menggunakan font transliterasi standar yang 

memungkinan pengetikan huruf sesuai dengan pedoman transliterasi 

yang ditetapkan dalam pedoman ini (lihat Lampiran 1). (Untuk 

tujuan ini, font standar yang cukup praktis dan rapi digunakan dalam 

program word processor adalah Times New Arabic). 

3. Tulisan harus rata berwarna hitam. Ketikan yang tidak rata warnanya 

(berbelang-belang) tidak dapat diterima untuk disahkan. Oleh karena 

itu, pita mesin ketik atau pita/tinta printer yang digunakan harus 

selalu baru. 

4. Judul halaman, bab, dan judul bab diketik dengan huruf kapital 

semuanya (All Caps) dan ditebalkan (bold). 

5. Judul subbab diketik dengan huruf miring (italic) dan ditebalkan 

(bold). 
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B. Halaman Sampul 

Kalimat-kalimat dalam halaman sampul ditulis dengan format 

berikut: 

1. Judul karya ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi, jurnal ilmiah, dan 

laporan penelitian) diketik dengan huruf kapital secara utuh dan tidak 

memakai singkatan. Jika judul lebih dari satu baris, maka judul 

tersebut diketik dengan bentuk piramida terbalik, demikian juga 

susunan kalimat lainnya. 

2. Kata “Oleh” ditulis secara horizontal dan simetris di atas nama 

penulis. 

3. Nama penulis ditulis dengan huruf kapital, digarisbawahi, dan di 

bawahnya diterakan NIM. 

4. Kalimat peruntukan skripsi, tesis, dan disertasi, jurnal ilmiah, dan 

laporan penelitian ditulis simetris yang berbunyi: 

 

 

 

 

 

Contoh untuk skripsi yang ditulis dalam bahasa Inggris dapat 

dilihat dalam Lampiran 4. Untuk skripsi yang ditulis dalam bahasa 

Arab, contohnya dapat dilihat dalam Lampiran 5. 

Sedangkan redaksi untuk tesis/disertasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

Catatan: Untuk S3, menyesuaikan: Disertasi dan gelar Doktor. 

5. Nama Jurusan (kecuali tesis dan disertasi), Fakultas dan Universitas. 

6. Tahun penyelesaian studi/yudisium. 

7. Warna sampul karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut: 

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana ...........Jurusan ……pada Fakultas … … 

IAIN Kendari 

 

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Magister ....... pada Program Pascasarjana 

IAIN Kendari 
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♦ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan = Hijau 

♦ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum = Hitam 

♦ Fakultas Dakwah, Ushuluddin dan Adab = Kuning 

♦ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam = Coklat 

♦ Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora = Merah 

♦ Pascasarjana = Biru Muda 

8. Halaman judul berwarna putih, kertas HVS dengan isi seperti isi 

halaman sampul. 

C. Sistem Penomoran 

1. Halaman 

a. Bagian awal karangan (halaman-halaman untuk judul, abstrak, pernya-

taan keaslian, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan 

ilustrasi, serta transliterasi) diberi halaman dengan angka Romawi kecil 

(i, ii, iii, dan seterusnya) yang ditempatkan simetris di sebelah bawah 

margin bawah. Untuk penulisan bahasa Arab dipergunakan huruf 

hijaiyyah Arab. 

b. Bagian tubuh dan akhir karangan dari bab pertama sampai dengan 

halaman lampiran diberi nomor halaman dengan angka. Nomor halaman 

ditempatkan di sebelah kanan atas (dengan jarak 2,7 cm dari ujung atas 

kertas) untuk penulisan dengan huruf Latin dan di sebelah kiri atas 

penulisan huruf Arab. Halaman yang ditempati judul bab, diberi nomor 

di bagian tengah bawah. 

2. Bab dan Bagian-bagiannya 

a. Bab ditulis dengan huruf kapital, rapat, dan diberi nomor dengan angka 

Romawi besar (BAB I, BAB II, BAB III, dan seterusnya). Untuk 

penulisan huruf Arab, dipakai sebutan bilangan bertingkat yang ditulis 

dengan huruf. Contoh: 

– ل و اال  ب البا – نى الثا ب البا    لث الثا ب البا 

b. Untuk struktur penomoran bab, subbab, pasal, anak pasal, dan seterus-

nya, diatur dan ditulis sebagai berikut: 

♦ Nomor bab ditulis dengan angka Romawi: I, II, III, dan seterusnya. 

♦ Nomor subbab ditulis dengan huruf kapital: A, B, C, dan seterusnya. 
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♦ Nomor pasal ditulis dengan angka Arab: 1, 2, 3, dan seterusnya. 

♦ Nomor subpasal ditulis dengan huruf kecil: a, b, c, dan seterusnya. 

♦ Enumerasi ayat dengan 1), 2), 3), dan seterusnya. 

♦ Enumerasi anak ayat dengan huruf kecil yang diberi tanda kurung 

sebelah kanan: a), b), c), dan seterusnya. 

♦ Pecahan selanjutnya jika masih diperlukan, ditandai dengan angka 

Arab dalam kurung: (1), (2), (3), dan seterusnya; dan selanjutnya jika 

masih ada, dengan huruf kecil dalam kurung: (a), (b), (c), dan 

seterusnya. 

♦ Kurung tutup sesudah angka dan huruf pada enumerasi, berfungsi 

sebagai titik. Oleh karena itu, titik tidak dipergunakan lagi. 

Untuk penulisan karya tulis dalam bahasa Arab, dipakai abjad dan 

angka-angka Arab yang sesuai dengan struktur di atas. 

Contoh struktur dan penomoran bab dan bagiannya dapat dilihat 

pada halaman berikut. 
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Contoh: Struktur dan penomoran bab dan bagiannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di samping contoh di atas, struktur lain dapat juga digunakan, de-

ngan syarat penggunaannya harus konsisten. Salah satu struktur yang di-

maksud adalah prinsip margin ganda, sebagai yang dicontohkan berikut ini: 

BAB I 

JUDUL BAB 

A. Judul Subbab 

1. Judul Pasal 

a. Judul Subpasal 

b. Judul Subpasal 

1) Judul Ayat [bukan 1).] 

2) Judul Ayat 

a) Judul Anak Ayat [bukan a).] 

b) Judul Anak Ayat 

(1) Judul Item [bukan (1).] 

(2) Judul Item 

(a) Judul Anak Item [bukan (a).] 

(b) Judul Anak Item 

B. Judul Subbab 

1. Judul Pasal 

a. Judul Subpasal 

dan seterusnya... 
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Untuk struktur kedua ini, margin baris pertama (dari paragrafnya, 

kalau isinya berupa paragraf) dimulai tiga karakter dari awal huruf 

bagiannya, sedang margin baris berikutnya sejajar dengan huruf awal 

BAB I 

JUDUL BAB 

A. Judul Subbab 

1. Judul Pasal 

a. Judul Subpasal 

b. Judul Subpasal 

1) Judul Ayat 

2) Judul Ayat 

a) Judul Anak Ayat 

b) Judul Anak Ayat 

(1) Judul Item 

(2) Judul Item 

(a) Judul Anak Item 

(b) Judul Anak Item 

B. Judul Subbab 

1. Judul Pasal 

a. Judul Subpasal 

dan seterusnya… 
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bagiannya masing-masing (subbab, pasal, subpasal, ayat, anak ayat, item, 

anak item). 

Untuk penulisan huruf Arab, struktur di atas disesuaikan dari 

margin kanan. 

D. Penggandaan 

1. Konsep skripsi disiapkan sebanyak 2 (dua) eksemplar, diserahkan ke-

pada Pembimbing/Pembantu Pembimbing. 

2. Skripsi yang telah disetujui oleh Pembimbing, digandakan dengan 

mesin fotokopi atau cetakan komputer sebanyak 5 (lima) naskah. 

Empat naskah untuk Dewan Penguji, termasuk Pembimbing. Naskah 

akhir yang digandakan tersebut harus rapi, bersih, dan bebas dari 

kesalahan (redaksi dan pengetikan). Selanjutnya naskah ditandata-

ngani oleh para Pembimbing dan diserahkan ke bagian akademik di 

fakultas yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut (munaqasyah). 

3. Penggandaan naskah skripsi dapat dilaksanakan setelah yang bersang-

kutan mengadakan perbaikan atas skripsinya sesuai dengan catatan 

dan rekomendasi dari para Penguji dan bimbingan para Pembimbing. 

4. Naskah skripsi yang telah disetujui oleh Dewan Penguji digandakan 

sebanyak jumlah eksemplar yang ditetapkan oleh Fakultas (Dewan 

Penguji), arsip fakultas, perpustakaan universitas, dan instansi terkait 

lainnya). 

5. Setelah ditandatangani oleh Dewan Penguji/Munaqisy dan disahkan 

oleh Dekan Fakultas, naskah skripsi diserahkan kepada Fakultas. 

6. Penggandaan tesis dan disertasi disesuaikan dengan peraturan yang 

ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Program Pascasarjana. 

7. Penggandaan karya ilmiah lainnya (jurnal dan laporan penelitian) 

disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan lebih lanjut oleh lem-

baga terkait. 
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BAB VII 

PEMBIMBING 

A. Penunjukan Pembimbing 

1. Pembimbing atau Wakil Pembimbing untuk penulisan skripsi adalah 

dosen yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Ketua 

Jurusan/Dekan.  

2. Pembimbing atau Wakil Pembimbing, seperti yang dimaksudkan 

dalam butir (1) di atas, adalah tenaga pengajar yang menduduki ja-

batan fungsional, dengan ketentuan sebagai berikut: 

♦ Pembimbing menduduki jabatan fungsional Lektor, Asisten Ahli 

bergelar Doktor atau bergelar Magister. 

♦ Wakil Pembimbing serendah-rendahnya menduduki jabatan 

fungsional Lektor (bergelar S1). 

3. Setiap penelitian dan penulisan skripsi, dibimbing oleh dua orang 

pembimbing atau seorang Pembimbing dan seorang Wakil Pem-

bimbing. 

4. Penelitian dan penulisan tesis, dibimbing oleh dua orang pembimbing 

yang berpangkat Guru Besar, atau bergelar Doktor yang sudah ber-

pangkat minimal Lektor. 

 

B. Tugas Pembimbing dan Wakil Pembimbing 

Untuk penulisan skripsi, Pembimbing sudah harus menjalankan 

tugasnya sejak menerima draft skripsi yang dilampiri Surat Keputusan dari 

Ketua Jurusan/Dekan. Sementara itu, untuk penulisan tesis dan disertasi, 

Pembimbing menjalankan tugasnya sejak menerima proposal  tesis yang 

disertai Surat Keputusan menjadi Pembimbing dari Direktur Pascasarjana. 

Pembimbing untuk skripsi dapat melaksanakan diskusi dengan ma-

hasiswa yang bersangkutan, atau melaksanakan seminar dengan koordinasi 

Ketua Jurusan. Sedangkan Pembimbing untuk tesis dan disertasi diharus-
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kan melaksanakan seminar setelah berkoordinasi dengan Direktur Program 

Pascasarjana. 

Pembimbing bertugas melakukan bimbingan: 

♦ Menerima draft dan naskah skripsi/tesis/desertasi. 

♦ Memeriksa proposal  dan naskah skripsi/tesis/desertasi. 

♦ Memberikan petunjuk-petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi 

penelitian dan penulisan, bahasa dan kemampuan menguasai masalah. 

Wakil Pembimbing skripsi/tesis/desertasi bertugas: 

♦ Memeriksa lebih dahulu proposal (draft) skripsi/tesis/desertasi dan 

naskah skripsi/tesis/desertasi sebelum diperiksa oleh Pembimbing. 

♦ Mengonsultasikan atau memberikan catatan perbaikan yang akan disam-

paikan kepada Pembimbing. 

♦ Membimbing mahasiswa memperbaiki skripsi/tesis/desertasinya sesuai 

dengan catatan pembimbing. 

Pembimbing/ Wakil Pembimbing dalam melaksanakan pengawasan 

penulisan skripsi/tesis/desertasi, dapat: 

♦ Membubuhi tanda tangan atau paraf pada halaman outline draft 

skripsi/tesis/desertasi. 

♦ Meminta penyusun skripsi/tesis/desertasi menghadirkan data pendukung 

pernyataan, baik dalam bentuk naskah asli atau salinan. 
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Lampiran 1: Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad 

lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman 

ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta 

segala perangkatnya. 

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digu-

nakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat 

global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim 

penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” 

yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan 

sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sis-

tem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf  .(alif lam ma‘arifah)   ال

Dalam pedoman ini, al- ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia 

diikuti oleh alif lam Syamsiyah maupun Qamariyah. 

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di 

atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis 

ilmiah di lingkungan IAIN Kendari diharuskan untuk mengikuti pedoman 

transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang 

diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap 

tentang pedoman tersebut. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 
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Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 tsa ş es (dengan koma di bawah) ث

 jim j je ج

 ĥa ĥ ha (lengkungan di atas) ح

 kha kh ka dan ha خ

 د

 
dal d de 

 ذ

 
żal ż zet (dengan titik di atas) 

 ر

 
ra r er 

 ز

 
zai z zet 

 س

 
sin s es 

 ش

 
syin sy es dan ye 

 ص

 
şad ş es (dengan titik di bawah) 

 ض

 
dhad dh de (dengan titik di bawah) 

 ط

 
ţa ţ te (dengan koma di bawah) 

 ظ

 
ža ž zet (dengan lengkung atas) 

 ع

 
‘ain ‘ apostrof terbalik 

 غ

 
ġain ġ Ge (dengan titik di atas) 

 ف

 
fa f ef 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fatĥah 
 

a a  َا 

kasrah 
 

i i  ِا 

 
dhammah 
 

u u  ُا 

 ك

 
kaf k ka 

 ل

 
lam l el 

 م

 
mim m em 

 ن

 
nun n en 

 و

 
wau w we 

ـھ  

 
ha h ha 

 ء

 
hamzah ’ apostrof 

 ى

 
ya y ye 

 ق

 
qaf q qi 
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 Contoh: 

 kaifa : َكـْیـفَ  

لَ  ھَـوْ    : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

تَ  مـَا  : mâta 

 ramâ : َرَمـى

 qîla : قِـْیـلَ  

تُ  یَـمـُوْ   : yamûtu 

4. Ta marbûţah 

Transliterasi untuk ta marbûţah ada dua, yaitu: ta marbûţah yang 

hidup atau mendapat harkat fatĥah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbûţah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûţah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbûţah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fatĥah  dan ya ai a dan i  ْـَى 

fatĥah dan wau au a dan u 
 

 ـَوْ 

Nama 
 

Harkat dan 
Huruf 

fatĥah dan 
alif atau ya 

ى | ... َ ا ... َ  
 

kasrah dan 
ya 

ىــ ◌ِ   
 

dhammah 
dan wau 

وـُــ  
 

Huruf dan  
Tanda 

â 

î 

û 

Nama 
 

a dan lengkung 
di atas 
 
i dan lengkung 
di atas 
 
u dan lengkung 
di atas 
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Contoh: 

ْطفَالِ  األ ◌ُ  َرْوَضـة  : raudhah al-aţfâl 

◌ُ  اَْلـفـَاِضــلَة ◌ُ  اَْلـَمـِدْیـنَـة  : al-madînah al-fâdhilah 

◌ُ  اَلـِْحـْكـَمــة   : al-ĥikmah 

5. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydîd (  ّ◌  ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanâ : َربّـَـناَ 

 najjaynâ : نَـّجـَْیــناَ 

◌ُ  اَلـْـَحـقّ   : al-ĥaqq 

◌ُ  اَلـْـَحـجّ   : al-ĥajj 

 nu“ima : نُّعـِـمَ 

 aduwwun‘ : َعـُدوٌّ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah ( ّــــِـى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (î). 

Contoh: 

 Alî (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعـلِـىٌّ 

 Arabî (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعـَربـِـىُّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال  (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلّشّ◌ـَْمـسُ 

لـْـَزلـَـة ◌ُ  اَلزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

◌ُ  اَلـْـفَـْلسـفَة  : al-falsafah 

 al-bilâdu :  اَلـْـبــِـالَدُ 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

 ta’murûna :  تـَأُمـُرْونَ 

 ’al-nau :  اَلـْـنّـَْوءُ 

 syay’un :  َشـْيءٌ 

تُ  ُ◌ُ◌ِمـرْ  أ  : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ân), Sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fî Žilâl al-Qur’ân 

Al-Sunnah qabl al-tadwîn 

Al-‘Ibârât bi ‘umûm al-lafž lâ bi khuŝûŝ al-sabab 

9. Lafž al-Jalâlah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudhâf ilaih (frasa nominal), ditransli-

terasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

هللاِ  ِدیـْنُ       dînullâh  ِهللاِ  بِا      billâh   

Adapun ta marbûţah di akhir kata yang disandarkan kepada lafž al-

jalâlah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

هللاِ  ــْـَمةِ َرح فِيْ  مْ ـھُ      hum fî raĥmatillâh 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mâ Muĥammadun illâ rasûl 

Inna awwala baitin wudhi‘a linnâsi lallażî bi Bakkata mubârakan 

Syahru Ramadhân al-lażî unzila fîh al-Qur’ân 

Naŝîr al-Dîn al-Ţûsî 

Abû Naŝr al-Farâbî 

Al-Gazâlî 

Al-Munqiž min al-Dhalâl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abû (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contohnya: 

Abû al-Walîd Muĥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abû 
al-Walîd Muĥammad (bukan: Rusyd, Abû al-Walîd Muĥammad 
Ibnu) 

Naŝr Ĥâmid Abû Zaîd, ditulis menjadi: Abû Zaîd, Naŝr Ĥâmid (bukan: 
Zaîd, Naŝr Ĥâmid Abû) 
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Lampiran 2: Daftar Singkatan 

DAFTAR SINGKATAN 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subĥânahu wa ta‘âlâ  

saw. = ŝallallâhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salâm 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

Q.S. …(…): 4 = Quran, Surah …, ayat 4 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة =  ص

مكان بدون =  دم  

سلم و علیھ هللا صلى =  صلعم  

 طبعة =  ط

ناشر بدون =  دن  

=  الخ \  اخره الى  اخرھا  الى   

 جزء =  ج
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Lampiran 3: Contoh halaman sampul dan halaman judul skripsi dalam 

bahasa Indonesia 

 

SISTEM PEMBIAYAAN MURÂBAĤAĤ 
(Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari) 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
Sarjana Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
 IAIN Kendari 

 

 
 

Oleh 
ZAKIAH 

NIM. 10020103006 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

IAIN KENDARI 
2014 
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Lampiran 4: Contoh halaman sampul dan halaman judul skripsi dalam 
Bahasa Inggris 

 

IMPROVING THE SECOND YEAR STUDENTS’ 
VOCABULARY OF MADRASAH ALIYAH (MA) 

DAWI-DAWI BY USING PREVIEW 
IN CONTENT METHOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis 
 

Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of  
Sarjana Pendidikan Islam in English Education of the Faculty 

of Tarbiyah and Teacher Training of IAIN Kendari 
 
 
 

By 
 

ZAKIYUDDIN 
NIM. 10010101007 

 
 
 
 
 
 
 

THE FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING  

IAIN KENDARI 
2014 
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Lampiran 5: Contoh halaman sampul dan halaman judul skripsi dalam 

bahasa Arab 
 

 

ھود   سورة   فى   لیة الجما   القیم  
)فنیة   تحلیلیة   دراسة(  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   شھادة على  للحصول  الشروط  بعض  الستیفاء  قدمت  رسالة

االداب  بكلیة  العربیة  اللغة  علم  شعبة  غاما   سرجانا  

الدین  عالء  الحكومیة  اإلسالمیة  الجامعة  

 مكسر

 

 بكلم

 محمد  فیصل   باقتى

: .... التسجیل  رقم  

 

الدین عالء  الحكومیة  اإلسالمیة  بالجامعة  االداب  كلیة  

 مكسر

2014 
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Lampiran 6: Contoh halaman sampul dan halaman judul tesis dalam 
bahasa Indonesia 

 

IMPLEMENTASI E-LEARNING  
(Studi pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis 

 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Magister dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam pada 
Program Pascasarjana IAIN Kendari 

 
 
 
 
 

Oleh 
IMANUL MUTTAQIN 

NIM. 13040201003 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM PASCASARJANA 

IAIN KENDARI 
2014 
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Lampiran 7: Contoh halaman sampul dan halaman judul disertasi dalam 

bahasa Indonesia 
 

DAKWAH DALAM MASYARAKAT PLURAL 
(Peranan Tokoh Agama dalam Memelihara Hubungan Harmonis 

Antarumat Beragama di Kendari) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disertasi 

 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Doktor dalam Bidang Dakwah dan Komunikasi 
pada Program Pascasarjana IAIN Kendari 

 
 
 
 
 
 

Oleh 
LA MALIK IDRIS 
NIM. 11030403001 

 
 
 
 
 

 
PROGRAM PASCASARJANA 

IAIN KENDARI 
2014 
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Lampiran 8: Contoh halaman pernyataan keaslian karya tulis ilmiah 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah 

ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. 

Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, 

plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi 

dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 
 

Kendari, - - - - - - - - - -  

Penyusun, 

 

 

__________________  

NIM: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                              

Disesuaikan untuk Tesis/Disertasi. 



102 
 
Lampiran 9: Contoh halaman abstrak (dalam bahasa Indonesia) 

 

ABSTRAK 

 
Nama Penyusun : Gusriadi 
NIM : 09020101008 
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat 

Tentang Pongasi di Desa Duduria Kec. Ranomeeto 
 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan 
pongasi, dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi pongasi, 
tanggapan masyarakat tentang pongasi, dan pandangan hukum Islam 
terhadap persepsi masyarakat tentang pongasi. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitataif yang menggunakan 
teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data, kemudian 
diolah dan dianalisis dengan menempuh langkah display, reduksi, dan 
konklusi data.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pongasi adalah 
minuman beralkohol yang berkadar tinggi dan digolongkan sebagai khamr. 
Proses pembuatannya dilakukan dengan cara mencampurkan ragi pahit 
pada beras ketan yang difermentasikan antara tiga sampai lima hari untuk 
mendapatkan kadar etanol yang tinggi. Masyarakat Desa Duduria 
beranggapan bahwa pongasi adalah minuman supplemen tubuh yang dapat 
menambah stamina, menyehatkan jantung, mencegah kanker, menambah 
keberanian, dan menghangatkan tubuh. Tanggapan masyarakat dan dampak 
yang timbul dianalisis dengan menggunakan parameter hukum Islam.  

Dampak secara religius ditandai dengan mengabaikan perintah-
perintah agama, utamanya shalat lima waktu. Hal ini tidak sejalan dengan 
tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama. Secara psikologis, orang 
yang mengkonsumsi pongasi cepat emosi, marah, dan menambah adrenalin 
yang sulit terkontrol, sehingga dapat merusak akal dan jiwa. Secara 
fisiologis-medis, orang yang mengkonsumsi pongasi akan merusak jaringan 
tubuh, pengapuran tulang, pengeroposan tulang, dan kekerasan liver, 
sehingga sulit menghasilkan generasi yang sehat, kuat, dan beramal saleh. 
Anggapan bahwa pongasi minuman supplemen tubuh yang dapat 
menambah stamina, menyehatkan jantung, mencegah kanker, menambah 
keberanian, dan menghangatkan tubuh bertentangan dengan prinsip ini. 
Secara ekonomi, orang yang mengkonsumsi pongasi tidak dapat 
mengendalikan keuangannya, sehingga nafkah keluarga kurang 
diperhatikan. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yakni 
memelihara keturunan dan harta. Sementara generasi atau keturuan harus 
dibina untuk menghasilkan generasi yang cerdas dan berilmu. Demikian 
pula secara sosiologis, orang yang mengkonsumsi pongasi selalu berbuat 
onar, mengganggu ketertiban, dan semakin berani untuk bertindak jahat. 
Hal ini tidak sejalan dengan prinsip memelihara keturunan dan harta. 
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Lampiran 10: Contoh halaman abstrak (dalam bahasa Arab) 
 

البحث تجرید  

 باقتى فیصل محمد  :   اإلسم

  :   التسجیل  رقم

  )فنیة  تحلیلیة  دراسة( ھود سورة فى الجمالیة القیمة:  الرسالة  موضوع
 

  بمسائل  مضوعة  وھي. ھود  سورة  فى  الموجودة  الجمالیة  عن  تبحث  الرسالة  ھذه
 التى  الفنیة  األشكال و  البالغیة  السالیب  يھ  وما  كیف  األساسیة  المسألة  الى  ترجع شتى

 بیانات  على تقوم  األنھا  المضمون  تحلیل  مع  كشفیة  بحث  اذن  فھي.  السورة  ھذه  تتضمنھا
  .القرانیة   البالغة  أسرار  كشف  وھدفھا  كمیة

  التي  یاتاال  فى  ممثلھ  المعانى و  البدیع و  البیان من فیھا بما  البالغة  فالعناصر
 وردت  السورة ھذه ففي. والخطاب والحوار القصص فى  متمثلة الفنیة االشكال بینما فیھا  وردت

 علیھم شعیب  و  ابرھیم و  موسى و  صالح و  لوط و ھود و  نوح وھم االنبیاء من  قصص سبع
  یالحظ  الخطاب ىوف.  قومھم الى  الدعوة  بتبلیغ قیامھم خالل  المصارعات  من  الوان  مع السالم

  هللا  انّ   بحیث  وسلم  علیھ  هللا صلي محمد المصطفى  نبیھ  الى  تعالى  سبحانة هللا اشفق مدى
 بالوان  قومھ  قبل من  وقبول اال  الحق   دعوة   بتبلیغ  الكرام  الرسل  من رسل  الیقوم بان  ذكره

  من  بعد  فیما  باالظالمین  سیحل  ما ربذك  االشفاق  ھذا  اعقب  ثم  والسخریة  االستھزاء  من
  .دعوتھم   البالغیة  االسرار  الكرام  الرسل  استخدام  یالحظ  الحوار وفى.  المصیر  سوء
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Lampiran 11: Contoh halaman persetujuan pembimbing (dalam bahasa 

Indonesia) 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Muhammad Uzer Ismail, 

NIM: 09010102008, mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam pada 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, setelah dengan 

seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, 

“Analisis SWOT Terhadap Renstra IAIN Kendari” memandang bahwa 

skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui 

untuk diajukan ke sidang munaqasyah. 

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut. 
 
 

, ………………….. 
 
 
 
 

________________ __________________ 
NIP. NIP. 
Pembimbing Pembimbing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
Atau Pembantu Pembimbing. 
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Lampiran 12: Contoh halaman persetujuan pembimbing (dalam bahasa 
Arab) 

المشرفین  فقة موا  

:   التسجیل  رقم  باقتى، فیصل محمد:   الطالب  من  المقدمة  الرسالة  على   االطالع  بعد
  اجراء  وبعد  ,)فنیة  تحلیلیة  دراسة(  ھود  سورة فى  الجمالیة القیم:   بعنوان  إ ك\8،8

   وط الشر   استوفت  قد  المذكورة  الرسالة  ان  على,  المشرفان  نحن,  نقره,  الالزمة  اتاالصالح
  . للمناقشة  لتقدیمھا   صالحة  وانھا    المطلوبة  العلمیة

 
 مكسر,  10           نوفمبر 1986  م

 1407  األخیر   ربیع   11  
ه   

األول  المشرف الثانى  المشرف   
 

……………………… 

  :اف ن  

……………………… 

  :اف ن  
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Lampiran 13: Contoh halaman pengesahan skripsi 

PENGESAHAN SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul, Muhammad Uzer Ismail, NIM: 09010102008, 

mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam 

sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 

November 2014 M, bertepatan dengan 24 Muharam 1436 H, dinyatakan 

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam (dengan beberapa perbaikan). 
 

Kendari,   17 November 2014 M. 
 24  Muharam 1436  H. 

 
DEWAN PENGUJI: 

 
Ketua  :  (…………………………) 
 
Sekretaris : (…………………………) 
 
Munaqisy I :  (…………………………) 
 
Munaqisy II :  (…………………………) 
 
Pembimbing I :  (…………………………) 
 
Pembimbing II :  (…………………………) 
 

Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 
IAIN Kendari, 
 
 
___________________ 
NIP. 

                                              
Disesuaikan dengan keadaan. 
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Lampiran 14: Contoh halaman Daftar Isi (Skripsi-1) 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ........................................................................... i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................. iii 

KATA PENGANTAR ......................................................................... iv 

DAFTAR ISI ...................................................................................... v 

DAFTAR TABEL/ILUSTRASI (kalau ada) ...................................... vi 

DAFTAR TRANSLITERASI ............................................................. vii 

ABSTRAK ........................................................................................... ix 

BAB I PENDAHULUAN …………………….………………. 1-15 

 A. Latar Belakang ………………………..…………… 1 

 B. Rumusan Masalah …………………………………. 4 

 C. Hipotesis (kalau ada) …………..………………….. 6 

 D. Ruang Lingkup Penelitian ………..……………….. 8 

 E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian …….……………. 10 

 F. Garis Besar Isi ………………..……………………. 13 

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN ……………………… 16-29 

 A. Pendahuluan ……………………………………… 16 

 B. Pendekatan Membaca …………………………….. 19 

 C. Metode Membaca ………………………………… 21 

 D. Minat Membaca …………………………………… 23 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ………………………. 30-34 

 A. Populasi dan Sampel ……………………………… 30 

 B. Instrumen Penelitian ……………………………… 33 

 C. Prosedur Pengumpulan Data ……………………… 37 

 D. Teknik Analisis Data …………….……………….. 40 

BAB IV HASIL PENELITIAN ………………………………... 44-60 

 A. Topik-topik yang Menarik Minat Baca Mahasiswa .. 44 

 B. Keterkaitan Mahasiswa Kepada Materi dan Mem-

baca Komunikatif ………………………………….. 48 

 C. Kemampuan Kognitif ……………………………. 55 
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BAB V PENUTUP …………………….……………………… 61-65 

 A. Kesimpulan ……………………………………….. 61 

 B. Implikasi Penelitian ………………………………. 64 

KEPUSTAKAAN ………………..…………………………………. 66 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ………………..………………………… 69 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP …………..………………………….. 89 
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Lampiran 15: Contoh halaman Daftar Isi (Skripsi-2) 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .......................................................................... i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ....................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................ iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................ iv 

DAFTAR ISI ....................................................................................... v 

DAFTAR TABEL/GAMBAR (kalau ada) ....................................... vi 

DAFTAR TRANSLITERASI ............................................................. vii 

ABSTRAK ........................................................................................... ix 

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………. 1-15 

 A. Latar Belakang …………………………………… 1 

 B. Rumusan dan Batasan Masalah …………………… 4 

 C. Hipotesis …………………………………………… 6 

 D. Pengertian Judul …………………………………… 8 

 E. Metodologi Penelitian ……………….……………. 9 

 F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ………………….. 10 

 G. Garis Besar Isi ……………………………………… 13 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKMAT .................. 16-29 

 A. Pengertian Nikmat ..................................................... 16 

 B. Sumber Nikmat .......................................................... 18 

 C. Pembagian Nikmat .................................................... 21 

BAB III ANALISIS AYAT-AYAT NIKMAT DALAM AL-

QURAN ......................................................................... 30-34 

 A. Ananlisis Kebahasaan ………………………………   30 

 B. Analisis Eksegesis …………………………………. 33 

BAB IV KONSEP NIKMAT DAN DAMPAKNYA MENU-

RUT AL-QUR’AN ........................................................ 44-60 

 A. Hakikat Nikmat ......................................................... 44 

 B. Pengaruh Nikmat ....................................................... 48 

 C. Sikap Manusia ........................................................... 55 
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BAB V PENUTUP …………………………………………….. 61-65 

 Kesimpulan ……………………………………………. 61 

 Implikasi Penelitian …………………………………… 64 

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………. 66 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ………………………………………….. 69 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ………………………………………. 89 
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Lampiran 16: Keputusan Ketua STAIN Kendari Nomor 580 Tahun 2014 
 

 

 
 

 

 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  

KENDARI 
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Watubangga Kendari Telp: 0401-3192081 Fax. 0401-3193710 

E-mail: stain_kdi@yahoo.co.id  Website: www.stainkendari.ac.id 

 
 

KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  

KENDARI  

NOMOR:  580 TAHUN 2014  

 

TENTANG  

PEDOMAN KARYA TULIS ILMIAH  

Ketua STAIN Kendari setelah: 

Menimbang : a. bahwa sebagai konsekuensi perubahan status STAIN 
Kendari menjadi IAIN Kendari dan perkembangan 
metodologi penulisan karya tulis ilmiah, dipandang perlu 
melakukan revisi Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 
STAIN Kendari menjadi Pedoman Penulisan Karya Tulis 
Ilmiah IAIN Kendari; 

b. bahwa untuk maksud di atas, perlu menyusun dan 
menetapkan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 
IAIN Kendari dengan keputusan Ketua. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan; 

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 
tentang Dosen;  

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi;  

mailto:stain_kdi@yahoo.co.id
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7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 145 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Status STAIN Kendari menjadi IAIN 
Kendari; 

8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. 
Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar 
Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama 
Islam;  

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 tahun 2013 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Kendari; 

11. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 383 Tahun 1997 
Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disempurna-
kan, dan kurikulum Program Sarjana (S1) Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN); 

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/ 
2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pergu-
ruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 2008 
tentang Statuta STAIN Kendari. 

Memperhatikan  : 1. Hasil kerja Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya 
Tulis Ilmiah Tahun 2014; 

2. Saran dan tanggapan Anggota Senat STAIN Kendari. 
 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN KENDARI NOMOR 580 
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENULISAN 
KARYA TULIS ILMIAH  

Pertama :  Menetapkan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; 

Kedua :  Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini menjadi 
pedoman dalam penyusunan dan penulisan karya tulis 
ilmiah dalam lingkungan IAIN Kendari; 

Ketiga :  Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini berlaku mulai 
tahun akademik 2014/2015; 
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Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Pedoman 
Penulisan Karya Tulis Ilmiah STAIN Kendari dinyatakan 
tidak berlaku lagi; 

Kelima :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

 
Ditetapkan di : Kendari 
Pada Tanggal : 17 November 2014  
 
Ketua STAIN Kendari, 
 
 
 
 
 
Dr. H. Nur Alim, M.Pd. 
NIP. 196505041991031005 
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Lampiran 17: Keputusan Ketua STAIN Kendari Nomor 523 Tahun 2014 
 

 
 

 

 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KENDARI 
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Watubangga Kendari Telp: 0401-3192081 Fax. 0401-3193710 

E-mail: stain_kdi@yahoo.co.id  Website: www.stainkendari.ac.id 

 
 

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  

KENDARI  

NOMOR: 523 TAHUN 2014  

 

TENTANG  

TIM PENYUSUN DAN NARASUMBER  

PENYUSUNAN PEDOMAN KARYA TULIS ILMIAH  

 

Ketua STAIN Kendari setelah: 

Menimbang : a. bahwa  paradigma metodologi penulisan karya tulis 
ilmiah terus mengalami perkembangan, sehingga sangat 
urgen untuk dilakukan adaptasi; 

b. bahwa untuk maksud di atas, dipandang perlu untuk 
menetapkan Tim Penyusun dan Narasumber penyusunan 
Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan 
keputusan Ketua. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan; 

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 
tentang Dosen;  

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi;  

mailto:stain_kdi@yahoo.co.id
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7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 145 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Status STAIN Kendari menjadi STAIN 
Kendari; 

8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. 
Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar 
Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama 
Islam;  

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 tahun 2013 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Kendari; 

11. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 383 Tahun 1997 
Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disempurna-
kan, dan kurikulum Program Sarjana (S1) Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN); 

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/ 
2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pergu-
ruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 2008 
tentang Statuta STAIN Kendari. 

 

Memperhatikan : Saran dan tanggapan anggota Senat STAIN Kendari. 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN KENDARI NOMOR 523 
TAHUN 2014 TENTANG TIM PENYUSUN DAN 
NARASUMBER PENYUSUNAN PEDOMAN 
PENULISAN KARYA ILMIAH  

Pertama :  Membentuk Tim Penyusun dan Narasumber Penyusunan 
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dengan komposisi 
sebagaimana terlampir; 

Kedua :  Tim Penyusun bertugas untuk menyiapkan konsep revisi 
penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah serta 
melaporkan hasilnya kepada Ketua STAIN Kendari; 

Ketiga :  Narasumber bertugas menyajikan dan merumuskan materi 
pada setiap pertemuan pembahasan Pedoman Penulisan 
Karya Ilmiah; 
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Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini 
dibebankan kepada anggaran DIPA STAIN Kendari tahun 
2014. 

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing 
yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya.  

 
Ditetapkan di : Kendari 
Pada Tanggal : 20 Oktober 2014  
 
Ketua STAIN Kendari, 
 
 
 
 
 
Dr. H. Nur Alim, M.Pd. 
NIP. 196505041991031005 
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LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN KENDARI NOMOR 
523 TAHUN 2014 TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENULISAN 
KARYA TULIS ILMIAH. 
 

Penanggungjawab : Dr. Husain Insawan, M.Ag. (Editor) 

Ketua : Jumarddin Lafua, M.Si. (Penyelia) 

Sekretaris : Fahmi Gunawan, M.Hum. (Penyelia) 

Anggota : Drs. H. Pairin, M.A. 

 : Drs. H. Muh. Yahya Obaid, M.Ag. 

 : Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., M.H. 

 : Dra. Hj. Sitti Kuraedah, M.Ag. 

 : Akhmad Sukardi, S.Ag., M.Sos.I. 

 : Ir. Hj. Ety Nur Inah, M.Si. 

 : Dra. Beti Mulu, M.Pd.I. 

 : Dra. Rahmawati, M.Pd. 

 : Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd. (Editor) 

 : Muh. Ikhsan, M.Ag. 

 : Ahmadi, S.HI., M.H. 

 : Sitti Syakirah Abunawas, M.Th.I. 

 : Najmawati, S.Ag. 
 : Tommy Irawan Patra, S.Kom. (Tata Letak & Disain Sampul) 

 
 

Ditetapkan di : Kendari 
Pada Tanggal : 20 Oktober 2014  
 
Ketua STAIN Kendari, 
 
 
 
 
 
Dr. H. Nur Alim, M.Pd. 
NIP. 196505041991031005 
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LAMPIRAN II: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN KENDARI 
NOMOR 523 TAHUN 2014 TENTANG NARASUMBER 
PENYUSUNAN PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS 
ILMIAH. 
 
 

Narasumber : Dr. H. Nur Alim, M.Pd. 
 : Dr. Muh. Alifuddin, M.Ag. 
 : Dr. Suprianto, MA. 
 
 
 

Ditetapkan di : Kendari 
Pada Tanggal : 20 Oktober 2014  
 
Ketua STAIN Kendari, 
 
 
 
 
 
Dr. H. Nur Alim, M.Pd. 
NIP. 196505041991031005 
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