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KATA PENGANTAR 
 

Skripsi dan Tesis adalah karya ilmiah hasil penelitian yang mendalam dan 

berisi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta 

merupakan bagian dari persyaratan memperoleh gelar strata-1 (S1) dan magister 

(S2). Setiap Mahasiswa Program Strata-1 (S1) dan Magister (S2) Fakultas Adab 

dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diwajibkan menulis tugas akhir 

berbentuk skripsi untuk mahasiswa strata-1 dan tesis untuk mahasiswa strata-2 

dengan mengkaji persoalan sesuai dengan program studinya di bawah bimbingan 

satu atau dua orang pembimbing. Untuk memvalidasi hasil penelitian, skripsi/tesis 

harus diujikan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan oleh program studi.  

Sebelum menyusun skripsi/tesis, mahasiswa wajib membuat proposal yang 

berisi rancangan penelitian sesuai dengan fokus kajian program studinya masing-

masing. Proposal tersebut harus menggambarkan problem penelitian yang akan 

dibahas dan diteliti yang tercermin dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Pembimbing mempunyai tanggung jawab akademik terhadap skripsi 

dan atau tesis mahasiswa bimbingannya, dalam hal kebenaran ilmiah dan format 

penulisannya. Tanggung jawab akademik ini ditandai oleh tanda tangan 

pembimbing yang dibubuhkan dalam lembar persetujuan skripsi/tesis. Oleh karena 

itu, mahasiswa harus memperoleh persetujuan dari pembimbing skripsi/tesis untuk 

menempuh seluruh rangkaian proses perencanaan penelitian, penulisan, dan ujian 

skripsi/tesis. Penguji mempunyai hak menguji kemampuan mahasiswa dalam 

mempertahankan karya ilmiahnya serta berwenang mempermasalahkan kebenaran 

karya ilmiah mahasiswa.  

Buku pedoman ini memuat ketentuan umum, struktur dan tata tulis 

skripsi/tesis. Adapun ketentuan umum tersebut meliputi pengajuan proposal, 

seminar proposal, dan ujian skripsi/tesis. Bagian ini mengacu kepada Buku 

Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2021. Pada 

bagian akhir dicantumkan lampiran-lampiran yang berguna sebagai contoh bagi 
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mahasiswa dalam mengikuti aturan-aturan dalam penyusunan skripsi/tesis. 

Mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan skripsi/tesis yang mencerminkan hasil 

penelitian yang mengikuti prosedur dan langkah-langkah ilmiah. Pedoman ini 

diharapkan dapat mendukung penyusunan skripsi/tesis mahasiswa yang baik dan 

sistematis. Selain bermanfaat untuk mahasiswa, buku pedoman ini diharapkan 

dapat bermanfaat juga bagi dosen pembimbing dalam mengarahkan mahasiswa 

untuk menghasilkan skripsi/tesis yang bermutu. 

Penerbitan buku “Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis” ini merupakan 

bagian dari langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. 

Hadirnya buku ini diharapkan dapat meningkatkan mutu akademik di Fakultas 

Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
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BAB I 

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL 

SKRIPSI DAN TESIS 
 

A. Prosedur Pengajuan Proposal Skripsi dan Tesis 

Prosedur pengajuan proposal skripsi/tesis untuk Fakultas Adab dan Ilmu 

Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mengkonsultasikan tema penelitian yang akan diajukan kepada 

dosen penasihat akademik (DPA) untuk mendapat persetujuan, sedangkan 

untuk mahasiswa S-2 ditambahkan persetujuan dosen pengampu mata kuliah 

Seminar Proposal Tesis. 

2. Mahasiwa mengisi blangko pengajuan judul skripsi/tesis yang dapat diakses 

melalui laman prodi setelah mendapat persetujuan dari pengendali judul prodi 

masing-masing. 

3. Draft proposal skripsi/tesis yang sudah disempurnakan diajukan kepada Ketua 

Program Studi untuk mendapatkan persetujuan sebagai Proposal Skripsi/Tesis. 

Untuk Prodi Sastra Inggris, disertai lampiran fotokopi sertifikat TOEC dengan 

skor minimal 450. 

4. Setelah semua syarat pengajuan judul skripsi/tesis terpenuhi, Ketua Program 

Studi melakukan persetujuan dan menentukan dosen pembimbing yang 

memiliki kompetensi sesuai dengan tema/topik skripsi/tesis. 

5. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing dalam hal materi 

penelitian, penentuan judul penelitian, dan penyusunan proposal penelitian. 

6. Pembimbing memberikan persetujuan proposal untuk diseminarkan secara 

daring/luring. 

7. Ketua Program Studi menetapkan jadwal seminar proposal skripsi/tugas akhir. 

8. Mahasiswa mempresentasikan proposalnya pada seminar proposal setelah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas/program studi. 

9. Proposal skripsi/tesis dipresentasikan di ruang sidang atau kelas Seminar 

Proposal dengan menunjuk setidaknya 5 pembahas.  
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10. Draft proposal skripsi/tesis disempurnakan berdasarkan masukan dan saran 

dari peserta dan dosen pembimbing pada ruang sidang, atau masukan dari 

mahasiswa, dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah Seminar 

Proposal Skripsi/Tesis. Adapun persetujuan tersebut ditandai dengan tanda 

tangan dosen pembimbing skripsi atau dosen pengampu mata kuliah Seminar 

Proposal Skripsi/Tesis.  

 

Ketentuan Khusus Prodi Sastra Inggris 

1. Bagi Program Studi Sastra Inggris, sidang seminar proposal digantikan dengan 

seminar Pra-Munaqasyah sebagai seminar hasil penelitian skripsi, dengan 

syarat menyertakan sertifikat TOEC/TOEFL dengan skor minimal 500. 

 

B. Persyaratan Akademik Penulisan Proposal Skripsi dan Tesis  

Mahasiswa diperkenankan mengajukan proposal skripsi atau tesis apabila 

telah memenuhi syarat-syarat akademik sebagai berikut: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 

2. Bagi mahasiswa program studi S-1, telah lulus minimal 100 sks sedangkan 

bagi mahasiswa program studi magister (S-2) sedang dalam proses mengikuti 

mata kuliah seminar; 

3. IPK ≥ 2,00 dengan nilai minimal C; 

4. Lulus mata kuliah metodologi penelitian; 

5. Telah mengikuti seminar proposal skripsi minimal 5 kali dengan menunjukkan 

bukti yang sah; 

6. Bagi mahasiswa Prodi Sastra Inggris, sedang dalam proses mengikuti kelas 

Seminar on Linguistics/Literature dengan syarat telah memiliki dosen 

pembimbing dan lulus matakuliah Academic Writing dan Literary/Linguistics 

Research Methodology dengan nilai minimal C+ (2,25 [dua koma dua lima]) 

 

C. Bagian-Bagian Proposal Skripsi dan Tesis  

Secara umum, proposal skripsi dan tesis memiliki bagian-bagian sebagai 

berikut: 



 

3 

1. Halaman judul 

2. Daftar Isi Sementara 

3. Latar Belakang Masalah  

4. Rumusan Masalah 

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

6. Kajian Pustaka  

7. Kerangka Teoretis  

8. Hipotesis (Opsional) 

9. Metode Penelitian 

10. Sistematika Pembahasan 

11. Daftar Pustaka 

12. Jadwal Penelitian 

Perincian mengenai bagian-bagian proposal skripsi dan tesis akan diuraikan 

pada subbab bagian-bagian skripsi dan tesis. 

Proposal skripsi dan tesis ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar, kecuali pada Program Studi Sastra Inggris yang wajib 

menggunakan bahasa Inggris. Proposal tersebut ditulis pada kertas kuarto (A4) 

sekitar 15 s.d. 20 halaman dengan spasi ganda. Adapun batas-batas pengetikan dari 

tepi kertas sebagai berikut: tepi atas : 4 cm, tepi bawah : 3 cm, tepi kiri : 4 cm dan 

tepi kanan : 3 cm. 

 

D. Syarat Ujian Skripsi/Tesis (Munaqasyah) 

1. Ketentuan Umum: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat munaqasyah; 

b. Telah menyelesaikan semua beban teori; 

c. Telah lulus KKN dan PPL; 

d. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 dengan nilai terendah adalah C; 

e. Menyerahkan bukti telah menyelesaikan skripsi yang disetujui pembimbing 

yang jumlahnya sesuai ketentuan program studi; 

f. Mengisi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) pada SIA secara online; 
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g. Menyerahkan fotokopi Ijazah SLTA/ STTB SLTA/ Sarjana, dan Akte 

Kelahiran yang dimiliki (sebagai dasar penulisan Ijazah); 

h. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dengan 

background merah berjas dan berdasi; 

i. Lulus sosialisasi pembelajaran (Sospem) bagi mahasiswa prodi S-1; 

j. Melakukan pendaftaran munaqasyah online melalui laman akademik online; 

k. lulus serta ITC dengan nilai minimal B dari Pusat Teknologi Informasi dan 

Pangkalan Data (PTIPD); 

l. Telah mengikuti ujian TOEFL/TOEC dan TOAFL/IKLA, dan lulus dalam 

salah satu  tes dengan nilai minimal 400 dari Pusat Pengembangan Bahasa 

(P2B); 

m. Memenuhi persyaratan lain yang diberlakukan oleh Fakultas. 

 

2. Ketentuan Khusus: 

a. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (BSA) 

1) Mahasiswa memiliki nilai IKLA minimal 425.  

 

b. Program Studi Ilmu Perpustakaan (IP) 

1) Mahasiswa IP harus membuat sebuah artikel jurnal dari hasil ringkasan 

dan/atau saduran dari skripsi yang telah dibuat dan kemudian di-submit ke 

jurnal ilmiah ber-ISSN; 

2) Proses pembuatan artikel jurnal harus dikerjakan di bawah pembimbing yang 

juga akan menjadi penanggung jawab artikel (penulis kedua); 

3) Artikel jurnal ini diberikan bobot maksimal sebanyak 25%. sementara bobot 

naskah skripsi maksimal sebanyak 75%. 

 

c. Program Studi Sastra Inggris (SI) 

1) Mahasiswa memiliki nilai TOEC minimal 500; 

2) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi nilai minimal TOEFL/TOEC 

dimungkinkan mendapatkan surat dispensasi dari Program Studi dengan 

mengajukan permohonan tertulis kepada Program Studi dan menyerahkan 
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minimal 10 (sepuluh) sertifikat asli dengan skor minimal 470 sebagai bukti 

usaha yang telah dilakukan;  

3) Mahasiswa lulus mata kuliah skill (Reading, Listening, Structure, Writing, dan 

Speaking) dengan nilai minimal C+ (2,25 [dua koma dua lima]) sebanyak- 

banyaknya 2 matakuliah;  

4) Mahasiswa lulus mata kuliah Pendampingan Keagamaan dengan nilai minimal 

B (3,00);  

5) Mahasiswa konsentrasi sastra, wajib menempuh mata kuliah pilihan Literary 

Criticism dan bagi yang menjadikan film sebagai objek material skripsi, wajib 

mengikuti mata kuliah Film and Media Studies dengan nilai minimal C (2.00); 

6) Telah mengikuti sidang pra-munaqasyah minimal 10 kali dan menjadi reviewer 

pra-munaqasyah  1 kali dengan menunjukkan bukti yang sah. 

 

d. Program Studi Magister 

1) Mahasiswa menyerahkan jurnal ilmiah terakreditasi (Sinta) yang sudah 

dipublikasi atau melampirkan surat keterangan diterima dari redaktur jurnal 

sebagai penulis pertama/penulis tunggal dengan menggunakan afiliasi dan 

email resmi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 

2) Mahasiswa memiliki nilai TOEC minimal 450 atau nilai IKLA minimal 425.  
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BAB II 

BAGIAN-BAGIAN SKRIPSI DAN TESIS 

 
A. Bagian Awal 

1. Halaman Sampul 

Halaman judul harus memuat judul skripsi, lambang UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, nama penulis, nomor induk mahasiswa, tujuan pembuatan skripsi atau 

tesis, dan tahun pembuatan. 

a. Judul skripsi/tesis  

Judul skripsi/tesis harus jelas dan informatif yaitu harus dapat menggambarkan 

dan sesuai isi yang dibahas di dalam skripsi/tesis. Judul skripsi/tesis sebaiknya 

tidak melebihi dua puluh kata.  

b. Tujuan penulisan skripsi/tesis 

Pernyataan tujuan penulisan skripsi/tesis yaitu dengan mencantumkan kata-

kata yang terletak di tengah halaman, di atas lambang UIN Sunan Kalijaga. 

c. Lambang UIN Sunan Kalijaga  

Lambang (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta harus menggunakan bentuk yang 

sah dengan ukuran garis tengah 6 cm.  

d. Nama penulis   

Nama penulis harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Jika sudah 

mempunyai gelar akademik lain, tidak perlu dicantumkan.  

e. Nomor induk mahasiswa   

Nomor induk mahasiswa ditulis sesuai dengan nomor yang tercantum pada 

kartu mahasiswa.  

f. Nama lembaga dan tahun skripsi/tesis 

Nama lembaga yang dimaksud adalah nama program studi, fakultas, dan 

perguruan tinggi. Adapun tahun yang dimaksud adalah tahun 

dipertahankannya skripsi, bukan tahun dilakukannya penelitian.  

2. Halaman Judul 

Halaman judul memuat unsur-unsur yang sama dengan halaman sampul. 
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3. Halaman Moto (motto/ الشعار   ) 

Halaman ini dapat berisi kutipan pesan atau pandangan hidup pribadi 

penulis yang sebisa mungkin terkait dengan objek material maupun objek formal 

skripsi/tesis 

4. Halaman Persembahan (Dedication/اإلھداء) 

 Halaman ini berisi kata-kata persembahan dari penulis kepada orang-

orang yang dianggap penting dalam hidupnya. 

5. Halaman Pengesahan (Validation/ (صفحة الموافقة    

Pada halaman pengesahan dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun ketika 

dipertahankannya skripsi/tesis di hadapan dewan penguji. 

6. Halaman Pernyataan Bebas Plagiat/ Final Project Statement 

Pada halaman ini dinyatakan bahwa skripsi/tesis adalah murni hasil karya 

sendiri dan tidak terdapat jiplakan atas kaya-karya terdahulu. Pernyataan keaslian 

dibubuhi materai Rp 10.000,- dan ditandatangani penulis skripsi/tesis. 

7. Halaman Kata Pengantar (Acknowledgement/ كلمة شكر وتقدیر   ) 

Pada halaman kata pengantar, penulis menyampaikan maksud penulisan 

skripsi/tesis, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam 

studi dan memberikan bantuan dalam pembuatan skripsi/tesis nya. 

8. Halaman Daftar Isi (Table of Contents/محتویات البحث) 

Memuat garis besar isi skripsi/tesis, disertai nomor halamannya. Di dalam 

daftar isi dicantumkan urutan judul bab dan judul subbab yang disertai dengan 

nomor halaman. Hanya halaman permulaan bab dan subbab saja yang dicantumkan, 

sesuai dengan isi dan sistematika skripsi. Judul anak subbab tidak perlu 

dicantumkan pada daftar isi. 

9. Halaman Daftar Tabel (List of Tables/ الجداولقائمة  ) 

Daftar tabel memuat urutan judul-judul tabel yang ada di dalam skripsi/tesis 

yang disertai nomor halaman pada tabel itu terdapat. Bila jumlah tabel kurang dari 

tiga, tidak perlu dibuat daftar tabel.  

10. Halaman Daftar Gambar/Foto (List of Figures/ الصور قائمة  ) 

Daftar gambar memuat urutan dari judul-judul gambar yang terdapat di 

dalam skripsi/tesis, baik yang berupa grafik, foto, atau bentuk lain. Pada daftar 
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gambar itu juga disertai nomor halaman pada gambar itu terdapat. Seperti daftar 

tabel, bila jumlah gambar kurang dari tiga, tidak perlu dibuat daftar gambar. 

11. Halaman Daftar Singkatan/Lambang/Simbol (List of Abbreviations/   قائمة  

 (النحت
Daftar singkatan memuat singkatan-singkatan yang digunakan di dalam 

skripsi/tesis, disertai kepanjangan, dan jika perlu dengan keterangannya.  

12. Halaman Daftar Lampiran (List of Appendices/ الملحقات  قائمة  ) 

Daftar lampiran mencantumkan urutan semua judul lampiran, seperti halnya 

pada daftar tabel dan daftar gambar, yaitu dengan menyertakan nomor halaman 

pada lampiran itu. Halaman-halaman pada bagian awal itu masing-masing diberi 

nomor halaman dengan huruf Romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya) yang 

diletakkan di bawah (posisi di tengah halaman). Penomoran itu dimulai dari 

halaman judul. 

13. Halaman Pedoman Transliterasi 

Berisi pedoman transliterasi mengenai aksara Arab/aksara lain yang tertulis 

dalam skripsi/tesis. Adapun ketentuan pedoman transliterasi mengacu pada SKB 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 

1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Pedoman transliterasi dapat diunduh di website 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (http://bit.ly/TransliterasiArabFADIB). 

14. Halaman Intisari (Abstract/ تجرید) 
Intisari/abstrak ditulis dengan jarak satu spasi, yang memuat: judul, nama 

penulis, NIM, masalah dalam penelitian, tujuan, metode, dan hasil yang dilengkapi 

simpulan atau rekomendasi dari hasil penelitian. Jika Bahasa pengantar bahasa 

Indonesia, abstrak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan sebaliknya. Adapun 

jika bahasa pengantar berbahasa Arab, abstrak diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia. Abstrak dilengkapi setidaknya tiga sampai dengan lima buah kata kunci.  

 

B. Bagian Tengah (Utama) 

1. Bab Pendahuluan  
Bab ini merupakan uraian hal-hal yang mendasari diperlukannya penelitian. 

Isinya mempunyai kemiripan dengan proposal. Perbedaannya, kalau proposal 
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merupakan rancangan dalam merencanakan kegiatan sehingga bahasa yang 

digunakan adalah menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian pada 

masa yang akan datang. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata-kata futuritif, 

seperti: akan, diharapkan, nantinya, dan sebagainya.  Adapun bahasa dalam bab ini 

lebih menjelaskan proses yang sudah dianggap fakta penelitian (present atau past 

time frame). Adapun subbab pada bab pertama sebagai berikut. 

a. Latar Belakang (Background of Study/ خلفیة البحث  ) 

Menjelaskan permasalahan disertai kondisi obyektif yang mendukung 

pemilihan topik yang diteliti. 

b. Rumusan Masalah ( Research Questions/ تحدید البحث  )   

Rumusan masalah dapat dibuat dengan bentuk pernyataan atau pertanyaan 

dalam kalimat yang tegas dan jelas. Pada bagaian ini penulis dapat menyatakan 

bagaimana ia membatasi masalah dan memfokuskan penelitian. 

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian (Objective and Significance of Study/  
 (أغراض البحث و فوائده

Tujuan penelitian berisi uraian tentang tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian. Sedangkan pada manfaat penelitian diuraikan tentang kontribusi 

yang dihasilkan, baik yang bersifat teoretis-akademis maupun manfaat praktis.  

d. Tinjauan Pustaka (Literature Review/ التحقیق المكتبي) 

Tinjauan pustaka adalah bagian yang menunjukkan hasil-hasil penelitian 

terdahulu oleh orang lain berupa; makalah, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, 

dan sebagainya yang membahas tema sama atau sejenis. Tinjauan pustaka 

sebaiknya disusun secara sistematis atau sesuai urutan tahun. Perlu ditunjukkan 

kajian yang berbeda atau mempunyai nilai lebih pada skripsi dengan penelitian 

yang terdahulu itu.  

e. Landasan Teori ( Theoretical Framework/ اإلطار النظري) 

Landasan teori berisikan suatu konsep yang bersifat mendukung dan menjadi 

pisau analisis dari penelitian yang dilakukan. Landasan teori merupakan satu 

kesatuan dari nalar peneliti dalam usaha membuktikan atau memecahkan 

permasalahan. 

f. Metode Penelitian (Research Method/ منھج البحث) 
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1) Jenis Penelitian  

Jenis penelitian menyatakan apakah merupakan penelitian kualitatif, 

kuantitatif atau kombinasi dengan pendekatan yang dilakukan.  

2) Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian adalah lokasi di mana penelitian itu dilakukan, baik suatu 

wilayah maupun lembaga. Untuk waktu penelitian, dapat dimulai dari 

peneliti melakukan observasi pendahuluan sampai dengan selesainya 

penelitian. 

3) Subjek dan Objek Penelitian   

Subjek penelitian adalah sumber data dari mana data dapat diperoleh baik 

berupa orang, tempat, maupun benda. Sementara objek penelitian adalah 

variabel penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

4) Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Contohnya dalam 

penelitian kuantitatif berupa kisi-kisi angket, yang kemudian perlu 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pada penelitian kualitatif biasanya 

dinyatakan instrumen penelitian adalah diri peneliti sendiri. 

5) Sumber Data 

Pada bagian ini ditunjukkan dari mana data didapatkan, bagaimana 

penentuan populasi, dan pemilihan sampelnya. 

6) Pengumpulan Data  

Penulis skripsi/tesis menyebutkan cara-cara pengumpulan data sesuai 

dengan jenis penelitian dan pendekatan yang dipilih.   

7) Analisis Data  

Penulis skripsi/tesis menjelaskan teknik-teknik analisis data disertai alasan 

pemilihannya. 

g. Sistematika Penulisan (Paper Organization/ نظام البحث  )  

Bagian ini merupakan uraikan naratif yang menunjukkan tahapan-tahapan 

penulisan secara logis, bukan memindahkan daftar isi skripsi. Uraian harus 

menunjukkan hubungan antar bagian secara singkat. 
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2. Bab Pembahasan   
Bagian ini berisi objek material dan/atau objek formal serta segala informasi 

yang diperlukan sebagai pendukung untuk memahami alur analisis/pembahasan.  

Bagian ini juga berisi uraian hasil temuan (research finding) dan/atau pembahasan 

(discussion) hasil analisis data penelitian berbasis landasan teori, sehingga pada 

bagian ini memungkinkan terdiri dari beberapa bab sesuai dengan kedalaman dan 

keluasan penelitian. 

 

3. Bab Penutup 
a. Simpulan (conclusion/الخالصة) 

Bagian utama dari bab ini adalah jawaban dari permasalahan (bukan 

merupakan ringkasan bab sebelumnya). Isi harus sesuai atau sejalan dengan 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan uraian hasil penelitian atau 

pembahasannya. Rumusan simpulan ini harus sinkron antara penjelasan dalam 

bab pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jumlah simpulan harus sama dengan 

jumlah rumusan masalah. Substansi simpulan ini juga harus selaras dengan 

rumusan masalah yang diajukan dalam bab pendahuluan. Rumusan simpulan 

ini diperoleh dari hasil pembahasan dalam bab ketiga.  

b. Saran (Suggestions/ االقتراحات) 
Uraian tentang saran ini harus disertai argumentasi atau alasan penulis 

memberikan saran dalam kajian ini. Pada bagian ini bisa dijelaskan jalan keluar 

dari saran tersebut (implikasinya). Saran dapat bersifat praktis atau teoretis. 

Termasuk saran yang berharga adalah perlunya dilakukan penelitian lanjutan 

oleh peneliti lain karena permasalahan penelitian belum sepenuhnya tuntas 

terselesaikan atau karena setelah penelitian ini, muncul permasalahan baru. 

 

C. Bagian Akhir 

1. Daftar Rujukan (references/ثبت المراجع) 
Daftar rujukan berisi semua bahan pustaka yang dirujuk. Pustaka yang dapat 

dirujuk berupa buku-buku, jurnal, buletin, wawancara, dan berbagai sumber yang 
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dikutip di dalam naskah. Sumber yang tidak dikutip tidak perlu dicantumkan di 

dalam daftar pustaka. Sumber informasi yang dicantumkan harus ditulis secara 

benar, lengkap dan konsisten dengan menggunakan format/standar tertentu. Di 

samping itu, karya-karya dalam daftar rujukan tersebut harus memenuhi hal- hal 

berikut: 

a. Mengutip (sitasi) artikel jurnal dengan ketentuan; 

1) Untuk penulisan skripsi, mengutip minimal 2 karya ilmiah relevan yang 

ditulis oleh Dosen Prodi, Tendik, dan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

dan/atau 2 artikel relevan jurnal terbitan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  

2) Untuk penulisan tesis, minimal mengutip 5 artikel Internasional yang ditulis 

Dosen, Tendik, atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 5 artikel 

Internasional lainnya selain karya Dosen, Tendik, Mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga atau 5 jurnal internasional lainnya selain jurnal UIN Sunan 

Kalijaga. 

b. Menggunakan minimal 20 judul buku dan/atau jurnal ilmiah terbaru 5 tahun 

terakhir; 

c. Menunjukkan semua daftar pustaka kepada pembimbing untuk verifikasi data 

yang digunakan; 

d. Penulisan daftar rujukan mengikuti standar penulisan yang disepakati masing-

masing program studi. Adapun contoh penulisan daftar rujukan silakan lihat 

pada lampiran 13. 

2. Informan/narasumber 

a. Bagian ini memuat nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat informan, 

waktu dan tanggal wawancara; 

b. Pengutipan hasil wawancara dengan narasumber mencantumkan nama 

narasumber dan tanggal wawancara.  

3. Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data dan/atau keterangan lain yang 

berfungsi melengkapi uraian yang telah disajikan pada bagian tengah (utama) 

skripsi/tesis. Lampiran diberi nomor halaman dengan melanjutkan nomor halaman 

skripsi/tesis. 
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4. Riwayat Hidup Penulis (Curriculum Vitae/ أو الباحثة ترجمة الباحث ) 
Bagian ini memuat identitas mahasiswa, riwayat pendidikan, dan prestasi 

yang pernah diraihnya, serta dibubuhi pasfoto formal.  
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BAB III 

TATA CARA PENULISAN SKRIPSI DAN TESIS 

 
A. Bahan dan Ukuran Kertas 

Kertas yang digunakan untuk keseluruhan naskah skripsi/tesis adalah kertas 

HVS putih ukuran kuarto/A4 80 gr. Kertas dan batas halaman kertas yang 

digunakan adalah kertas HVS putih 80 gr. (210 x 297 mm2). 

 

B. Pengetikan 

1. Jenis Huruf 

a. Naskah skripsi/ tesis berbahasa Arab diketik dengan font Traditional 

Arabic ukuran 18 spasi exactly 27; 

b. Naskah skripsi/tesis berbahasa Indonesia/Inggris diketik dengan font Times 

New Roman ukuran 12; 

c. Ukuran font pada halaman sampul menyesuaikan; 

d. Ukuran font catatan kaki (footnote) 10. 

2. Jarak Baris 

Jarak antarbaris 2 (dua) spasi, kecuali daftar pustaka, abstrak, judul tabel, judul 

bagan/diagram, dan judul gambar/foto/peta yang lebih dari satu baris, serta 

daftar rujukan diketik dengan jarak 1 (satu) spasi. 

3. Batas Tepi (Margin) 

Batas-batas pengetikan dari tepi kertas sebagai berikut. 

a. Tepi atas : 4 cm 

b. Tepi bawah : 3 cm 

c. Tepi kiri : 4 cm 

d. Tepi kanan  : 3 cm 

Untuk pengetikan, semua baris yang dimulai dari batas kiri hendaknya 

terbentuk garis lurus ke bawah, kecuali pada permulaan alinea yang dimulai 

pada ketukan keenam. 

4. Pengisian Ruang Halaman 

1. Ruang yang terdapat pada halaman naskah diisi penuh; 
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2. Pengetikan dimulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan 

(Indonesia/Inggris) atau pengetikan dimulai dari batas tepi kanan sampai 

batas tepi kiri (Arab); 

3. Alinea baru dimulai pada ketukan yang ketujuh dari batas tepi kiri 

(Indonesia/Inggris) atau alinea baru dimulai pada ketukan yang ketujuh dari 

batas tepi kanan (Arab); 

4. Persamaan, tabel, gambar, atau hal-hal yang khusus disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

5. Judul Bab, Judul Subbab, Judul Sub-Subbab, dan Lain-lain 

a. Judul bab ditulis huruf kapital (besar) secara simetris di tengah centering), 

dengan jarak 4 cm dari tepi atas dan selalu dimulai pada halaman baru, tidak 

diakhiri dengan tanda titik, dan dicetak tebal (bold); 

b. Judul subbab ditulis dari tepi sebelah kanan (Arab) atau kiri 

(Indonesia/Inggris) dengan huruf kapital (besar) pada tiap-tiap permulaan 

kata, kecuali kata penghubung dan kata depan, serta tidak diakhiri dengan 

tanda titik, dan dicetak tebal (bold);  

c. Judul anak subbab dimulai dari tepi kanan (Arab) atau tepi kiri 

(Indonesia/Inggris). Hanya huruf pertama judul anak subbab dan kata lain 

yang menurut aturan bahasa harus ditulis dengan huruf kapital. 

Penulisannya tidak diakhiri dengan titik dan dicetak tebal. Kalimat 

selanjutnya dimulai pada ketikan ke-6 dari batas kiri (alinea baru); 

d. Alinea baru dimulai pada ketikan ke-8 dari tepi kanan (Arab) atau kiri 

(Indonesia/Inggris). 

6. Rincian ke Bawah dan ke Samping 

Rincian berjenjang dapat disusun ke bawah atau ke samping dengan urutan 

tanda sebagai berikut:  

a. Angka; 

b. Huruf; 

c. huruf dengan kurung tunggal; 

d. huruf dalam kurung ganda sesuai dengan derajat rincian;  
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e. Tidak dibenarkan menggunakan garis penghubung (-) atau tanda bullet di 

depan rincian. (contoh dapat dilihat pada lampiran 18). 

 

C. Penomoran 

1. Penomoran Halaman 

a. Penomoran halaman bagian awal skripsi/tesis dengan angka Romawi kecil 

(i, ii, iii, iv, dan seterusnya), ditulis di tengah bawah kira-kira 2,5 cm dari 

tepi bawah kertas dimulai dari halaman judul sebagai halaman pertama (i). 

Adapun skripsi/tesis yang menggunakan bahasa Arab, penomoran halaman 

menggunakan angka Abjad (أبجد ھوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ); 
b. Penomoran halaman bagian tengah (utama) dan bagian akhir skripsi/tesis 

menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya), dimulai dari bab I 

sampai halaman terakhir; 

c. Penomoran halaman diletakkan di sudut kanan atas, kira-kira 2,5 cm dari 

tepi atas kertas; 

d. Pada halaman yang memuat judul bab, nomor halaman diletakkan di bagian 

tengah bawah, kira-kira 2,5 cm dari tepi bawah kertas. 

2. Penomoran Bab, Subbab, Sub-subbab, dan Sub-sub-subbab 

a. Penomoran bab menggunakan angka Romawi besar dan dicetak tebal 

(bold); 

Misalnya: BAB I, BAB II, BAB III, dan seterusnya  

b. Penomoran subbab, sub-subbab, dan sub-sub-subbab menggunakan angka 

Arab berdasarkan sistem digital dengan angka pertama menunjukkan bab, 

angka kedua menunjukkan subbab, angka ketiga menunjukkan sub-subbab, 

dan angka keempat menunjukkan sub-sub-subbab. Jika rincian sudah 

melampaui 4 digit, rincian selanjutnya menggunakan huruf. Penulisan 

nomor dimulai dari tepi margin kiri dan angka terakhir tidak memakai titik, 

misalnya; 

 

BAB I 

1.1. ... 
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1.2. ... 

1.2.1. … 

1.2.2. … 

a. … 

b. … 

c. dan seterusnya 

 

D. Pengutipan 

1. Pengutipan Ide/Gagasan/Pemikiran 

a. Tata cara pengutipan menyesuaikan dengan ketentuan program studi 

masing-masing.  

1) Untuk program studi Bahasa dan Sastra Arab (S-1), Bahasa dan sastra 

arab (S-2), Sejarah dan Kebudayaan Islam (S-1), Sejarah Peradaban 

Islam (S-2) menggunakan model pengutipan catatan kaki (footnote). 

Adapun penomoran catatan kaki dimulai dengan angka 1 pada setiap bab 

baru. silakan mengacu pada situs adab.uin-suka.ac.id; 

2) Untuk program studi Ilmu Perpustakaan (S-1), Sastra Inggris (S-1) 

menggunakan model pengutipan bodynote. Adapun pengutipan yang 

menggunakan standar APA silakan mengacu pada situs adab.uin-

suka.ac.id pada link berikut: http://bit.ly/APAFadib. 

b. Pengutipan ide/gagasan/pemikiran harus mencantumkan nama penulis, 

tahun penerbitan, dan halaman dari ide/gagasan/pemikiran yang dikutip; 

c. Pengutipan ide/gagasan/pemikiran seseorang yang dikemukakan secara 

lisan harus mencantumkan nama narasumber beserta keterangan waktu 

wawancara (tanggal, bulan, tahun); 

d. Wajib menggunakan management reference tools seperti mendeley atau 

zotero. Contoh pedoman penggunaan zotero dapat dilihat pada situs 

adab.uin-suka.ac.id pada link berikut: http://bit.ly/ZOTEROFadib. 

2. Pengutipan Langsung 

a. Pengutipan langsung yang kurang dari 3 (tiga) baris diletakkan dalam badan 

teks di antara tanda petik disertai dalam kurung: nama akhir penulis, tahun, 
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dan halaman. Jika tanpa nama ditulis anonim dan jika tanpa tahun ditulis t.t. 

atau n.d.; 

b. Pengutipan langsung yang terdiri dari 3 (tiga) baris atau lebih ditempatkan 

di bawah badan teks dan diketik dengan spasi tunggal menjorok ke dalam 

dimulai pada ketukan ketujuh dengan disertai dalam kurung: nama akhir 

penulis, tahun, dan halaman. Jika tanpa nama ditulis anonim dan jika tanpa 

tahun ditulis t.t. atau n.d.; 

c. Pengutipan langsung dari sumber berbahasa asing pada skripsi/tesis yang 

berbahasa Indonesia harus disertai terjemahannya yang ditulis di antara 

tanda petik tunggal; 

d. Pengutipan langsung pernyataan seseorang yang dikemukakan secara lisan 

harus mencantumkan nama narasumber dengan menambahkan catatan 

“pembicaraan langsung” (personal communication) beserta keterangan 

waktu wawancara (tanggal, bulan, tahun).  

 

E. Penyajian Tabel, Bagan/Diagram, Gambar/Foto/Peta 

1. Tabel, bagan/diagram, gambar/foto/peta diletakkan secara simetris (centering), 

diberi nomor dan judul dengan huruf tebal ukuran 10 atau 11 pt; 

2. Apabila tabel, bagan/diagram, gambar/foto/peta harus dibuat memanjang 

(format landscape), nomor dan judul tabel, bagan/ diagram, gambar/foto/peta 

diletakkan di halaman bagian kiri; 

3. Tabel, bagan/diagram, gambar/foto/peta berjarak 2 (dua) spasi dengan teks 

sebelum dan sesudahnya; 

4. Tabel, bagan/diagram, gambar/foto/peta disajikan dalam 1 (satu) halaman tidak 

boleh dipenggal. Dalam hal tabel, bagan/ diagram, gambar/foto/peta melebihi 

ukuran kertas disajikan dalam kertas dengan ukuran yang sesuai; 

5. Narasi/ keterangan/ data sumber tabel, bagan/diagram, gambar/foto/peta 

dituliskan dengan spasi tunggal di bawah gambar secara simetris (centering); 

6. Ukuran gambar (lebar dan tingginya) disesuaikan dengan ukuran kertas tanpa 

mengubah proporsi; 
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7. Skala pada grafik harus dibuat sedemikian rupa untuk mudahkan penambahan 

keterangan secara interpolatif atau ekstrapolatif. 

 

F. Bahasa yang Digunakan 

1. Skripsi dan Tesis ditulis menggunakan  bahasa Indonesia ragam ilmiah; 

2. Tata tulis dan tanda baca skripsi/tesis berbahasa Indonesia menggunakan ejaan 

sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Adapun 

penggunaan tata tulis dan tanda baca menggunakan PUEBI silahkan mengacu 

pada situs adab.uin-suka.ac.id pada link berikut: http://bit.ly/PUEBIFadib. 

3. Jika skripsi ditulis dalam bahasa selain bahasa Indonesia, penulisannya 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Program studi Bahasa Arab (S1 dan S2 [pilihan]) ditulis dengan bahasa Arab 

fusha, dengan mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar; 

b. Program Studi Sastra Inggris ditulis dengan Bahasa Inggris. 

 

G. Penulisan Nama 

1. Nama orang atau penulis yang diacu dalam uraian ditulis tanpa gelar akademik 

atau derajat kesarjanaan; 

2. Nama penulis dalam daftar pustaka dicantumkan lengkap, termasuk jika 

penulis sebuah pustaka terdiri atas dua atau tiga orang. Jika penulis lebih dari 

tiga orang, cukup ditulis penulis pertama ditambah dengan et. al. atau dkk; 

3. Nama narasumber yang wawancaranya dikutip harus ditulis lengkap. 

 

H. Plagiat dan Sanksi 

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh 

atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan 

mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang 

diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan 

memadai (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi); 
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2. Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:  

a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data 

dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber secara 

memadai; 

b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, 

data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber 

secara memadai; 

c. Menggunakan sumber gagasan, sumber, pendapat, pandangan, atau teori 

tanpa menyebutkan sumber secara memadai; 

d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber 

tanpa menyebutkan sumber secara memadai; 

e. Mengakui suatu karya ilmiah atau bagian karya ilmiah yang dihasilkan 

dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya; 

f. Mengajukan karya sendiri yang telah digunakan untuk mendapatkan gelar 

dan/atau sudah dipublikasikan untuk skripsi. 

3. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari 

yang paling ringan sampai yang paling berat, terdiri atas: 

a. Teguran lisan;  

b. Peringatan tertulis;  

c. Penundaan sebagian hak mahasiswa;  

d. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;  

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa;  

f. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari program sarjana. 

 

I. Prosedur Cek Plagiasi Skripsi/Tesis  

Bagi mahasiswa yang akan mendaftarkan munaqasyah (ujian tugas akhir) 

skripsi/tesis harus melakukan cek plagiasi terhadap draft tugas akhirnya melalui 

aplikasi turnitin, dengan prosuder sebagai berikut: 

1. Mengajukan permohonan cek plagiasi ke dosen pembimbing dengan 

mengirimkan softfile pdf tugas akhir (skripsi/tesis) yang selanjutnya akan 

diteruskan kepada pengelola turnitin Prodi masing-masing; 
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2. Hasil cek plagiasi, (Turnitin) kemiripian maksimal 25%, tanpa 

mengikutsertakan daftar pustaka dalam sistem Turnitin. Khusus untuk Prodi 

Sastra Inggris (SI) diberlakukan kemiripan maksimal 15%; 

3. Setelah selesai cek plagiasi, pengelola Turnitin menyerahkan hasilnya 

kepada dosen pembimbing tugas akhir. Apabila memenuhi syarat, dosen 

pembimbing harap melakukan konfirmasi ke Kaprodi dengan mengirimkan 

bukti screenshot hasil Turnitin via email ke prodi masing-masing dengan 

subject: Tugas Akhir/Nama Mahasiswa/NIM/Nama Dosen Pembimbing; 

4. Apabila hasil cek plagiasi tidak memenuhi syarat, dosen pembimbing 

menginformasikan kepada mahasiswa agar memperbaiki terlebih dahulu 

draft tugas akhirnya (skripsi/tesis), sebelum melakukan proses pendaftaran 

munaqasyah, hingga syarat terpenuhi. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul 
Lampiran 1.a. Contoh halaman sampul skripsi/tesis dalam bahasa Indonesia 
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Lampiran 1.b. Contoh halaman sampul skripsi/tesis dalam bahasa Indonesia (untuk 
Program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam dan Program Studi Magister Sejarah 
dan Peradaban Islam) 
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Lampiran 1.c. Contoh halaman sampul skripsi dalam bahasa Inggris (untuk 
Program Studi Sastra Inggris) 
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Lampiran 1.d. Contoh halaman sampul skripsi/tesis dalam bahasa Arab 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Pengesahan 
Lampiran 2.a. Contoh halaman pengesahan dengan tanda tangan basah 
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Lampiran 2.b. Contoh halaman pengesahan dengan tanda tangan QR-code (digital) 
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Lampiran 3. Contoh Surat Pernyataan Keaslian Skripsi/Tesis 
(Bahasa Menyesuaikan Bahasa Penulisan Skripsi/Tesis) 
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Lampiran 4. Contoh Halaman Kata Pengantar 
(Bahasa Menyesuaikan Bahasa Penulisan Skripsi/Tesis) 
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Lampiran 5. Contoh Halaman Daftar Isi 
Lampiran 5.a. Contoh Halaman Daftar Isi dalam Bahasa Indonesia 
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Lampiran 5.b. Contoh Halaman Daftar Isi dalam Bahasa Arab 
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Lampiran 6. Contoh Halaman Daftar Tabel 
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Lampiran 7. Contoh Halaman Daftar Gambar/Foto/Peta 
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Lampiran 8. Contoh Halaman Daftar Singkatan/Lambang/Simbol 
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Lampiran 9. Contoh Halaman Daftar Lampiran 

 
 

  



PPEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil 

keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.  

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf 

Latin dapat dilihat pada halaman berikut: 

Huruf arab Nama Huruf  latin Nama

Alif Tidak 
dilambangkan 

Tidak 
dilambangkan 

Ba B Be 

Ta T Te 

S|a S| 
Es (dengan titik 

diatas) 
Jim J Je 

H{a H{ Ha (dengan titik 
diatas 

Kha Kh Ka dan Ha 

Dal D De 

Z|al Z| Zet (dengan titik 
diatas) 

Ra R Er 

Zai Z Zet 

Sin S Es 

Syin Sy Es dan ye 

S{ad S{ 
Es (dengan titik di 

bawah) 



 

D}ad 
D{ De (dengan titik di 

bawah) 

T{a 
T{ 

Te (dengan titik di 
bawah) 

Z}a Z{ Zet (dengan titik 
di bawah) 

‘Ain ‘__ apostrof terbalik 

Gain G Ge 

Fa F Ef 

Qof Q Qi 

Kaf K Ka 

Lam L El 

Mim M Em 

Nun N En 

Wau W We 

Ha H Ha 

Hamzah __’ Apostrof 

Ya Y Ye 

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 (’). 



22. 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: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

اَ  Fath{ah A A 

 Kasrah I I اِ 

اُ  D{ammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

َيْ  Fath}ah dan ya Ai  A dan I 

َوْ  Fath}ah dan 
wau 

Au A dan U 

Contoh: 

ـْیـفَ   َ : kaifa   َل ْ َ : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

َ◌ى | ... َ◌ا...   fath}ahdan alif 
atau ya 

a> a dan garis di 
atas 



ـى ◌ِ kasrah dan ya i> i dan garis di 
atas 

ـُـ d}ammah dan wau u> u dan garis di 
atas 

Contoh: 

َاتَ  : ma>ta 

<rama : َرَمـى

ِـْیـلَ   : qi>la

َـمـُْوتُ  : yamu>tu 

44. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  Contoh: 

ِ  raud}ah al-at}fa>l : َرْوَضـةُاألْطفَ

ْـَمـِدْیـنَـةُاَْلـفـَاِضــلَةُ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَ

ـْكـَمــةُ  ِ ْ َ : al-h}ikmah 



55. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  ّ◌  ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.. 

Contoh: 

َـناَ   <rabbana : َربّ

َـّجـَْیــناَ  : najjai>na> 

ـقُّ  َ ْ َ : al-h}aqq

ـجُّ  َ ْ َ : al-h}ajj

ِـمَ  ّ ُ : nu“ima 

ـُدوٌّ  َ : ‘aduwwun 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah ( ّــــِـى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 

Contoh: 

ـلِـىٌّ  َ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ِـىُّ  ـَرب َ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

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: 



َلّشـَْمـسُ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

َـةُ  لـْـَزل al-zalzalah (az-zalzalah) : َلزَّ

فَةُ  َـْلس ْ َ : al-falsafah

ِـالَدُ  ْـبـ َ : al-bila>du 

77. 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: 

ـُرْونَ  ُ َ  : ta’muru>na 

ُ ْ َ ْـنّـ َ : al-nau’

ءٌ  ْ َ : syai’un

ـْرتُ  ِ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah 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’a>n), Sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  Contoh: 



Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

99. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-

terasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

 ِ ْنُا ِ      di>nulla>h  ِِهللا ِ      billa>h  

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ُـْمفِْیَرحــْـَمِةهللاِ   hum fi> rah}matilla>h 

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 ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

`Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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Lampiran 11. Contoh Halaman Intisari/Abstrak 
Lampiran 11.a. Contoh Intisari dalam Bahasa Indonesia 
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Lampiran 11.b. Contoh Intisari (abstract) dalam Bahasa Inggris 
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Lampiran 11.c. Contoh Intisari (التجرید) dalam Bahasa Arab 
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Lampiran 12. Contoh Penulisan Halaman Daftar Rujukan 
Lampiran 12.a. Contoh Penulisan Halaman Daftar Rujukan Model Chicago Manual 
Style 17th Edition dalam Bahasa Indonesia/Inggris 
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Lampiran 12.b. Contoh Penulisan Halaman Daftar Rujukan Model Chicago 
Manual Style 17th Edition dalam Bahasa Arab 
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Lampiran 12.c. Contoh Penulisan Halaman Daftar Rujukan Model APA Style 
dalam Bahasa Indonesia 
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Lampiran 12.d. Contoh Penulisan Halaman Daftar Rujukan/Bibliography Model 
APA Style dalam Bahasa Indonesia dalam Bahasa Inggris 
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Lampiran 13. Contoh Halaman Lembar Nota Dinas Pembimbing 
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Lampiran 14. Contoh Penomoran Tabel, Bagan/Diagram, Gambar/Foto 
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Lampiran 15. Contoh Penulisan Kutipan 
Lampiran 15.a. Contoh kutipan tidak langsung dalam Bahasa Indonesia 
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Lampiran 15.b. Contoh kutipan langsung dalam Bahasa Indonesia 
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Lampiran 15.c. Contoh kutipan langsung Berbahasa Inggris 
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Lampiran 16. Contoh Kutipan Menggunakan Footnote 
Lampiran 16.a. Contoh kutipan menggunakan catatan kaki/foot note dalam Bahasa 
Indonesia 
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Lampiran 16.b. Contoh kutipan menggunakan catatan kaki/foot note dalam Bahasa 
Arab 
 

 
  



 

62 

Lampiran 18. Contoh Penulisan Daftar Riwayat Hidup 
 

 




