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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Dasar Pemikiran 

Visi IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2015-2019 adalah kompetitif, unggul 

dan berakhlak. Sebagai perguruan tinggi yang menjadikan Islam sebagai fondasi 

pengembangan ilmu pengetahuan, IAIN Antasari bertujuan: 

1. Menghasilkan lulusan yang profesional pada bidangnya, berakhlak karimah, 

dan memiliki daya saing internasional; 

2. Menghasilkan riset yang berdaya saing internasional  dan mendukung 

integrasi ilmu; 

3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang 

mendorong perubahan sikap, munculnya perilaku moderat dan islami 

sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan 

masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. 

Untuk mewujudkan visi dan tujuan tersebut, diperlukan dukungan 

suprastruktur, manajemen, SDM dan infrastruktur kelembagaan yang berkualitas 

dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Salah satu wujud suprastruktur lembaga bagi sebuah perguruan tinggi yang 

vital dan strategis adalah dalam bentuk pedoman-pedoman akademis, di antaranya 

adalah pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, seperti, skripsi dan makalah 

sebagai prasyarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di IAIN 

Antasari. 

Penulisan dan ujian skripsi bagi mahasiswa diatur dan dipandu dengan 

Pedoman Penulisan dan Ujian Skripsi berdasarkan SK Rektor IAIN Antasari 

Nomor 89 tahun 1995, yang kemudian diperbaharui dengan SK Rektor IAIN 

Antasari Tahun 2013. Pedoman Penulisan dan Ujian Skripsi ini kemudian 

lanjutkan dan dikembangkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menjadi 

Pedoman Penulisan Skripsi untuk Mahasiswa. Perkembangan metodologi, ilmu 

pengetahuan, perubahan kebutuhan, serta trend yang bergeser menjadi beberapa 
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pendorong perubahan dalam pedoman penulisan skripsi. Selain skripsi, penulisan 

karya ilmiah (makalah ilmiah) menjadi satu hal yang tidak terpisah dalam proses 

akademik di IAIN Antasari. Oleh karena itu, buku ini memuat dua pedoman yaitu 

penulisan karya tulis ilmiah (makalah) dan pedoman penulisan skripsi.  

Pedoman baru ini diharapkan dapat memberikan arahan dan rambu-rambu 

dalam rangka meningkatkan bentuk karya ilmiah dan pengembangan budaya 

ilmiah yang kondusif bagi IAIN Antasari di masa yang akan datang. 

 

B. Bentuk Karya Ilmiah 

 Bentuk karya ilmiah yang dapat dipilih oleh mahasiswa IAIN Antasari 

dalam menyelesaikan tugas akhir akademis sebagai prasyarat untuk memperoleh 

gelar kesarjanaan program strata satu (S-1) pada IAIN Antasari adalah skripsi. 

Pilihan bentuk karya ilmiah bagi mahasiswa diatur dalam pedoman ini. 

 

C. Arah Pengembangan 

Penelitian dan pengkajian bagi mahasiswa dalam wujud skripsi atau 

makalah di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin diarahkan kepada: 

1. Pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan disiplin-disiplin ilmu yang selaras 

dengan Tridarma IAIN Antasari Banjarmasin. 

 2. Pembekalan kemampuan metodologis, pembentukan karakter ilmiah, dan 

komitmen nilai-nilai ilahiyah. 

3. Pembentukan budaya akademis yang produktif dan kondusif di IAIN 

Antasari Banjarmasin. 

 

D. Jenis Penyusunan Skripsi 

Jenis penyusunan skripsi dapat dibagi kepada: (1) penelitian  lapangan (field 

research); dan atau (2) penelitian pustaka (library research). Penelitian lapangan 

adalah penelitian yang dilakukan dalam latar kehidupan yang sebenarnya, seperti 

di sekolah, lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun di masyarakat. Sedangkan 

penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

atau keterangan melalui bahan-bahan pustaka seperti buku, majalah, catatan, 
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naskah, dokumen dan sebagainya. Kedua jenis penelitian tersebut dapat 

dikembangkan dengan berbagai paradigma, metode, dan pendekatan yang sesuai. 
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BAB II 

MENULIS MAKALAH 

 

A. Makalah dan Karakteristiknya 

Makalah adalah karya tulis ilmiah yang memuat pemikiran tentang suatu 

masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan 

disertai analisis logis dan objektif. Di perguruan tinggi, makalah menjadi bagian 

dari komponen kegiatan perkuliahan dan disusun untuk memenuhi tugas 

akademik pada suatu mata kuliah. Makalah memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Merupakan hasil kajian pustaka dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan 

lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu perkuliahan. 

2. Mengilustrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoritis 

yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, 

prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. 

3. Menunjukkan kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap isi dan berbagai 

sumber yang digunakan. 

4. Mendemontrasikan kemampuan mahasiswa meramu berbagai sumber 

informasi dalam satu kesatuan sintesis yang utuh. 

 

B. Jenis Makalah 

Di IAIN Antasari, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, ada dua 

jenis makalah yang berlaku, yaitu makalah biasa (common paper) dan makalah 

posisi (position paper). Makalah biasa dibuat oleh mahasiswa untuk menunjukkan  

pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam makalah ini secara 

deskriptif, mahasiswa mengemukakan berbagai aliran atau pandangan tentang 

masalah yang dikaji. Ia juga mengemukakan pendapat baik berupa kritik atau 

saran mengenai aliran atau pendapat yang dikemukakan. Dalam makalah  ini 

mahasiswa tidak perlu memihak salah satu aliran atau pendapat tertentu dan 

beragumentasi untuk mempertahankan pendapat tersebut. 

Dalam makalah posisi, mahasiswa menunjukkan posisi teoritisnya dalam 

suatu kajian. Mahasiswa dituntut untuk tidak hanya menunjukkan  penguasaan 

terhadap suatu teori atau pandangan tertentu saja tetapi juga harus menunjukkan di 
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posisi mana ia berdiri disertai dengan alasan yang didukung oleh teori dan atau 

data yang relevan. 

Dalam menyusun makalah posisi, mahasiswa harus mempelajari berbagai 

sumber tentang aliran dan pendapat tertentu, dan sudut pandangan yang berbeda-

beda dan bahkan mungkin dari yang saling bertentangan. Dalam bahasanya 

mahasiswa dapat memihak pada salah satu aliran atau dapat membuat suatu 

sintesis dari berbagai pendapat yang ada. Dengan demikian, untuk membuat 

makalah posisi, mahasiswa dituntut memiliki kemampuan  analisis, sintesis, dan 

evaluasi yang baik. 

Mahasiswa program diploma hingga S-1 dituntut membuat makalah biasa 

dalam setiap perkuliahan, adapun makalah posisi ditugaskan kepada mahasiswa 

diploma dan sarjana (S-1) secara terbatas, berdasarkan kebutuhan dosen 

pengampu mata kuliah.   

 

C. Sistematika Makalah 

Makalah adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas pada 

suatu mata kuliah dengan format penulisan yang relatif pendek antara 10-15 

halaman. Sistematika penulisan makalah memuat sebagai berikut: 

1. Cover halaman judul yang terdiri dari judul, nama penulis dan NIM, nama 

mata kuliah, dosen pengampu, logo IAIN Antasari, nama institut, jurusan, 

dan tahun. 

2. Pendahuluan yang memuat  dasar pemikiran  atau latar belakang dari pokok 

masalah yang akan dibahas dalam makalah. 

3. Isi yang memuat paparan pokok bahasan yang dapat dibagi menjadi 

beberapa subpokok bahasan. 

4. Penutup yang memuat simpulan pembahasan. 

5.  Daftar pustaka. 

 

D. Format Penulisan Makalah 

Format penulisan makalah mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1. Format penulisan makalah tidak memerlukan pemuatan kata pengantar, 

daftar isi, dan penggunaan bab. 
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2. Makalah diketik dengan menggunakan jenis font Times New Roman ukuran 

12 point dengan ½ spasi dengan menggunakan kertas HVS putih ukuran A4 

(21cm x 29,7cm). 

3. Pengetikan naskah makalah dilakukan dengan komputer dengan pengaturan 

lay-out margin atas 4 cm, margin kiri 4 cm, margin bawah 3 cm, margin 

kanan 3 cm dari tepi kertas. 

4. Jumlah halaman makalah antara 10-15 halaman. 
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BAB III 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

A.  Pengertian Proposal Skripsi 

Proposal Skripsi adalah usulan  karya tulis ilmiah mengenai pokok masalah 

tertentu dalam bidang keilmuan yang dikembangkan oleh setiap fakultas, yang 

disusun mahasiswa Program Sarjana S-1 kemudian diserahkan kepada Biro 

Skripsi, sebelum dilaksanakannya penelitian dan penyusunan laporan skripsi, 

dalam rangka menyelesaikan studinya.  

 

B.  Sistematika Proposal Skripsi 

Proposal skripsi hanya terdiri atas satu bagian yang berisi sekitar 15 s.d. 25 

halaman. Proposal skripsi ini diketik dengan menggunakan jenis font Times New 

Roman ukuran 12 point dengan spasi ganda pada kertas HVS putih ukuran A4 (21 

x 29,7 cm). Pengetikan naskah proposal skripsi ini dilakukan dengan komputer 

dengan pengaturan lay-out margin atas 4 cm, margin kiri 4 cm, margin bawah 3 

cm, margin kanan 3 cm dari tepi kertas. 

Proposal skripsi merupakan rancangan penelitian yang sistematikanya 

terdiri dari:  

1. Halaman Judul (sampul) 

2. Judul Penelitian 

3. Latar Belakang Masalah 

4. Rumusan Masalah 

5. Tujuan Penelitian 

6. Signifikansi Penelitian 

7. Definisi Operasional/Batasan Istilah 

8. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

9. Metode Penelitian 

10. Sistematika Penulisan 

11. Daftar Pustaka Sementara 
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C. Petunjuk Teknis Pengajuan Proposal Skripsi 

Seorang mahasiswa yang ingin mengajukan proposal skripsi harus 

memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut: 

1. Proposal harus original dan ditulis sendiri sendiri oleh peneliti 

(mahasiswa) dengan topik keilmuan yang sesuai dengan peta keilmuan 

yang dirumuskan oleh jurusan/program studinya masing-masing. 

2. Proposal yang diajukan ke Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 

Antasari dengan surat permohonan persetujuan judul yang 

ditandatangani oleh peneliti (mahasiswa) yang bersangkutan dan telah 

disetujui dan ditandatangani oleh dosen penasihat akademiknya,  surat 

pertimbangan jurusan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh ketua 

jurusan, dan dilampiri dengan KHS sebagai bukti perolehan minimal 100 

sks dan lulus mata kuliah Metodologi Penelitian, serta fotocopy KTM 

yang masih berlaku. 

3. Proposal yang diajukan sekurang-kurangnya memuat: judul, 

permasalahaan yang akan diteliti, alasan perlunya masalah itu diteliti, 

tujuan dan signifikansi penelitian, metode yang akan digunakan, dan daftar 

pustaka sementara (termasuk di dalamnya lima buah buku yang berbahasa 

asing selain kamus dan Alquran). 

4. Proposal yang diajukan ke Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

akan disidang oleh Tim Sidang Biro Skripsi bersama para pakar keilmuan 

di bidangnya dan hasilnya akan diumumkan dengan tiga kualifikasi; 

diterima (termasuk diterima dengan catatan), dipanggil, dan ditolak.  

 

D. Seminar Desain Operasional Skripsi 

 1. Proposal yang sudah diterima oleh tim seleksi dan tim sidang proposal 

skripsi dan setelah ditetapkan dan dikeluarkan Surat Penetapan Judul, 

maka selanjutnya boleh dilaksanakan seminar desain operasional skripsi. 

 2. Untuk melaksanakan seminar desain operasional skripsi harus melengkapi 

persyaratan: 

  a. Fotocopy proposal skripsi dan Surat Penetapan Judul. 
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  b.  Fotocopy KTM. 

  c. Surat Keterangan Menjadi Pembahas Utama dalam seminar desain 

operasional skripsi. 

  d. Surat keterangan telah mengikuti kegiatan seminar desain operasional 

skripsi, sekurang-kurangnya 5 (lima) kali kegiatan. Surat keterangan 

ditandatangani oleh pemandu dalam kegiatan seminar tersebut. 

  e. Surat permohonan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Syariah cq. 

Ketua Jurusan/Prodi sesuai dengan jurusan/prodi mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 

E.  Konsultasi Skripsi 

1. Proposal skripsi, proposal sebelum dimasukkan ke fakultas untuk 

disidangkan terlebih dahulu dikonsultasikan dan diberi tanda persetujuan 

oleh dosen penasihat. 

2. Apabila proposal skripsi tersebut diterima oleh fakultas, maka mahasiswa 

wajib melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing 

II. Proses pembimbingan dilakukan beberapa tahap, yaitu: 

 a. Konsultasi persiapan untuk melaksanakan  seminar desain operasional  

skripsi. 

 b. Konsultasi perbaikan desain operasional yang telah diseminarkan, dan 

persiapan bahan penelitian seperti pembuatan instrumen pengumpulan 

data dan lain-lain untuk persiapan melakukan pengumpulan data. 

 c. Konsultasi untuk penyusunan teoritis. 

 d. Konsultasi dalam rangka menyampaikan hasil temuan penelitian. 

 e. Konsultasi pengolahan data untuk melaporkan hasil penelitian. 

 f. konsultasi dalam menganalisis data dan teknis lainnya. 

3. Masing-masing tahapan konsultasi tersebut, minimal dilakukan satu kali 

yang masing-masing dibuktikan dengan blanko konsultasi yang 

ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan II (Blanko Konsultasi 

disediakan oleh Mikwa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam). 
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F.  Persyaratan Pengajuan Perubahan Judul Skripsi 

1. Surat permohonan ditujukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam IAIN Antasari cq. Biro Skripsi yang telah ditandatangani pemohon 

dan disetujui oleh pembimbing. 

2. Fotocopy  KTM yang berlaku. 

3. Fotocopy Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi. 

4. Fotocopy Surat Keterangan Telah Seminar. 

 

G.  Persyaratan Pengajuan Perubahan Pembimbing Skripsi I dan II 

 1. Mengisi blanko permohonan dengan menyebutkan alasannya (dapat 

diminta di bagian Mikwa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam). 

2. Fotocopy KTM yang berlaku. 

3. Fotocopy Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi. 

4. Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh dekan dengan 

mempertimbangkan  salah satu hal/keadaan berikut: 

 a. Pembimbing yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugasnya 

lebih dari 2 bulan. 

 b. Usul dari mahasiswa yang bersangkutan setelah mendengar penjelasan 

dari pembimbing semula. 

 c. Pembimbing yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri atau 

meninggal dunia. 
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BAB IV 

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 

 

A.  Pengertian Skripsi 

Skripsi  adalah sebuah karya ilmiah yang ditulis seorang mahasiswa(i) 

program sarjana (S-1) dari hasil penelitian yang meliputi antara lain: masalah, 

landasan teori, metode, data dan analisis. Karya tulis ilmiah ini disusun dalam 

rangka penyelesaian studi di program sarjana (S-1), yang diajukan untuk diuji/ 

dinilai oleh tim penguji, setelah selesai proses penelitian dan pembimbingan, guna 

memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu tertentu.  

 

B. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian, bagian awal, bagian isi, dan 

bagian akhir. 

Bagian awal skripsi terdiri dari: 

1. Halaman Sampul 

2. Halaman Judul 

3. Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan 

4. Halaman Persetujuan 

5. Halaman Pengesahan 

6. Halaman Abstrak  

7. Halaman Motto dan atau Kata Persembahan (jika ada) 

8. Halaman Transliterasi  

9. Halaman Kata Pengantar 

10. Halaman Daftar Isi 

11. Halaman Daftar Tabel (jika ada) 

12. Halaman Daftar Gambar, Grafik, Diagram, Lukisan, dan Peta (jika ada) 

13. Halaman Daftar Lampiran 
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 Bagian isi skripsi dapat dikelompokkan pada empat model penelitian, yaitu 

penelitian lapangan kualitatif, penelitian lapangan kuantitatif, penelitian 

kepustakaan, dan penelitian laboratorium. 

1) Sistematika Penelitian Lapangan Kualitatif: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Signifikansi Penelitian 
E. Kegunaan Penelitian 
F. Definisi Operasional 
G. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
H. Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan 
persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian (diberi judul 
yang relevan). 

BAB  III METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
B. Lokasi Penelitian 
C. Data dan Sumber Data 
D. Teknik Pengumpulan Data 
E. Analisis Data 

BAB  IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN 
A. Penyajian Data 
B. Laporan Penelitian 

BAB  V   PENUTUP 
A. Simpulan 
B. Saran-saran 

 
 

2) Sistematika Penelitian Lapangan Kuantitatif: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Signifikansi Penelitian  

1. Secara Teoritis  
2. Secara Praktis 

E. Definisi Operasional 
F. Kerangka Pemikiran 
G. Hipotesis Penelitian 
H. Asumsi Penelitian (jika ada) 
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I. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
J. Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI, yang memuat landasan teoritis berkaitan 
dengan variabel-variabel yang diteliti (diberi judul yang 
relevan) 

BAB   III METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
B. Lokasi Penelitian 
C. Populasi dan Sampel 
D. Data dan Sumber Data 
E. Teknik Pengumpulan Data 
F. Desain Pengukuran 
G. Teknik Analisis Data 

BAB  IV HASIL PENELITIAN 
A. Data Penelitian 
B. Pengujian Hipotesis 
C. Pembahasan 

BAB   V PENUTUP 
A.  Simpulan 
B. Saran-saran 

 
 

3) Sistematika Penelitian Pustaka: 

 
BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Kegunaan Penelitian 
E. Definisi Istilah 
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
G. Kerangka Teori (tentatif) 
H. Metode Penelitian 
I. Sistematika Pembahasan 

BAB   II DESKRIPSI UMUM TOKOH/KITAB/KONSEP (diberi judul 
yang relevan) 

BAB   III PEMBAHASAN DAN ANALISIS (diberi judul yang relevan) 
BAB   IV PENUTUP 

A. Simpulan 
B. Saran-saran 
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4) Sistematika Penelitian Laboratorium: 

 
BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Kegunaan Penelitian 
E. Definisi Operasional 
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
G. Kerangka Teori (tentatif) 
H. Kerangka Pemikiran 
I. Hipotesis 

BAB II LANDASAN TEORI (diberi judul yang relevan) 
BAB   III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
B. Lokasi Penelitian 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
D. Desain Penelitian 
E. Perlakuan (Treatment) 
F. Pengukuran 
G. Teknik Analisis Data 

BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
BAB   V PENUTUP 

A. Simpulan 
B. Saran-saran 

 
 

Bagian akhir Skripsi terdiri dari:  

1) Daftar Pustaka 

2) Lampiran-Lampiran 

3) Daftar Riwayat Hidup 

Ketiga bagian dari sistematika skripsi di atas merupakan satu kesatuan 

yang utuh dari karya tulis ilmiah yang mesti disusun mahasiswa Program S-1 

sebagai laporan skripsi dalam menyelesaikan studinya, guna memperoleh gelar 

sarjana dalam ilmu tertentu. 

 

C. Penjelasan Unsur-Unsur Muatan Skripsi 

 1. Bagian Awal  

  a. Halaman Sampul adalah halaman paling depan dengan bahan kertas 

HVS warna putih berat minimal 70 gram dengan ukuran A4 (21 x 29,7 
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cm). Halaman ini memuat tulisan: judul skripsi, kata ”Skripsi”, kata 

”Oleh”, nama mahasiswa, logo IAIN Antasari dengan diameter 3 cm, 

nama institut, nama kota, dan tahun skripsi diujikan (Masehi dan 

Hijriah). 

Pada halaman sampul semua huruf ditulis dengan huruf kapital. 

Komposisi huruf dan tataletak masing-masing bagian diatur secara 

simetris, rapi, dan serasi. Jarak antarbaris adalah 1 spasi. Bidang 

pengetikan tidak melebihi batas margin yang telah ditentukan, yaitu 

margin atas 4 cm, margin kiri 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 

3 cm dari tepi kertas. Ukuran huruf yang dapat digunakan adalah 12-16 

point.  

 b. Halaman Judul merupakan halaman setelah halaman sampul dengan 

bahan kertas HVS warna putih berat minimal 70 gram dengan ukuran 

A4 (21 x 29,7 cm). Halaman ini memuat tulisan: judul skripsi, kata 

“Skripsi”, teks peruntukan skripsi (Diajukan kepada Fakultas…untuk 

Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu 

….), kata ”Oleh”, nama mahasiswa, NIM, nama institut, nama fakultas, 

nama jurusan, nama kota, dan tahun skripsi diujikan (Masehi dan 

Hijriah). 

  Pada halaman judul, judul skripsi, nama institut, fakultas, jurusan dan 

tempat ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan anak judul skripsi (jika 

ada), kata skripsi, teks peruntukan skripsi, dan nama penulis ditulis 

dengan kapitalisasi, yaitu hanya setiap huruf awal kata saja yang ditulis 

dengan huruf kapital.  

  c. Halaman pernyataan keaslian tulisan berisi dengan kalimat 

“PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN” yang mencantumkan 

identitas penulis, teks pernyataan keaslian tulisan, tempat dan tanggal 

dibuatnya pernyataan, tanda tangan penulis di atas materai Rp. 6000, 

dan nama terang. 

 d. Halaman persetujuan pembimbing, berisi dengan kata 

PERSETUJUAN SKRIPSI yang memuat: judul skripsi,  nama 

mahasiswa, NIM, fakultas, jurusan/program studi, tahun akademik, 
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tempat dan tanggal lahir, alamat, kalimat persetujuan, tempat dan 

tanggal persetujuan, ruang tanda tangan pembimbing I dan II, nama 

pembimbing I dan II, NIP pembimbing I dan II (jika PNS, ruang tanda 

tangan ketua jurusan, nama ketua jurusan, dan NIP Ketua Jurusan. 

  e. Halaman pengesahan, berisi dengan kata PENGESAHAN yang 

memuat: judul skripsi, nama mahasiswa, NIM, keterangan hari dan 

tanggal dilaksanakan ujian beserta predikat kelulusan, ruang tanda 

tangan dekan (termasuk gelar akademik), NIP dekan, nama tim penguji 

dengan gelar akademik, dan tanda tangan tim penguji. 

  f. Halaman abstrak yang diberi judul ABSTRAK merupakan halaman 

yang berfungsi menjelaskan intisari kajian/penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis skripsi.  Selain memuat identitas skripsi, seperti 

nama penulis, tahun, judul skripsi, nama pembimbing dan kata kunci. 

Halaman ini  memuat intisari kajian/penelitian, yang mencakup latar 

belakang masalah, permasalahan dan tujuan, metode, hasil temuan, dan 

analisis (maksimal 200 kata). 

  g. Halaman motto dan atau kalimat persembahan (jika ada) dengan judul 

MOTTO dan KATA PERSEMBAHAN. 

  h. Halaman pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang diberi judul 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA adalah 

pedoman sekaligus petunjuk praktis bagi penulis skripsi dalam 

mengubah tulisan-tulisan Arab ke dalam tulisan Latin-Indonesia yang 

digunakan sebagai kutipan dalam isi naskah skripsi. 

  i. Halaman dengan judul KATA PENGANTAR berisi ungkapan penulis 

atas terselesaikannya penulisan skripsi dalam bentuk ungkapan rasa 

syukur kepada Allah swt. dan ucapan-ucapan terimakasih kepada 

beberapa pihak. Ungkapan tersebut diakhiri dengan teks di pojok kanan 

bawah keterangan tempat dan tanggal skripsi ditulis, serta kata 

“Penulis” tanpa menyebut nama. 

  j. Halaman daftar isi yang berisi judul DAFTAR ISI berfungsi sebagai 

sistematika laporan kajian/penelitian skripsi. Halaman ini memuat 

mulai dari keterangan unsur bagian awal yang terdiri dari halaman 
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judul, pernyataan keaslian tulisan, persetujuan skripsi, pengesahan 

skripsi, abstrak, motto dan atau kata persembahan, pedoman 

transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar 

(jika ada) hingga keterangan unsur isi skripsi yang terdiri dari bab, 

subbab, dan anak subbab laporan kajian/penelitian skripsi. Di samping 

itu, halaman ini juga memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan 

lampiran-lampiran. 

 k. Halaman daftar tabel, gambar, grafik, diagram, lukisan, peta, dan 

lampiran merupakan halaman-halaman pelengkap yang berfungsi 

memberi informasi tambahan agar memudahkan seseorang dalam 

memahami laporan kajian/penelitian skripsi. 

 2. Bagian Isi 

 a. Pendahuluan 

1) Latar Belakang Masalah, bagian ini menjelaskan masalah yang akan 

diteliti. Masalah merupakan penyimpangan-penyimpangan dari apa 

yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. 

Penyimpangan ini menyangkut antara aturan dengan pelaksanaan, 

teori dengan praktik, perencanaan dengan pelaksanaan. Peneliti 

harus berupaya mengungkapkan permasalahan secara riil dan 

mampu meyakinkan bahwa penelitian itu layak diteliti, menarik, dan 

penting. 

2) Rumusan Masalah, bagian ini berisi permasalahan yang hendak 

dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah atau pokok 

masalah dimaksudkan untuk memberi informasi tentang masalah 

mendasar yang akan dibahas. Rumusan masalah atau pokok masalah 

biasanya dituangkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang 

mengandung masalah. 

3) Tujuan Penelitian, bagian ini menyebutkan secara spesifik sasaran 

yang hendak dicapai dari penelitian yang disesuaikan dengan 

rumusan masalah. 

4) Kegunaan Penelitian, bagian ini dipaparkan secara spesifik 

kontribusi keilmuan baru yang diharapkan dari penelitian, baik 
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secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis terkait dengan manfaat 

terhadap perkembangan keilmuan, sedangkan secara praktis terkait 

dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 

5) Definisi Operasional, bagian ini mengemukakan definisi-definisi 

yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, 

sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru. Oleh karena itu, dalam 

mengemukakan definisi operasional dan lingkup pembahasan 

hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut: 

a. Kata-kata yang sudah dipahami dan disepakati pengertiannya 

tidak perlu lagi dijelaskan. 

b. Definisi operasional ini merupakan rumusan yang lebih konkrit 

dan operasional serta dijabarkan ke dalam petunjuk-petunjuk dan 

indikator-indikator tertentu yang bisa diukur secara empiris. 

c. Susunlah definisi operasinal tersebut secara sistematis, ringkas, 

tapi mencakup. 

6) Anggapan Dasar dan Hipotesis, bagian ini berisi anggapan dasar 

yaitu suatu penjelasan yang dijadikan titik tolak dalam penelitian 

karena kebenarannya sudah diterima oleh umum. Sedangkan 

hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah-masalah yang 

diajukan dalam penelitian. Walaupun demikian, penelitian kuantitatif 

yang bersifat eksploratif dan deskriptif biasanya tidak memerlukan 

hipotesis.  

7) Kajian Pustaka, bagian ini berisi paparan hasil penelusuran terhadap 

hasil-hasil penelitian terdahulu (Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan 

Penelitian) terhadap persoalan yang dikaji dalam skripsi. Peneliti 

mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang 

akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan 

posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu.  

8) Kerangka Pemikiran,  bagian ini dijelaskan tentang pokok-pokok 

pikiran dan jalinannya satu dengan yang lain yang didasarkan pada 

satu teori atau lebih sebagai sebuah sketsa pemikiran teoritis untuk 

menjadi bahan analisis dari temuan-temuan penelitian. Jalinan 
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pokok-pokok pikiran teoritis tersebut hendaknya divisualisasikan 

dalam bentuk bagan yang menggambarkan hubungan antar bagian 

secara sistematis. 

9) Sistematika Penulisan, bagian ini diuraikan secara sistematis, logis 

dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau 

komponen-komponen materi (substansi bahasan) yang disusun 

secara naratif dalam suatu bahasan yang terdiri atas kalimat-kalimat 

secara mengalir, bukan disusun sebagaimana membuat outline 

karangan. 

b. Landasan Teori, bagian ini berisi kerangka konseptual yang 

dimanfaatkan peneliti sebagai pemandu penelitian di lapangan. Dalam 

konteks ini, terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori 

dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Jika dalam 

penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan 

berakhir pada penerimaan atau penolakan tentang teori yang digunakan, 

maka dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, 

memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir 

dengan suatu temuan “teori”.      

c. Metode penelitian, bagian ini meliputi: 

1) Jenis dan Pendekatan yang digunakan 

2) Lokasi Penelitian 

3) Pilih salah satu:  

 a) Objek Penelitian dan Subjek Penelitian 

 b) Data dan Sumber Data 

4) Teknik Pengumpulan Data 

5) Desain Pengukuran (Khusus Penelitian Kuantitatif) 

6) Teknik Analisis Data 

d. Penyajian Data dan Analisis, bagian ini memuat antara lain: 

1) Data/Fakta, yaitu memuat uraian tentang data dan temuan penelitian, 

yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan rumusan masalah 

yang disajikan. Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan 

mengenai apa yang terjadi dan atau hasil wawancara (apa yang 
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dikatakan) serta deskripsi informasi lainnya (misalnya yang berasal 

dari dokumen, foto, rekaman video, dan hasil pengukuran). Temuan 

penelitian disajikan dalam bentuk pola, kategori, sistem klasifikasi, 

tipologi, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. 

2) Analisis Data, yang merupakan hasil penafsiran, pengintegrasian, 

dan modifikasi terhadap temuan-temuan penelitian ke dalam teori 

yang ada dalam rangka penyusunan teori baru dengan beberapa 

penjelasan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian serta 

jawaban atas masalah dalam skripsi. 

e. Penutup, bagian ini memuat antara lain: 

1) Simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah 

dinyatakan dalam bab pendahuluan. Bagian ini bukan merupakan 

ringkasan dari uraian sebelumnya, melainkan sebagai hasil 

pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. 

2) Saran-saran memuat beberapa implikasi penelitian yang dapat 

diajukan kepada lembaga pemerintah atau swasta yang relevan dan 

terkait langsung dengan pemecahan masalah dalam skripsi. 

3. Bagian Akhir 

 a. Daftar Pustaka, bagian ini memuat daftar yang rinci dan sistematis 

mengenai semua jenis sumber bacaan, seperti buku, jurnal, surat kabar, 

buletin, majalah, ensiklopedi, laporan hasil penelitian, terbitan berkala, 

dan sebagainya yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan skripsi. 

Jumlah sumber bacaan yang dipakai dalam penulisan skripsi minimal 

15 buah, dan minimal 5 buah di antaranya berbahasa asing. Untuk 

skripsi yang bertuliskan huruf Latin, sumber bacaan yang bertuliskan 

selain huruf Latin ditulis dengan transliterasinya. Untuk skripsi 

berbahasa Arab, sumber bacaan yang bertuliskan selain huruf Arab, 

ditulis dengan huruf  Latin. Penulisan daftar pustaka dimulai dari batas 

awal margin dan jika melebihi 1 baris, maka baris berikutnya menjorok 

1,2 cm dari batas awal margin. Jarak antarbaris adalah 1 spasi. Adapun 

jarak antar setiap sumber bacaan adalah 2 spasi. Penulisan daftar 

pustaka disusun secara alfabetis (Latin atau Arab) berdasarkan nama 
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akhir penulis sumber bacaan tanpa nomor urut. Gelar akademik tidak 

dituliskan. Jika ada 2 sumber bacaan atau lebih dari penulis yang sama, 

maka nama penulis cukup dicantumkan pada penulisan sumber bacaan 

yang pertama, untuk selanjutnya nama penulis tersebut diganti dengan 

garis sepanjang 1,2 cm. 

b. Lampiran, bagian ini memuat keterangan-keterangan yang dipandang 

penting untuk skripsi, seperti instrumen penelitian, data mentah hasil 

penelitian, rumus-rumus statistik dan hasil perhitungan statistik yang 

digunakan, surat izin riset dan selesai riset, foto tentang suatu objek, 

peraturan-peraturan, surat keputusan, dan lain-lain. 

c. Daftar Riwayat Hidup, bagian ini memuat beberapa informasi mengenai 

riwayat hidup penulis skripsi. Hal-hal yang perlu dimuat dalam riwayat 

hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, agama, 

kebangsaan, status perkawinan, alamat, pendidikan, pengalaman 

berorganisasi, nama orang tua, nama saudara, dan nama suami/istri, 

serta nama anak (bagi yang memiliki anak). Juga tentang prestasi 

pernah diraih selama belajar di perguruan tinggi atau pun pada waktu 

duduk di bangku sekolah dasar dan atau sekolah menengah. Riwayat 

hidup diketik dengan jarak antarbaris 1 spasi. 
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BAB V 

FORMAT PENULISAN SKRIPSI 

 

 

A. Jenis Kertas, Huruf, dan Warna Tulisan 

1. Kertas yang digunakan untuk penulisan skripsi adalah kertas HVS dengan 

berat minimal 70 gram, A4 (lebar 21,0 cm x tinggi 29,7 cm), berwarna 

putih bersih. 

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

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

tinta printer yang digunakan harus selalu baru atau dijaga kondisinya. 

3. Huruf yang digunakan harus konsisten, yakni dengan menggunakan 

program Windows dengan jenis font Times New Roman dengan ukuran 

besar 12 point untuk isi naskah dan font Times New Roman dengan ukuran 

besar 12-16 yang ditebalkan (bold) pada halaman sampul dan halaman 

judul skripsi dalam bahasa Indonesia (lihat lampiran 3 dan 4).  

4. Untuk skripsi yang berbahasa Arab, digunakan jenis font Traditional 

Arabics, ukuran font 14 untuk isi naskah dan font Traditional Arabics 

dengan ukuran besar 14-18 yang ditebalkan (bold) untuk judul. 

5. Bentuk huruf normal/biasa digunakan untuk menulis: abstrak, kata-kata 

kunci, tabel, gambar, bagan, teks isi naskah, dan catatan. 

6. Bentuk huruf dengan cetak miring (italic) digunakan untuk menulis: kata 

non-Indonesia (kata asing dan daerah), istilah yang belum lazim, bagian 

penting (tidak boleh bold-normal, tetapi boleh bold-italic), dan contoh 

yang disajikan dalam teks isi naskah. 

7. Huruf dengan garis bawah (underline) tidak boleh digunakan kecuali 

dalam hal-hal yang amat khusus. Penulisan yang menggunakan komputer 

dengan jenis huruf Time New Roman garis bawah diganti dengan huruf 

cetak miring. 

8. Jika skripsi berisi banyak kutipan yang memerlukan transliterasi Arab-

Latin, dianjurkan menggunakan font transliterasi standar yang 

memungkinan pengetikan huruf sesuai dengan pedoman transliterasi yang 
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ditetapkan dalam pedoman ini, yaitu Times New Arabic. (Lihat Lampiran 

1). 

9. Judul halaman, bab, dan judul bab diketik dengan huruf kapital semuanya 

(UPPERCASE) dan ditebalkan (bold), sedangkan judul subbab diketik 

dengan kapitalisasi/huruf kapital tiap awal kata (Capitalize Each Word) 

dan ditebalkan (bold).  

10. Pilihan huruf dalam catatan kaki harus sama dengan pilihan huruf dalam 

naskah skripsi, hanya ukuran font-nya lebih kecil (Times New Roman 

10). 

 

B. Format Pengetikan, Spasi, dan Paragraf 

 1. Pengetikan naskah skripsi harus dilakukan dengan komputer dengan 

pengaturan lay-out sebagai berikut: 

 Pias (margin) atas : 4 cm dari tepi kertas 

 Pias (margin) kiri :  4 cm dari tepi kertas 

 Pias (margin) bawah  :  3 cm dari tepi kertas 

 Pias (margin) kanan  :  3 cm dari tepi kertas 

 2. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak diketik bolak-

balik. 

3. Jarak pengetikan setiap paragraf dimulai 1,2 cm dari batas awal margin 

yang telah ditetapkan. 

 4. Jarak pengetikan antarbaris dalam teks mempunyai beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

 Jarak antarbaris teks isi naskah adalah 2 spasi; 

 Jarak antarpenunjuk bab (misalnya BAB I) dengan judul bab (misalnya 

PENDAHULUAN) adalah 2 spasi; 

 Jarak judul bab dengan baris pertama teks atau antara judul bab dengan 

judul subbab adalah 4 spasi; 

 Jarak antara judul subbab dengan baris pertama teks adalah 2 spasi; 

 Jarak antara teks dengan judul subbab berikutnya adalah 4 spasi; 
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 Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, atau diagram adalah 2 

spasi; 

 Jarak antarbaris judul bab atau judul subbab apabila lebih dari 1 baris 

adalah 1 spasi; 

5. Pengetikan permulaan bab selalu dimulai pada halaman baru. 

 6. Spasi antarkata dalam kalimat teks tidak boleh terlalu renggang. Spasi 

antarkata yang dibolehkan maksimal sama dengan ukuran satu huruf. 

7. Penulisan unsur-unsur muatan skripsi memiliki beberapa ketentuan yang 

mesti diikuti, sebagai berikut:
*  

a. Halaman Sampul adalah halaman paling depan dengan bahan kertas 

HVS warna putih berat minimal 70 gram dengan ukuran A4 (21 x 29,7 

cm). Semua huruf yang terdapat pada halaman sampul ini ditulis 

dengan HURUF KAPITAL dengan jarak antarbaris 1 spasi dan 

menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran besar 12-16 

point. Komposisi kalimat dan tata letak masing-masing bagian diatur 

secara simetris dan serasi. Pemenggalan kata harus memperhatikan 

aspek makna. (Lihat lampiran 3). 

b. Halaman Judul merupakan halaman setelah halaman sampul dengan 

bahan kertas HVS warna putih berat minimal 70 gram dengan ukuran 

A4 (21 x 29,7 cm). Halaman ini memuat tulisan: judul skripsi, kata 

“Skripsi”, teks peruntukan skripsi (Diajukan kepada Fakultas…untuk 

Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu 

….), kata ”Oleh”, nama mahasiswa, NIM, nama institut, nama fakultas, 

nama jurusan, nama kota, dan tahun skripsi diujikan (Masehi dan 

Hijriah). Pada halaman judul, judul skripsi, nama institut, fakultas, 

jurusan dan nama kota (tempat) ditulis dengan HURUF KAPITAL. 

Sedangkan anak judul skripsi (jika ada), kata skripsi, teks peruntukkan 

skripsi dan nama penulis ditulis dengan kapitalisasi, yaitu hanya setiap 

huruf awal kata saja yang ditulis dengan huruf kapital. Komposisi 

                                                 
*
Contoh semua unsur-unsur bagian awal skripsi yang dijelaskan berikut ini dapat dilihat 

dalam halaman lampiran buku pedoman ini.  
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kalimat dan tata letak masing-masing bagian diatur secara simetris dan 

serasi dengan jarak antarbaris 1 spasi dan menggunakan jenis font 

Times New Roman dengan ukuran besar 12-16 point. (Lihat Lampiran 

4). 

c. Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan, berisi dengan kalimat 

“PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN” yang ditulis dengan 

HURUF KAPITAL simetris di atas bidang pengetikan tanpa titik, 

disusul dengan mencantumkan identitas penulis, teks pernyataan 

keaslian tulisan, tempat dan tanggal dibuatnya pernyataan, tanda tangan 

penulis di atas materai Rp. 6000, dan nama terang. Komposisi kalimat 

dan tata letak masing-masing bagian diatur dengan jarak antarbaris 1,5 

spasi dan menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran 

besar 12 point. (Lihat Lampiran 6). 

d. Halaman Persetujuan Pembimbing, berisi dengan kata 

PERSETUJUAN SKRIPSI yang memuat: judul skripsi, nama 

mahasiswa, NIM, fakultas, jurusan/program studi, tahun akademik, 

tempat dan tanggal lahir, alamat, kalimat persetujuan, tempat dan 

tanggal persetujuan, ruang tanda tangan pembimbing I dan II, nama 

pembimbing I dan II, NIP pembimbing I dan II (jika PNS, ruang tanda 

tangan ketua jurusan, nama dan NIP ketua jurusan dengan 

menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran besar 12 

point. (Lihat lampiran 7) 

e. Halaman pengesahan, berisi dengan kata PENGESAHAN yang 

memuat: judul skripsi, nama mahasiswa, NIM, keterangan hari dan 

tanggal dilaksanakan ujian beserta predikat kelulusan, ruang tanda 

tangan dekan (termasuk gelar akademik), NIP dekan, nama tim penguji 

dengan gelar akademik, tanda tangan tim penguji, dengan menggunakan 

jenis font Times New Roman dengan ukuran besar 12 point. (Lihat 

Lampiran 8) 

f. Halaman abstrak, berisi dengan kata ABSTRAK merupakan halaman 

yang berfungsi menjelaskan intisari kajian/penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis skripsi.  Selain memuat identitas skripsi, seperti 
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nama penulis, tahun, judul skripsi, nama pembimbing, dan kata kunci. 

Halaman ini  memuat intisari kajian/penelitian, yang mencakup latar 

belakang masalah, permasalahan dan tujuan, metode, hasil temuan, dan 

analisis (maksimal 200 kata).  

Judul abstrak ditulis di tengah halaman dengan HURUF KAPITAL, 

simetris di atas bidang pengetikan tanpa titik. Identitas skripsi ditulis 

dengan jarak 2 spasi dari kata abstrak. Urutannya dimulai dengan nama 

penulis tanpa gelar dicetak tebal (bold) dan diakhiri titik, tahun lulus 

setelah nama diakhiri dengan titik, judul dicetak miring, kata skripsi 

ditulis setelah judul dan diakhiri dengan koma, diikuti dengan nama 

pembimbing I dan II lengkap dengan gelar akademiknya. Identitas 

skripsi ditulis dengan spasi tunggal dimulai dari batas margin, 

sedangkan baris selanjutnya dimulai 1,2 cm dari batas margin. Dalam 

abstrak dicantumkan kata kunci yang ditempatkan di bawah identitas 

skripsi dengan jarak 2 spasi. Jumlah kata kunci berkisar antara 2-5 buah 

kata. Penulisan kata kunci dicetak tebal sejajar dengan baris kedua 

identitas skripsi. Teks abstrak diawali dengan alinea, 2 spasi setelah 

kata kunci. Dalam teks disajikan secara padat intisari skripsi yang 

meliputi tujuan, metode dan temuan. Jarak antarbaris teks adalah 1 

spasi. (Lihat Lampiran 10) 

g. Halaman Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berisi dengan judul 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA yang ditulis di  

tengah halaman dengan HURUF KAPITAL. Halaman ini memuat 

kaidah-kaidah transliterasi Arab-Indonesia dengan menggunakan jenis 

Times New Arabic. (Lihat Lampiran 1) 

h. Halaman kata pengantar, berisi dengan judul KATA PENGANTAR 

yang ditulis dengan HURUF KAPITAL dengan jarak antarbaris 2 

spasi dengan menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran 

besar 12 point. Pada bagian akhir teks di pojok kanan bawah diberi 

keterangan tempat dan tanggal skripsi ditulis, dan diakhiri dengan kata 

‘Penulis’ tanpa menyebut nama.  



 27 

i. Halaman daftar isi yang berisi judul DAFTAR ISI ditulis dengan 

HURUF KAPITAL. Halaman ini memuat mulai dari keterangan unsur 

bagian awal yang terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian 

tulisan, persetujuan skripsi, pengesahan skripsi, abstrak, motto, dan atau 

kata persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, dan daftar gambar (jika ada), daftar pustaka, daftar riwayat 

hidup, dan lampiran-lampiran ditulis dengan HURUF KAPITAL dan 

menggunakan penomoran halaman romawi kecil. Keterangan unsur isi 

skripsi ini meliputi judul BAB ditulis dengan HURUF KAPITAL), 

subbab dan anak subbab (setiap awal kata ditulis dengan huruf 

kapital/kapitalisasi), yang diberi nomor urut dan nomor halaman sesuai 

peringkat dan urutannya. Seluruh judul bab dan subbabnya yang ada 

dihubungkan dengan titik-titik ke nomor halaman dengan jarak 

antarbaris 1 spasi, kecuali antarbab berjarak 2 spasi. 

 8. Penulisan tabel harus mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a. Setiap tabel harus diberi identitas berupa nomor dan judul yang 

ditempatkan di atas tabel yang bersangkutan; 

b. Kata tabel ditulis dengan kapitalisasi dimulai pada batas awal margin 

(tidak di tengah-tengah), diikuti nomor dan judul tabel tersebut; 

c. Nomor tabel ditulis dengan angka Arab, terdiri atas dua bagian; yang 

pertama menunjukkan bab tempat tabel tersebut dimuat; dan yang 

kedua menunjukkan nomor urut tabel tersebut dalam bab yang 

bersangkutan.  

d. Judul tabel ditulis dengan kapitalisasi tanpa diakhiri dengan titik. Jika 

lebih dari 1 baris, baris kedua dan seterusnya ditulis sejajar dengan 

huruf awal judul dengan jarak antarbaris 1 spasi; 

e. Jika tabel lebih dari 1 halaman, maka bagian kepala tabel (termasuk 

teksnya) harus ditulis ulang pada halaman selanjutnya/sambungannya. 

Akhir tabel pada halaman pertama tidak perlu diberi garis horizontal. 

Pada halaman sambungan, tuliskan Lanjutan tabel ... (dst) dimulai dari 

batas awal margin; 

f. Jarak antarbaris data yang terdapat dalam tabel adalah 1 spasi; 
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g. Istilah-istilah seperti nomor, persen, frekuensi, dan sebagainya ditulis 

dalam bentuk singkatan/lambang, misalnya, No. (nomor), % (persen), F 

(frekuensi), dan sebagainya; 

h. Jarak antara teks sebelum dan sesudah tabel adalah 2 spasi. 

  

C. Sistem Penomoran 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penomoran untuk penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagian awal karangan (halaman-halaman untuk judul, abstrak, pernyataan 

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

serta transliterasi) diberi nomor 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. 

2. 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. 

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

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

4. Untuk struktur penomoran bab, subbab, pasal, anak pasal, dan seterusnya, 

diatur dan ditulis sebagai berikut: 

 Peringkat pertama adalah nomor bab ditulis dengan angka Romawi: I, 

II, III, dan seterusnya. 

 Peringkat kedua adalah nomor subbab ditulis dengan huruf kapital: A, 

B, C, dan seterusnya. 

 Peringkat ketiga adalah nomor pasal ditulis dengan angka Arab: 1, 2, 3, 

dan seterusnya. 

 Peringkat keempat adalah nomor subpasal ditulis dengan huruf kecil: a, 

b, c, dan seterusnya. 

 Peringkat kelima adalah enumerasi ayat dengan 1), 2), 3), dan 

seterusnya. 
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 Peringkat keenam adalah enumerasi anak ayat dengan huruf kecil yang 

diberi tanda kurung sebelah kanan: a), b), c), dan seterusnya. 

 Peringkat ketujuh adalah 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: ( الباب األول ، الباب

) ,(الثاني ، الباب الثالث ، الخ  ، الخ  -، د -، ج -، ب -أ ), ( ثا ، الخ أوال ، ثانيا ، ثال ), [( أ(،  
)] ,[(ب( ، ج( ، د( ، الخ  أ( ، )ب( ، )ج( ، )د( ، الخ    )]. Contoh: 

 

 

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... 

 

 
5. Penomoran halaman bagian akhir skripsi, mulai dari halaman DAFTAR 

PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, merupakan kelanjutan 

nomor halaman bagian inti tesis. 

6. Penomoran halaman pada bagian akhir ini menggunakan angka yang 

diketik pada pias (margin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi dari 

pinggir atas (baris pertama teks pada halaman itu) lurus dengan pias 

(margin) kanan teks. 
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7. Penomoran halaman pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari halaman 

DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, diketik pada 

pias (margin) bawah persis di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari 

pias (margin) bawah teks. 

 

D. Bahasa dan Ejaan 

1. Bahasa yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi adalah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dengan berpedoman kepada Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). (Lihat Lampiran 19). 

2. Penulisan skripsi harus menggunakan bahasa yang baik dan benar serta 

kalimat yang efektif, berdasarkan bahasa tulisan bukan bahasa lisan, 

misalnya penggunaan kata seperti ’saya” atau ”kami” atau ”kita” 

sebaiknya tidak digunakan, tetapi gunakanlah kata penulis atau peneliti. 

3. Penulisan tanda baca, seperti tanda titik (.), koma (,), titik koma (;), titik 

dua (:), tanda seru (!), tanda tanya (?), dan tanda persen (%) harus ditulis 

rapat dengan huruf yang mendahuluinya. Contoh: 

Tidak Baku Baku 

Populasi dan sampel harus cermat . 
Data dianalisis dengan teknik korelasi , 
anova , dan regresi ganda . 
…. Dengan teori : kemudian….. 
…. Sebagai berikut : 
Hal itu tidak benar ! 
Berapa harga baju itu ? 
Jumlahnya sekitar 20 % 

Populasi dan sampel harus cermat. 
Data dianalisis dengan teknik korelasi, 
anova, dan regresi ganda. 
...Dengan teori: kemudian... 
...Sebagai berikut: 
Hal itu tidak benar! 
Berapa harga baju itu? 
Jumlahnya sekitar 20% 

 
4. Penulisan tanda kutip (“…”) dan tanda kurung () ditulis rapat dalam kata 

atau frasa yang diapit. Begitu pula dengan tanda hubung (-) dan garis 

miring(/). Contoh: 

 

Tidak Baku Baku 

Kelompok katanya “ sepadan ” 
Gunakan tes yang baku ( standardized ) 
Tidak berbeli – belit 
Peristiwa itu telah terjadi antara tahun 
1942 – 1945 
Dia tidak / belum 

Kelompok katanya “sepadan” 
Gunakan tes yang baku (standardized) 
Tidak berbelit-belit 
Peristiwa itu telah terjadi antara tahun 
1942-1945 
Dia tidak/belum 
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5. Penulisan tanda sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<), tambah 

(+), kurang (-), dan bagi (:) harus ditulis dengan jarak 1 spasi sebelum dan 

sesudahnya. Contoh: 

Tidak Baku Baku 

P=0,05 
P>0,01 
P<0,01 
a+b=c 
a:b=c 

P =  0,05 
P > 0,01 
P < 0,01 
a + b = c 
a : b = c 

 

6. Penulisan tanda bagi (:) yang dipakai untuk memisahkan tempat 

penerbitan dengan nama penerbit pada footnote ditulis rapat dengan yang 

mendahuluinya, atau tahun penerbitan dengan nomor halaman pada in note 

ditulis rapat dengan yang mendahuluinya dan mengikutinya. Contoh: 

Tidak Baku Baku 

Saladin (1986 : 12) Saladin (1986:12) 

 

7. Penulisan tanda pisah (dash) dalam huruf Times New Roman dinyatakan 

dengan satu garis panjang (–) dan tidak boleh dinyatakan dengan 2 garis 

pendek (--). Tanda pisah harus rapat dengan kata yang mendahului dan 

mengikutinya (tidak boleh diberi spasi). Contoh: 

Tidak Baku Baku 

Semua pendekatan penelitian -- kualitatif 
dan kuantitatif -- perlu dikaji 
penerapannya. 
Bagian tersebut ditulis pada halaman  
15 – 20 

Semua pendekatan penelitian – kualitatif 
dan kuantitatif – perlu dikaji 
penerapannya. 
Bagian tersebut ditulis pada halaman  
15–20 

 

8. Penulisan tanda butir nonhierarkis tidak menggunakan garis pendek (-), 

namun hendaknya dinyatakan dengan tanda built (berbentuk bulat atau 

persegi: • dan ■) Contoh: 

Tidak Baku Baku 

Hal-hal berikut ini perlu diperhatikan: 
- Jenis 
- Ukuran 
- Bobot 

Hal-hal berikut ini perlu diperhatikan: 
 Jenis 
 Ukuran 
 Bobot 
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E. Transliterasi 

Transliterasi  di sini dimaksudkan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang 

satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Indonesia dalam karya ilmiah ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Indonesia beserta perangkatnya.  

Cara penulisan transliterasi Arab-Indonesia dalam skripsi harus sesuai dengan 

pedoman transliterasi sebagaimana pada lampiran buku pedoman ini. 

 

F. Jumlah Halaman 

Skripsi minimal terdiri dari 50 halaman. Jumlah ini hanya untuk bagian isi 

(pendahuluan, landasan teori, laporan penelitian/data dan analisis, dan penutup). 

 

G. Penjilidan 

1. Skripsi harus dijilid dengan menggunakan bahan kertas karton Buffalo atau 

Linen berwarna hitam tua yang dilaminating plastik dalam bentuk hard-

cover. 

2. Pada punggung sampul harus ditulis judul skripsi, di bagian tengah 

dicantumkan nama penulis, dan di bagian bawah dicantumkan nama 

lembaga dan tahun ujian.  

3. Antarbab yang satu dengan bab lain diberi pembatas kertas doorslag warna 

kuning muda atau hijau muda. 

4. Skripsi dijilid sebanyak 5 eksemplar (2 untuk pembimbing, 1 untuk 

perpustakaan pusat, 1 untuk perpustakaan fakultas, dan 1 untuk arsip 

penulis).  

5. Skripsi juga dibuat softcopy-nya dalam bentuk CD dan diserahkan kepada 

perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas. 
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BAB VI 

TEKNIK KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Cara Pengutipan Sumber Rujukan 

Dalam penulisan skripsi, sebagaimana karya ilmiah lain, menjadi 

keharusan untuk menggunakan kutipan-kutipan dari beberapa sumber rujukan 

untuk menegaskan isi uraian atau untuk menunjang pendapatnya atau 

membuktikan kebenaran apa yang dikemukakan.  

Kutipan itu sendiri dapat dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan 

tidak langsung. Kutipan langsung adalah penukilan pendapat dengan mengambil 

secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli atau 

kutipan yang dinukil sama persis seperti bunyi yang dinyatakan dalam teks 

aslinya. Sedangkan kutipan tak langsung adalah penukilan pendapat dengan 

mengambil kutipan hanya berupa intisari atau ikhtisar dari dari sebuah teks asli 

atau bunyi yang dinyatakan dalam teks aslinya. 

Adapun beberapa ketentuan dari teknik kutipan, antara lain: 

1. Kutipan langsung sepanjang dua baris atau kurang dimasukkan ke dalam 

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

 

Seorang filsuf Inggris, Francis Bacon (1560-1626),  menyatakan 

“jika seseorang hendak memahami alam, seharusnya ia berkonsultasi 

dengan alam dan bukannya dengan tulisan-tulisan pendahulunya”.1 

 

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

teks dan diketik dengan jarak antarbaris 1 spasi, tanpa tanda petik rangkap, 

dan ditulis mulai 1 cm dari batas awal margin. 

Menurut prinsip ini [pen. Filsafat Perennial), pada setiap 
tingkatan realitas terdapat suatu alat pengetahuan untuk 
mengetahui tingkatan realitas khusus itu. Tetapi ciri khas dari 
epistemologi ini adalah bahwa setiap bentuk pengetahuan 
merupakan hasil dari illuminasi akal oleh cahaya yang dalam 
penampakannya terlihat menyelimuti objek penglihatan tersebut. 
Akan halnya bentuk-bentuk pengetahuan lain yang lebih tinggi 
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tingkatannya yang dapat mencapai langit tertinggi dari gnosis 
dan metafisis, bentuk-bentuk inipun tentu saja merupakan hasil 
illuminasi (pencahayaan) dari alam rohani yang menyinari akal.2 
 

 

3. Untuk menunjukkan adanya bagian tertentu dari teks yang dilangkahi atau 

dibuang dalam kutipan langsung (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 (…. ). 

Studi tentang agama-agama “lain” sebagai disiplin ilmiah, berbeda 
dengan jenis kepentingan yang ditunjukkan dalam doktrin-doktrin 
Timur sebagai sumber pengetahuan yang merupakan pedoman yang 
sudah terbuat, mulai dari latar belakang “saintisme” yang mencirikan 
religionswissenschaft awal. Agama dipelajari sebagai fakta yang 
memiliki budaya manusia yang berbeda untuk didekomentasikan … 
seseorang akan mempelajari dan mendaftar fauna dari tanah asing. 
Persoalan iman menjadi kurang penting; “fakta” sejarah, mitos-mitos, 
ritus-ritus, dan simbol-simbol lebih menarik perhatian sejak aspek-
aspek agama tersebut menjadi subjek bagi studi ilmiah daripada apa 
yang dimunculkan dari persoalan iman yang tidak nyata.3 
 

4. 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.  

5. Kutipan tidak langsung diketik dengan jarak dan marginnya sama dengan 

margin teks sebelumnya. Di akhir setiap kalimat diberi nomor catatan kaki. 

Contohnya dapat dilihat pada halaman berikut: 

 

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 
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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 

 

6. Sumber yang masih menggunakan ejaan lama, dikutip sesuai aslinya pada 

kutipan langsung. 

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

ditunjukkan dengan menyisipkan kata sic yang ditulis dalam 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: 

 

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 

tanggal 17 Agustus 1954 [sic]. 

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 

tanggal 17 Agustus 1954 [1945]. 

 

8. Kutipan dari bahasa asing sebaiknya diterjemahkan dan dituliskan secara 

terpisah pada halaman lampiran tersendiri. 

9. Pengutipan ayat Alquran menggunakan rasm Usmany disertai dengan 

terjemahnya di bawah dengan menyebutkan sumber kutipan. Apabila 

kutipan ayat Alquran dengan menyebutkan nama surah dan nomor ayat 

sebelum kutipan dengan teknik penulisan yang dimulai dengan singkatan 

Q.S. yang diikuti secara berurutan dengan nama surah, garis miring, nomor 

surah, titik dua (:), dan nomor ayat, lalu titik (.). Kutipan ayat Alquran dan 

terjemahnya, baik yang kurang dari tiga baris maupun lebih dari tiga baris 

diketik dengan jarak antarbaris 1 spasi, dengan tanda petik pada 

terjemahan, tanpa menyebut kata “artinya”, dan ditulis mulai 1 cm dari 
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batas awal margin. Contohnya: Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 

127. 

فَع   َوإِذ   َماِعيلَ  ال بَي تِ  ِمنَ  ال قََواِعدَ  إِب َراِهيم   يَر   السَِّميع   أَنتَ  إِنَّكَ  ِمنَّآ تَقَبَّل   َربَّنَا َوإِس 
 ال عَِليم  

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-
dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan kami 
terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.1 

 
 

 10.Aturan penulisan kutipan teks Arab dari kitab-kitab hadis mengikuti aturan 

penulisan ayat Alquran kecuali bahwa sumber hadis terkait, dalam hal ini 

mukharrij-nya, dituliskan sesudah teks hadis. Contohnya: 

 

ِ  َرس ولَ  يَا: ق ل ت  :  قَاَلت   َعن َها للََاَّ   َرِضيَ  َعائَِشةَ  َعن    اَلنَِِّساءِ  َعلَى!  للََاَّ
َرة   اَل َحج  , فِيهِ  قِتَالَ  الَ  ِجَهاد   نَعَم  : قَالَ   ◦  ِجَهاد  )َماَجه اِب ن   َرَواه  ( َوال ع م 

 
“Dari Aisyah ra. berkata, Saya bertanya: “Wahai Rasulullah, 
apakah perempuan disuruh juga berjihad?” Rasulullah menjawab: 
“Ya, jihad yang yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji 
dan umrah.” 2 

 

 

 11.Untuk hasil wawancara yang dilakukan sendiri oleh penulis atau yang 

tidak dipublikasikan, kutipannya mesti diberi nomor catatan kaki dan 

hanya hanya dicantumkan di catatan kaki. Teknik penulisannya dimulai 

dengan nama orang yang diwawancarai, koma (,), profesi orang yang 

diwawancarai, koma (,), jenis wawancara (dicetak miring), koma (,), 

tempat wawancara, koma (,), tanggal bulan tahun. 

 

1H. Budiman, Kepala Desa Kayu Bawang, Wawancara 
Pribadi, Gambut, 21 November 2011. 
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 12.Catatan kaki (footnote) menggunakan ibidem (ibid.), opere citato (op. cit.) 

dan loco citato (loc. cit.). 

a. Jika suatu catatan kaki merujuk kembali kepada sumber yang sama 

yang telah disebutkan dalam catatan kaki sebelumnya (tidak diselingi 

oleh sumber lain), maka catatan kaki tersebut cukup ditulis dengan: 

ibid. (dicetak miring, huruf I ditulis dengan huruf kapital, karena di 

awal kalimat)/نفس المرجع (bahasa Arab). Ibid. adalah kependekan dari 

ibidem (bahasa Latin) yang berarti: pada tempat yang sama. Jika jilid 

(jika ada) dan halaman sumber rujukan tersebut berbeda dengan yang 

sebelumnya, maka setelah ibid./ المرجع نفس  (bahasa Arab) dicantumkan 

lagi nomor jilid dan nomor halamannya. 

b. Jika suatu catatan kaki merujuk kembali kepada sumber yang sama 

dengan yang disebutkan dalam catatan kaki sebelumnya dan telah 

diselingi oleh sebuah sumber atau beberapa sumber lain, maka catatan 

kaki tersebut cukup ditulis dengan: nama penulis, koma, op. cit. 

(dicetak miring, ditulis dengan huruf kecil semua dan diberi titik setelah 

op dan cit)/المرجع السابق (bahasa Arab). Op. cit. adalah kependekan dari 

opere citato (bahasa Latin) yang berarti: pada karya yang telah dikutip. 

Jika jilid (jika ada) dan halaman sumber rujukan tersebut berbeda 

dengan yang sebelumnya, maka setelah op. cit./المرجع السابق (bahasa 

Arab) dicantumkan lagi nomor jilid dan nomor halamannya. Jika 

penulis memiliki 2 atau lebih sumber yang dijadikan rujukan, maka 

sebelum op. cit. harus dicantumkan pula judul sumber yang dimaksud. 

c. Jika suatu catatan kaki merujuk kembali kepada nomor halaman yang 

sama dari sumber yang sama dengan sebelumnya dan telah diselingi 

oleh sebuah sumber atau beberapa sumber lain, maka catatan kaki 

tersebut cukup ditulis dengan: nama penulis, koma, loc. cit. (dicetak 

miring, ditulis dengan huruf kecil semua dan diberi titik setelah loc dan 

cit)/نفس المكان (bahasa Arab). Loc. cit. adalah kependekan dari loco 

citato (bahasa Latin) yang berarti: pada tempat yang telah disebutkan. 

Jika penulis memiliki 2 atau lebih sumber yang dijadikan rujukan, maka 
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sebelum loc. cit./ نفس المكان   (bahasa Arab) harus dicantumkan pula judul 

sumber yang dimaksud. 

 13.Penulisan catatan kaki (footnote) harus mengikuti beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Antara teks dan catatan kaki diberi batas berupa garis sepanjang 2,5 cm 

yang dimulai dari batas awal margin; 

b. Pada setiap kutipan atau keterangan yang diberi catatan kaki ditandai 

dengan nomor secara berurutan di akhir kutipan atau teks yang diberi 

keterangan. Nomor tersebut diangkat sedikit dari baris biasa; 

c. Catatan kaki ditulis mulai 1,2 cm dari batas awal margin, diawali 

dengan nomor urut catatan kaki tanpa spasi. Nomor urut tersebut 

diangkat sedikit dari baris biasa. Jika catatan kaki lebih dari 1 baris, 

maka jarak antarbaris adalah 1 spasi, baris ke-2 dan seterusnya dimulai 

pada batas awal margin; 

d. Nomor urut catatan kaki dalam setiap bab dimulai dari nomor urut 

awal; 

e. Jika dalam sebuah halaman terdapat 2 atau lebih catatan kaki, maka jarak 

antara masing-masing catatan kaki tersebut adalah 2 spasi. 

  

B. Teknik Penulisan Daftar Rujukan 

Teknik penulisan daftar rujukan dalam Pedoman Penulisan Skripsi ini 

mengikuti pola Turabian Style, sebagaimana Kate L. Turabian, A Manual for 

Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations, Chicago: University of 

Chicago Press, 1980, yang telah dimodifikasi sesuai dengan peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Oleh karena itu, 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) dan daftar pustaka (bibliography) untuk 

keperluan penulisan skripsi. Beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam 

penggunaan sekaligus pengutipan berbagai sumber bacaan untuk keperluan 

penyusunan skripsi pada program studi S-1, antara lain: 
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1. Jumlah sumber bacaan yang dipakai dalam penulisan skripsi minimal 15 

buah, dan minimal 5 buah di antaranya berbahasa asing; 

2. Untuk skripsi yang bertuliskan huruf Latin, sumber bacaan yang 

bertuliskan selain huruf latin ditulis dengan transliterasinya. Untuk skripsi 

berbahasa Arab, sumber bacaan yang bertuliskan selain huruf Arab, 

ditulis dengan huruf latin; 

3. Penulisan daftar pustaka dimulai dari batas awal margin dan jika melebihi 

1 baris, maka baris berikutnya menjorok 1 cm dari batas awal margin. 

Jarak antarbaris adalah 1 spasi. Adapun jarak antar setiap sumber bacaan 

adalah 2 spasi; 

4. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis (Latin atau Arab) 

berdasarkan nama akhir penulis sumber bacaan tanpa nomor urut; 

5. Jika ada dua sumber bacaan atau lebih dari penulis yang sama, maka nama 

penulis cukup dicantumkan pada penulisan sumber bacaan yang pertama, 

untuk selanjutnya nama penulis tersebut diganti dengan garis sepanjang 

1,2 cm; 

6. Unsur-Unsur yang perlu dimasukkan dalam penyusunan daftar pustaka 

adalah: 

a. Nama lengkap penulis sumber bacaan, ditulis dengan susunan 

terbalik, yaitu diawali dengan nama akhir kemudian koma (,), 

kemudian dilanjutkan dengan nama awal sampai sebelum nama akhir 

tadi, kemudian titik (.). Jika penulis sumber bacaan terdiri atas dua atau 

tiga orang maka harus pula dicantumkan semuanya, dan hanya nama 

penulis pertama yang dibalik, nama penulis kedua dan ketiga tidak 

dibalik. Jika nama penulis menggunakan kata sandang al seperti 

Muhammad bin Idris al-Syafi’i, maka yang ditulis adalah Syafi’i, 
sedangkan kata sandang al diletakkan diujung nama, Syafi’i, 
Muhammad bin Idris al. Demikian pula nama yang  menggunakan kata 

Abû, ibnu, Abdul ditulis serangkai dengan kata (nama) sesudahnya 

tanpa dibalik. Misalnya Muhammad Abû Zahrah, maka ditulis dengan 

Abû Zahrah, Muhammad. Jika sumber bacaan tidak tercantum nama 
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penulisnya, maka yang dianggap sebagai penulis adalah badan atau 

lembaga yang menerbitkannya.  

b. Judul sumber bacaan, termasuk judul tambahannya, dicetak miring 

(italic), kemudian titik (.); 

c. Data publikasi, yaitu: nomor cetak koma (,) kota penerbit titik dua (:), 

nama penerbit koma (,), nomor cetakan, dan tahun terbit titik (.).  

d. Cara penulisan daftar pustaka tidak sama untuk setiap jenis sumber 

bacaan. 

 

C. Teknik Pengutipan 

Contoh-contoh penulisan jenis referensi di atas akan diilustrasikan dalam 

bentuk singkatan-singkatan berikut: 

CK : Catatan Kaki (Footnote) 

DP : Daftar Pustaka (Bibliography) 

 

1. Buku 

a. Pengarang Tunggal 

 

CK 

1William Montgomery Watt, Muhammad: Prophet dan 
Statesman (New York: Oxford University, 1969), hlm. 326-327. 

 
2Muhammad Abû Zahrah, Us\ûl al-Fiqh (t.t.: Dâr al-Fikr al-

‘Arabî, t.t.), hlm. 114. 

DP 

Watt, William Montgomery. 1969. Muhammad: Prophet dan 
Statesman. New York: Oxford University.  

 
Abû Zahrah, Muhammad. t.t. Ushûl al-Fiqh. t.t.: Dâr al-Fikr al-

‘Arabî.  

 

b. Dua Pengarang 

 

CK 
2Fachry Ali dan Bakhtiar Effendy, Merambah Jalan Baru 

Islam (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 21. 

DP 
Ali, Fachry dan Bakhtiar Effendy. 1986. Merambah Jalan Baru 

Islam. Bandung: Mizan. 

 

c. Tiga Pengarang 



 41 

 

CK 
3Conny Semiawan, Th. I. Setiawan, dan Yufiarti, Panorama 

Filsafat Ilmu (Jakarta: Teraju, 2007), hlm. 11. 

DP 
Semiawan, Conny, Th. I. Setiawan, dan Yufiarti. 2007. 

Panorama Filsafat Ilmu. Jakarta: Teraju.  

 

d. Lebih dari Tiga Pengarang 

 

CK 

4M. Aunul Abied Shah, et al. eds. Islam Garda Depan: 
Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah (Bandung: Mizan, 
2001), hlm. 19. 

DP 
Shah, M. Aunul Abied, et al. eds. 2001. Islam Garda Depan: 

Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah. Bandung: Mizan.  

 

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

Sejenisnya 

 

CK 

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

DP 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami untuk 

Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana 
Korupsi. Jakarta: KPK.  

 

f. Editor yang Bertindak Sebagai Pengarang atau Penyusun Buku 

 

CK 
7Nurcholish Madjid, ed., Khazanah Intelektual Islam 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 18. 

DP 
Madjid, Nurcholish, ed. Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: 

Bulan Bintang, 1994. 

 

g. Buku Terjemahan 

 

CK 
8Seyyed Hossein Nasr, Spiritualitas dan Seni Islam, terj. 

Sutejo (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 76. 

DP 
Nasr, Seyyed Hossein. 1993. Spiritualitas dan Seni Islam, terj. 

Sutejo. Bandung: Mizan. 
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h. Kumpulan Karya Tulis (collected works) Seorang Penulis yang Diedit 

Menjadi Buku oleh Orang Lain 

CK 

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

DP 
Aristoteles. 1984. Complete Works of Aristotle, vol. 1, ed. 

Jonathan Barnes. Princeton, N.J.: Princeton University 
Press.  

 

i. Buku dengan Satu Pengarang tetapi dalam Beberapa Volume/Jilid 

 

CK 

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

 
12Nizhâm ad-Dîn an-Naysâbûrî, Gharâ'ib al-Qur'ân wa 

Raghâ'ib al-Furqân, juz II (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 
1996), hlm. 226. 

DP 

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

 
Naysâbûrî, Nizhâm ad-Dîn al. 1996. Gharâ'ib al-Qur'ân wa 

Raghâ'ib al-Furqân, juz II. Beirut: Dâr al-Kutub al-
'Ilmiyyah.  

 

j. Buku dalam Sebuah Seri Penerbitan yang Menyebutkan Nama Editornya 

 

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), hlm. 48. 

DP 

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.  

 

k. Tulisan Seorang Pengarang yang Menjadi Bagian dari Buku yang 

Ditulis/Diedit oleh Orang Lain 

 

 

CK 
17M. Dawam Rahardjo, “Pendekatan Ilmiah terhadap Feno-

mena Keagamaan,” dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, 
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eds. Metodologi Penelitian Agama, cet. II (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 1990), hlm. 24. 

DP 

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

 

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

Hamisy) 

 

CK 

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

DP 

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

 

2. Artikel 

 a. 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): hlm. 9. 

DP 

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

 

 b. Artikel dalam Sebuah Majalah dengan Mencantumkan Nama Pengarang 

 

CK 
23A. Makmur Makka, “Bugis-Makassar: Taro Ada Taro 

Gau,” Panji Masyarakat, no. 566 (1-10 Maret 1988), hlm. 33. 

DP 
Makka, A. Makmur. 1988. “Bugis-Makassar: Taro Ada Taro 

Gau.” Panji Masyarakat, no. 566 (1-10 Maret 1988). 

 

 c. Artikel dalam Ensiklopedi yang Nama Penulisnya Disebutkan 
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CK 

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

DP 
Ayoub, Mahmoud M. 1987. “Qur'an: Its Impact on the 

Community” dalam Encyclopedia of Religion, ed. Mircea 
Eliade, vol. 12, New York: Mcmillan. 

 

 3. Tesis atau Disertasi 

 

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), hlm. 21. 

DP 

Said, Nurman. 1992. “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.  

 

 4. Laporan Penelitian 

 

CK 

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

DP 
Haq, Hamka. 1999. “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada 

Masyarakat Bugis.” Laporan hasil penelitian Pusat 
Penelitian IAIN Alauddin 1998/1999, Makassar.  

 

 5. Manuskrip 

 

CK 

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

DP 

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

 

 

 

 6. Perundang-undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah 
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CK 

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.), hlm. 4. 

DP 

Republik 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. 

 

 7. CD-ROM 

 

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, hlm. 149. 

DP 

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.  

 

 8. Online atau Internet 

 

CK 
53Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam 

(New York: New American Library, 1969), h. 15. 
http://www.fordam. edu/halsall/med/nasr.html (7 Maret 2007). 

DP 
Nasr, Seyyed Hossein. Science and Civilization in Islam. New 

York: New American Library, 1969. http:// 
www.fordam.edu/halsall/med/nasr.html (7 Maret 2007). 

 
 9. Contoh Penulisan Ibidem (Ibid.), Opere Citato (Op. Cit.) dan Loco Citato 

(Loc. Cit.) dalam Catatan Kaki (Footnote) 

 

CK 

1William Montgomery Watt, Muhammad: Prophet dan 
Statesman (New York: Oxford University, 1969), hlm. 326-327. 

 
2Ibid., hlm. 334. 
 
3Conny Semiawan, Th. I. Setiawan, dan Yufiarti, Panorama 

Filsafat Ilmu (Jakarta: Teraju, 2007), hlm. 11. 
 
4 William Montgomery Watt, op. cit., hlm. 336   
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5Fachry Ali dan Bakhtiar Effendy, Merambah Jalan Baru 
Islam (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 21. 

 
6Ibid., hlm. 25. 
 
7Muhammad Abû Zahrah. Ushûl al-Fiqh (t.t.: Dâr al-Fikr 

al-‘Arabî, t.t.), hlm. 56. 
 
8 Ali, Fachry dan Bakhtiar Effendy, loc. cit. 
   

DP 

 
Abû Zahrah, Muhammad. t.t. Ushûl al-Fiqh. t.t.: Dâr al-Fikr al-

‘Arabî. 
 
Ali, Fachry dan Bakhtiar Effendy. 1986. Merambah Jalan Baru 

Islam. Bandung: Mizan.  
 
Semiawan, Conny, Th. I. Setiawan, dan Yufiarti. 2007. 

Panorama Filsafat Ilmu. Jakarta: Teraju.  
 
Watt, William Montgomery. 1969. Muhammad: Prophet dan 

Statesman. New York: Oxford University. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 

BIMBINGAN DAN UJIAN SKRIPSI 
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A. Bimbingan Skripsi 

 1. Pengertian Bimbingan Skripsi 

Bimbingan skripsi adalah arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing 

kepada mahasiswa penyusun skripsi mengenai kelurusan alur karangan, 

kebulatan isi, langkah-langkah penelitian dan teknik penulisan. 

 

 2. Pembimbing dan Tugasnya 

a. Penulisan skripsi dibimbing oleh 2 orang pembimbing, terdiri atas 

pembimbing I dan pembimbing II; 

b. Yang dapat diangkat menjadi pembimbing I adalah tenaga akademik 

IAIN Antasari (dosen tetap/tenaga peneliti) yang memenuhi salah satu 

persyaratan berikut:  

 1) Berjabatan minimal Lektor Kepala atau Peneliti Muda. 

  2) Berjabatan minimal Lektor atau Ajun Peneliti Muda, berijazah S-2. 

 3) Berijazah S-3 (tanpa memperhatikan pangkat/jabatan); 

c. Yang dapat diangkat menjadi pembimbing II adalah tenaga akademik 

IAIN Antasari (dosen tetap/tenaga peneliti) yang memenuhi salah satu 

persyaratan berikut.  

 1) Berjabatan minimal Lektor atau Ajun Peneliti Muda.  

 2) Berjabatan Asisten Ahli atau Asisten Peneliti Muda, berijazah S-2.  

 3) Berijazah S-3 (tanpa memperhatikan pangkat/jabatan); 

d. Dalam hal tertentu, pimpinan fakultas dapat menunjuk pembimbing I dan 

atau pembimbing II dari tenaga akademik di luar ketentuan di atas yang 

dinilai memiliki keahlian yang diperlukan, baik bertugas di dalam 

maupun di luar lingkungan fakultas/institut; 

e. Penunjukan pembimbing dilakukan oleh fakultas bersamaan dengan 

persetujuan proposal skripsi; 

f. Seorang pembimbing maksimal membimbing 15 mahasiswa (skripsi 

dan/atau makalah) dalam 1 semester; 

g. Tugas pembimbing meliputi:  
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1) Mengarahkan, mengoreksi, dan menyetujui permasalahan dan 

kerangka skripsi. 

2) Menunjukkan sumber-sumber bacaan dan teori yang menunjang 

pembahasan. 

3) Memberikan petunjuk tentang metode penelitian. 

4) Mengoreksi hasil akhir dari konsep skripsi.  

5) Memberikan persetujuan kepada fakultas bahwa skripsi dapat 

diujikan; 

h. Pembagian tugas pembimbingan ditentukan atas kesepakatan antara 

Pembimbing I dan Pembimbing II; 

i. Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh dekan dengan 

mempertimbangkan salah satu hal/keadaan berikut: 

1) Pembimbing yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugasnya 

lebih dari 2 bulan. 

2) Usul dari mahasiswa yang bersangkutan setelah mendengar penjelasan 

dari pembimbing semula.  

3) Pembimbing yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri atau 

meninggal dunia; 

j. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi dilakukan setelah proposal 

disetujui oleh fakultas hingga selesai, atau masa studi mahasiswa yang 

bersangkutan dinyatakan telah berakhir. 

 

B. Ujian Skripsi 

 1. Pengertian Ujian Skripsi 

Ujian skripsi adalah penilaian terhadap kemampuan akademik mahasiswa 

dalam mempertanggungjawabkan skripsi yang ditulisnya pada sidang ujian.  

 

 2. Pelaksanaan Ujian Skripsi 

a. Ujian skripsi dilaksanakan oleh fakultas. 

b. Dalam operasionalnya, rektor membuat surat keputusan tentang panitia 

penyelenggara ujian skripsi atas usul fakultas. 
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c. Tim penguji skripsi ditetapkan dengan surat keputusan dekan, berjumlah 

4 orang, terdiri atas: 

1) Satu orang ketua merangkap anggota yang diambil dari unsur 

pimpinan fakultas. 

2) Dua orang pembimbing sebagai anggota.  

3) Satu orang dosen atau peneliti yang ditetapkan berdasarkan keahlian 

minimal berpangkat Lektor atau Ajun Peneliti Muda dengan 

pendidikan S-2, atau Asisten Ahli atau Asisten Peneliti Muda dengan 

pendidikan S-3. 

 d. Naskah skripsi paling lambat sudah diterima oleh anggota tim penguji 3 

hari sebelum tanggal pelaksanaan ujian. 

e. Ujian skripsi dapat diulang berdasarkan pertimbangan tim penguji.  

f. Ketika penguji berhalangan, dekan dapat menunjuk penguji lain sebagai 

pengganti.  

g. Ujian skripsi dicatat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh fakultas.  

h. Pakaian:  

1) Tim penguji pria mengenakan kemeja berdasi, sedangkan untuk 

penguji wanita mengenakan busana muslimah.  

 2) Mahasiswa yang diuji berpakaian sipil lengkap, sedangkan mahasiswi 

berpakaian busana muslimah. 

 

 3. Komponen yang Dinilai dan Pembobotannya  

Komponen yang dinilai meliputi 4 aspek, yaitu: 

a. Wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan isi skripsi dan 

kemampuan berargumentasi secara ilmiah, diberi bobot 3.  

b. Kedalaman dan relevansi teori yang dipakai, diberi bobot 2. 

c. Metode dan hasil penelitian, diberi bobot 3. 

d. Bahasa dan teknik penulisan, diberi bobot 2. 

 

 4. Syarat-syarat Ujian Skripsi  

Mahasiswa yang ingin mengajukan ujian skripsi harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:  
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a. Selesai menyusun skripsi yang disetujui oleh pembimbing I dan 

pembimbing II serta diketahui oleh ketua jurusan. 

b. Memprogramkan skripsi pada KRS dalam semester yang bersangkutan. 

c. Telah lulus semua mata kuliah, praktikum, kuliah kerja nyata (KKN) dan 

beban akademik lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan atau 

sertifikat. 

d. Telah lulus ujian komprehensif yang ditetapkan fakultas.  

e. Masih mempunyai hak untuk menyelesaikan studinya. 

 

 5. Prosedur Ujian Skripsi 

Prosedur ujian skripsi adalah sebagai berikut:  

a. Mendaftarkan diri dengan mengisi formulir ujian. 

b. Menyerahkan naskah skripsi sebanyak lima eksemplar. 

c. Penyerahan formulir pendaftaran ujian skripsi harus disertai:  

1) Foto kopi KTM terakhir yang berlaku atau tanda bukti pembayaran 

SPP semester terakhir.  

2) Keterangan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah disertai transkrip 

nilai sementara.  

3) Transkrip Satuan Kredit Kegiatan Ekstra Kurikuler. 

4) Fotokopi Sertifikat Keterampilan Khusus yang disyaratkan fakultas.  

5) Fotokopi ijazah terakhir. 

 

 6. Hak dan Kewajiban Penguji 

 a. Hak Penguji: 

1) Mengajukan pertanyaan, koreksi, serta tanggapan kritis terhadap 

skripsi. 

2) Memberi saran dan mendudukkan permasalahan.  

b. Kewajiban Penguji:  

1) Ketua sidang: a) Membuka, menskors dan menutup sidang. b) 

Mengatur dan mengarahkan jalannya sidang. c) Mengumumkan hasil 

sidang.  
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2) Anggota tim penguji: a) Melaksanakan tugas menguji sesuai dengan 

jadual yang telah ditetapkan oleh fakultas. b) Memberikan penilaian 

terhadap kemampuan mahasiswa secara objektif. c) Penguji yang 

berhalangan hadir, mengembalikan naskah skripsi kapada fakultas 

sekurang-kurangnya 1 hari sebelum pelaksanaan ujian.  

3) Tim penguji mengeluarkan surat keputusan kelulusan bagi mahasiswa 

ujian yang lulus. (Lihat lampiran 13). 

 

7. Hak dan Kewajiban Mahasiswa Yang Diuji 

a. Hak Mahasiswa Yang Diuji 

1) Memberikan penjelasan dan argumentasi sesuai dengan prinsip-

prinsip ilmiah. 

2) Melalui ketua sidang, mahasiswa mengajukan keberatan untuk 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan dan atau saran dari salah 

seorang penguji yang dinilai tidak relevan dengan isi skripsi. 

3) Meminta penjelasan kembali kepada penguji terhadap pertanyaan atau 

koreksi yang dianggapnya tidak jelas. 

4) Berbeda pendapat dengan penguji. 

 b. Kewajiban Mahasiswa Yang Diuji 

1) Memberikan jawaban atas pertanyaan penguji. 

2) Menerima koreksi dan saran penguji sesuai dengan substansi skripsi.  

3) Melakukan revisi atau perbaikan sesuai dengan hasil kesimpulan 

ujian. 

 

8. Notulasi  

a. Ujian skripsi dibantu oleh seorang sekretaris yang bertugas: 

1) Mencatat hal-hal yang penting selama ujian berlangsung. 

2) Membuat rekapitulasi nilai ujian setelah semua nilai terkumpul.  

3) Mengisi berita acara ujian skripsi untuk ditandatangani oleh tim 

penguji. 

4) Menyerahkan catatan revisi ujian kepada mahasiswa. 
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b. Sekretaris ujian skripsi dapat diangkat dari tenaga edukatif atau tenaga 

administrasi. 

 

9. Nilai Ujian Skripsi  

a. Aspek Penilaian:  

1) Wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan isi skripsi dan 

kemampuan berargumentasi secara ilmiah, diberi bobot 3. 

2) Kedalaman dan relevansi teori yang dipakai, diberi bobot 2. 

3) Metode dan hasil penelitian, diberi bobot 3. 

4) Bahasa dan teknik penulisan, diberi bobot 2.  

b. Penghitungan Nilai Ujian Skripsi. 

Dalam penghitungan nilai ujian skripsi, masing-masing fakultas dapat 

mengacu secara konsisten pada salah satu dari dua versi berikut: 

Versi 1: 

1) Nilai (N) berkisar antara 50 – 100. 

2) Masing-masing penguji (P) memberi nilai untuk setiap aspek penilaian 

3) Jumlah nilai setiap aspek penilaian dari masing-masing penguji dibagi 

4 menghasilkan nilai rata-rata setiap aspek (R). 

4) Jumlah nilai rata-rata setiap aspek (R) dikali bobot dibagi 10 

menghasilkan nilai akhir (NA). 

Versi 2: 

1) Nilai (N) berkisar antara 50 – 100 

2) Masing-masing penguji (P) memberi nilai untuk 1 aspek penilaian 

sesuai ketetapan 

3) Nilai setiap aspek penilaian dari masing-masing penguji dikali bobot 

kemudian dibagi 10 menghasilkan nilai akhir (NA). Lihat lampiran 12 

c. Blanko nilai ujian skripsi. (Lihat Lampiran 15).  

 

10  Ketentuan Lain 

a. Prosedur dan persyaratan pengajuan proposal skripsi atau makalah 

ditentukan oleh fakultas masing-masing. 
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b. Pemilihan jalur skripsi atau makalah ditetapkan dalam “Pedoman 

Kurikulum/SKS”. 
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L A M P I R A N – L A M P I R A  N 

 

Lampiran 1 : Pedoman Transliterasi 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988, sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba’ B Be ب
 Ta’ T Te ت
 S|a’ S| es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 H{a H{ ha (dengan titik dibawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Ża Z| zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 S{ad S{ es (dengan titik di bawah) ص
 D{ad d{ de (dengan titik di bawah) ض
 T{a T{ te (dengan titik di bawah) ط
 Z{a Z{ zet (dengan titik di bawah) ظ
 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L ‘el ل
 Mim M ‘em م
 Nun N ‘en ن
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 Waw W we و
 Ha’ H Ha ه
 Hamzah ‘ Apostrof ء
 Ya’ Y Ye ى

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis muta‘aqqidin متعقدين
 Ditulis ‘iddah عدة

 

3. Ta’marbutah 
 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 

 Ditulis Hibbah هبة
 Ditulis Jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 

dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 Ditulis كرمة األولياء
Kara>mah al 

auliya>‘ 
 

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 

ditulis t. 

 

 Ditulis Zaka>tul-fit{ri زكاة الفطر
 

4. Vokal Pendek 

 Kasrah Ditulis I ــِـ
 fath{ah Ditulis A ــَـ
 d{ammah Ditulis U ــُـ

 

5. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif                 -  
 جاهلية

ditulis a>    -   ja>hiliyyah 

2 
Fathah + ya’mati          -  
 <ditulis a>    -  yas‘a يسعى

3 
Kasrah + ya’mati          - 
 كريم

ditulis i>     -  kari>m 

4 Dammah + wawu mati  - ditulis u>    -  furu>d{ 
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 فروض
 

6. Vokal Rangkap 

1 
Fath{ah + ya’ mati       -   
 ditulis ai  - Bainakum بينكم

2 
Fathah + wawu mati   -  
 ditulis au  - Qaulun قول

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a‘antum أأنتم
 Ditulis u‘iddat أعدت

 Ditulis la‘in syakartum لئن شكرتم
 

8. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

 Ditulis al-Qur’a>n القرأن
 Ditulis al-Qiya>s القياس

 

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 <Ditulis as-Sama السماء
 Ditulis asy-Syams الشمس

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 Ditulis ذوي الفروض
Z|awi> al-furu>d{ atau 
Z|awil  furu>d{ 

 Ditulis أهل السنة
ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
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Lampiran 2: Contoh LAY-OUT HALAMAN NASKAH / Bahan: kertas HVS 
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tepi kertas 

bawah 

4 cm 
3 cm 

3 cm 
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Lampiran 3: Contoh SAMPUL LUAR/KULIT LUAR SKRIPSI 
 

JUDUL SKRIPSI 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font. 12-16) 

 
 
 
 

 
SKRIPSI 

 

 

 

 

 

OLEH 

NAMA MAHASISWA 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font .12) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  ANTASARI 

BANJARMASIN 

Tahun 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal,font.14) 

 
Bahan: kertas karton Buffalo atau Linen, warna hitam tua  

dengan ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) untuk sampul luar, dan kertas HVS warna 
putih dengan ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) untuk sampul dalam 
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Lampiran 4: Contoh HALAMAN JUDUL BAGIAN DALAM SKRIPSI 
 

JUDUL SKRIPSI 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font. 12-16) 

 
 

 

 

SKRIPSI 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal,font .12) 
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

untuk Memenuhi Sebagian Syarat 

Guna Mencapai Gelar Sarjana 

dalam Ilmu ................... 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font. 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Nama Mahasiswa 

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font .12) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal,font.14) 

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 

JURUSAN.................. 

BANJARMASIN 

Tahun 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal,font.12) 
Bahan: kertas HVS warna putih 70/80 gram dengan ukuran A4 (21 x 29,7 cm) 
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Lampiran 5: Contoh JUDUL PADA PUNGGUNG SKRIPSI yang tebalnya 
lebih dari 2,5 cm 
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Huruf Times New Roman, bold/ tebal, font 10 

Huruf Times New Roman, bold/ tebal, font. 12 

Huruf Times New Roman, bold/ tebal, font. 10 

Thn 
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Lampiran 6: Contoh Pernyataan Keaslian Tulisan 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : 

NIM : 

Tempat/Tgl.Lahir : 

Jurusan : 

Fakultas : 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar 

merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau 

pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di 

kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh 

orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar 

yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

 Banjarmasin,  

 Yang membuat pernyataan,  

   Tanda tangan 

 

 

  

 _________________  

 Nama Terang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materai 

Rp6000,- 
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Lampiran 7: Contoh Tanda Persetujuan 

 
PERSETUJUAN 

 

Skripsi yang berjudul  :  
Ditulis oleh   :  
N I M    :  
Fakultas   :  
Program   : Strata Satu (S-1) 
Jurusan   :  
Tahun Akademik  :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Alamat    :  
 
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya 
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antsari Banjarmasin. 
 
 
 Banjarmasin,  ........................ 
Pembimbing I,  Pembimbing II 
 
 
............................  ................................ 
NIP  NIP 
 
 
 
Mengetahui  
Ketua Jurusan  .  .  .   . 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin, 
 
 
 
.................................. 
NIP 
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Lampran 8 : Contoh Tanda Pengesahan Skripsi 

 

PENGESAHAN 

 

Skripsi yang berjudul: “   .  .  .  “, ditulis oleh  .  .  . , telah diujikan dalam 
Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin pada: 

Hari : .................... 
Tanggal : .................... 

Dinyatakan  LULUS dengan predikat: ........................ 
   
 
 
  Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
  IAIN Antasari Banjarmasin 
 
 
  .............................. 
  NIP 

 

 

 

Tim Penguji 

 
Nama Tanda Tangan 
 
1. ………………………… 
( Ketua) 

 
1. 

 
2. ………………………… 
(Anggota) 

 
2. 

 
3. ………………………….. 
(Anggota) 

 
3. 

 
4. ………………………… 
(Anggota) 

 
4. 
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Lampiran 9: Contoh Halaman Daftar Tabel 

 

DAFTAR TABEL 

 

No Uraian Hlm. 

1. Judul Tabel ..................................…….........….............................  ….. 

2. Judul Tabel ..................................…….........…............................. ….. 

3. Judul Tabel ..................................…….........…............................. ….. 

4. Judul Tabel ..................................…….........…............................. ….. 

5. Judul Tabel ..................................…….........…............................. ….. 

6. Judul Tabel ..................................…….........…............................. ….. 

7. Judul Tabel ..................................…….........…............................. ….. 
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Lampiran 10: Contoh Abstrak 

 

ABSTRAK 

 

M. Farhan. 2000. Konsep Dasar Sistem Bunga pada Bank Perkreditan Rakyat 
Konvensional dan Sistem Mudarabah pada Bank Perkreditan Syariah. 
Skripsi, Jurusan Muamalat Jinayat, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. 
H. Adijani Al-Alabij, SH, (II) Dra. Faridah Thalib. 

 
Kata Kunci: Sistem bunga, bank perkreditan, mudarabah. 

 
Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sistem Bunga yang diterapkan 

BPR Konvensional dan sistem Mudarabah yang diterapkan BPR Syari`ah dalam 
kegiatan usahanya masing-masing memiliki konsep dasar berupa ide dan gagasan 
yang dijadikan dasar acuannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan konsep dasar antara 
sistem Bunga pada BPR Konvensional dan sistem Mudarabah pada BPR Syari`ah. 
Disamping itu untuk mengetahui persinggungan antara keduanya, meliputi 
pengertian dan bentuk hukum, latar belakang kebijakan, asas dan fungsi, tujuan, 
usaha dan produk serta sasaran layanan. Hasil analisis persinggungan 
dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik serta kelebihan dan 
kelemahan masing-masing sistem. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) dalam 
bidang ekonomi perbankan. Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan, 
penulis melakukan survey keperpustakaan untuk menginventarisir bahan pustaka 
yang memuat kajian masalah yang diteliti pada beberapa perpustakaan, lembaga 
keuangan dan toko-toko buku. Bahan pustaka yang telah diinventarisir ditelaah 
secara studi pustaka. 

Melalui teknik analisis komparasi kualitatif yang mencakup analisis korelasi 
dan causal comparative, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama: 
Pada ketentuan tentang kelembagaan seperti bentuk hukum, asas dan fungsi, 
tujuan umum, usaha dan produk, terdapat banyak kesamaan. Sedangkan 
perbedaan lebih banyak terdapat pada cara dan proses melaksanakan kegiatan 
usaha. Kedua: Karakteristik sistem Bunga pada BPR Konvensional cenderung 
mengabaikan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan penanggungan 
resiko. Sedangkan karakteristik sistem Mudarabah pada BPR Syari`ah cenderung 
menegakkan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan penanggungan 
resiko. Ketiga: Kelebihan sistem Bunga pada BPR Konvensional terletak pada 
aspek manajemen akuntansi dan pembukuannya yang relatif lebih praktis dan 
efesien. Dan kelemahannya terletak pada aksesibilitas yang lebih sempit. 
Sedangkan kelebihan sistem Mudarabah pada BPR Syari`ah terletak pada 
aksesibilitas yang relatif lebih luas. Dan kelemahannya terletak pada teknik 
perhitungan yang memerlukan kecermatan dan ketelitian yang lebih besar. 

 
 
 



 66 

Lampiran 11: Contoh Halaman Daftar Isi 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...........................................................................  i 
 
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  …….............  ii 
 
HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................iii 
 
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................. iv 
 
ABSTRAK ...........................................................................................  v 
 
MOTTO ...............................................................................................  vi 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA........................vii 
 
KATA PENGANTAR..........................................................................  viii 
 
DAFTAR ISI ........................................................................................  ix 
 
DAFTAR TABEL (jika ada) ...............................................................  x 
 
DAFTAR GAMBAR (jika ada)............................................................       xi 
 
BAB I PENDAHULUAN …………………….………………. 1 
  
 A. Latar Belakang Masalah ……………..………..……  1 
 B. Rumusan Masalah…....……………………………… 4 
 C. Tujuan Penelitian …........………..………………….. 6 
 D. Kegunaan Penelitian …..........……..……………….. 8 
 E. Definisi Operasional ....................…….……………. 10 
 F. Kajian Pustaka ...........................................................  11 
 G. Sistematika Penulisan ………..…………….……….. 13 
 
BAB II LANDASAN TEORI (beri judul yang relevan) ….......... 16 
  
 A. ......................................………………………..…… . 16 
 B. ...................................... …………………….……….. 19 
 C. ........................................ ……………………………. 21 
 
BAB III METODE PENELITIAN …………..…………………. 30 
  
 A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ……………………  30 
 B. Lokasi Penelitian …………………………………… 33 
 C. Data dan Sumber Data ……………………………. 37 
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 D. Prosedur Pengumpulan Data ………………………..40 
 E. Analisis Data …………………..….………………… 44  
 
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN.. 45 
 
 A. Penyajian Data...........................………………….... . 60 

  B. Laporan Penelitian .....................……………………. 70 
 
BAB V PENUTUP …………………….……………………… 75 
 
 A. Simpulan ….......…………………………………….. 75 
 B. Saran-Saran ……...............…………………………. 76 
 
DAFTAR PUSTAKA  ………….....…………………………………. 77 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN ………………..………………………… 79 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP …………..………………………….. 85 
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Lampiran 12: Contoh Daftar Riwayat Hidup 

RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap : 
2. Tempat dan Tanggal Lahir : 
3.  Agama  : 
4. Kebangsaan  : 
5 Status perkawinan  : 
6. Alamat  : 
7. Pendidikan  : 

a.  : 
b.  : 
c.  : 

8. Pengalaman Organisasi : 
9. Orang Tua  : 
 Ayah  : 
 Nama  : 
 Pekerjaan  : 
 Alamat  : 
 Ibu  : 
 Nama  : 
 Pekerjaan  : 
 Alamat  : 
10. Saudara (jumlah saudara) : 
11. Suami/Isteri  : 
 Nama  : 
 Pekerjaan  : 
 Alamat  : 
12. Anak  : 
 
    
 
 
   Banjarmasin, 
   Penulis, 
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Lampiran 13:  Contoh Surat Keputusan Tim Penguji Ujian Skripsi 

 

KEMENTERIAN AGAMA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI 
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 

BANJARMASIN 
Jalan A. Yani Km. 4.5  Telp. / Fax.(0511) 3265783 Banjarmasin 70235 

SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI SKRIPSI 
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN ANTASARI 

BANJARMASIN 
Nomor: ………………………… 

 
 
Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Nomor: ... tanggal … 
yang bersidang pada tanggal . . . , setelah menguji skripsi yang berjudul: 
……………………………….......……………………………...................... 
dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Rektor IAIN Antasari 
Nomor:   .  .  .  tentang Pedoman Penulisan dan Ujian Skripsi dan Makalah IAIN 
Antasari Banjarmasin, bahwa : 
Nama : 
N I M : 
Tempat dan tanggal lahir : 
Jurusan/Prodi : 
dinyatakan dapat diterima dan lulus dengan nilai : …………, bobot : ……………, 
predikat : …………....... 
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana 
mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
  
 Banjarmasin, ............................... 
 

No. Nama Penguji Jabatan Tanda Tangan 

1.  Ketua/Anggota 1. 

2.  Anggota 2. 

3.  Anggota 3. 

4.  Anggota 4. 

5.  Sekretaris 5. 
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Lampiran 14: Contoh Penghitungan Nilai Ujian Skripsi 
 

Versi 1. 

No 

 

Aspek Penilaian 

 

 P1 P2      P3       P4  R  B    RB 

1. 

Wawasan 

pengetahuan yang 

berhubungan dengan 

isi skripsi 

 70    70     70     70    70 3 210 

2. 

Kedalaman dan 

relevansi teori yang 

dipakai 

70      70      70     70    70  2 140 

3. 
Metode dan hasil 

penelitian 
 70     70    70    70    70  3 210 

4. 
Bahasa dan teknik 

penulisan 
 70     70    70    70    70  2 140 

Jumlah (ΣRB)    700 

      ΣRB   700 

Nilai Akhir (NA) : ----- : ------  =  70,0        Bobot Nilai : 70 

        10   10 

 

Versi 2. 

No Aspek Penilaian Nilai Bobot NB 

1. 
Wawasan pengetahuan yang 

berhubungan dengan isi skripsi 
70 3 210 

2. 
Kedalaman dan relevansi teori 

yang dipakai 
70 2 140 

3. Metode dan hasil penelitian 70 3 210 

4. Bahasa dan teknik penulisan 70 2 140 

Jumlah (ΣNB) 700 

                                 ΣNB   700 

Nilai Akhir (NA) : -------- : --------  =  70,0 Bobot Nilai : 70 

    10     10   
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Lampiran 15: Contoh Blanko Nilai Ujian Skripsi 

 

KEMENTERIAN AGAMA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI 
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 

BANJARMASIN 
Jalan A. Yani Km. 4.5  Telp. / Fax.(0511) 3265783 Banjarmasin 70235 

 
NILAI UJIAN SKRIPSI 

 
N a m a  : 
N I M  : 
Judul Skripsi  : 
 

No Aspek Penilaian Nilai Bobot NB 

1. 
Wawasan pengetahuan yang 
berhubungan dengan isi skripsi 

 3  

2. 
Kedalaman dan relevansi teori yang 
dipakai 

 2  

3. Metode dan hasil penelitian  3  
4. Bahasa dan teknik penulisan  2  

 

 Banjarmasin,  

  Penguji, 

 ………………………...…………. 

 NIP.  

Catatan: 

Masing-masing penguji mendapatkan 1 lembar  
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Lampiran 16: Surat Edaran Proposal Skripsi 
 

 KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI 
“FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM” 

BANJARMASIN 
 

Jalan A. Yani Km. 4.5  Telp. / Fax.(0511) 3265783 Banjarmasin 70235 

 

S U R A T  E D A R A N 
Nomor : In.04/II.1/PP.00.9/1040/2012 

 
Berasal dari : Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari 

Ditujukan kepada : 1. Seluruh Dosen Pembimbing Seminar/Penulisan Skripsi  
  2. Seluruh Dosen Penguji Skripsi 
  3. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari 
 
Isi edaran: 
 

1. Berdasarkan hasil rapat koordinasi  Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari 

tanggal 13 Maret 2012, dalam rangka peningkatan kualitas akademik  mahasiswa 

Fakultas Syariah IAIN Antasari diputuskan bahwa format seminar proposal 

skripsi dan ujian munaqasyah dilaksanakan dengan menggunakan presentasi 

power point melalui LCD. Standar Operasional Prosedur seminar proposal dan 

ujian munaqasyah terlampir.  

2. Pelaksanaan format baru seminar proposal terhitung mulai 2 April 2012  

sedangkan pelaksanaan format baru ujian munaqasyah dilaksanakan mulai masa 

ujian skripsi semester genap tahun akademik 2011/2012. 

3. Dalam rangka kerapian naskah skripsi sebagai karya/tulisan ilmiah, mulai masa 

ujian munaqasyah skripsi semester genap tahun akademik 2011/2012 ini wajib 

menggunakan kaidah transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 

transliterasi tersebut terlampir. 

 
Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 Banjarmasin, 20 Maret 2012 
   Dekan, 
 
 
 
   Dr. Sukarni, M.Ag. 
   NIP. 19630417 199102 1 001 
 
Tembusan: 
Rektor IAIN Antasari Banjarmasin 
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KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI 

“FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM” 
BANJARMASIN 

 
Jalan A. Yani Km. 4.5  Telp. / Fax.(0511) 3265783 Banjarmasin 70235 

 

Lampiran Edaran  

Nomor : In.04/II.1/PP.00.9/1040/2012 
Tanggal : 20 Maret 2012 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
MUNAQASYAH/UJIAN SKRIPSI 

 
Definisi : 

Ujian terbuka dalam rangka mempertahankan karya penelitian sebagai tugas akhir 
program Strata 1. 
 
Prosedur Ujian 

1. Peserta ujian mendaftarkan diri sesuai prosedur pendaftaran yang berlaku. 

2. Penulisan skripsi menggunakan standar penulisan ilmiah yang berlaku dan wajib 

mengindahkan pedoman transliterasi resmi berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

3. Pedoman transliterasi wajib dicantumkan dalam bagian awal naskah skripsi 

setelah abstrak dan sebelum kata pengantar. 

4. Ujian dilaksanakan secara terbuka dalam waktu maksimal 2 jam. 

5.  Ujian skripsi bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang telah dimiliki (sesuai 

jurusannya) dan mengasah kepekaan ilmiah mahasiswa bagi masalah-masalah 

sosial keagamaan yang dihadapi. 

6. Di awal ujian, mahasiswa teruji mempresentasikan ringkasan skripsinya dalam 

bentuk power point dalam waktu 10 – 15 menit. Panitia ujian menyiapkan LCD 

dan layar monitor. 

7. Ringkasan yang dipresentasikan meliputi permasalahan, tujuan dan rumusan, 

metode yang digunakan, hasil analisis, kesimpulan, dan saran/rekomendasi. 

8. Ujian skripsi dipimpin oleh tim penguji yang terdiri dari ketua merangkap 

anggota dan tiga orang anggota. Dua orang anggota tim berasal dari pembimbing 

dan satu orang Notulis. 

9. Mahasiswa teruji memberikan jawaban/klarifikasi atas pertanyaan-

pertanyaan/sanggahan yang disampaikan tim penguji. 

 
Pengguna: 
Pimpinan, 
Dosen , 
Mahasiswa. 
 



 74 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI 

“FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM” 
BANJARMASIN 

 
Jalan A. Yani Km. 4.5  Telp. / Fax.(0511) 3265783 Banjarmasin 70235 

 

Lampiran Edaran  

Nomor : In.04/II.1/PP.00.9/1040/2012 
Tanggal : 20 Maret 2012 
 

STANDAR OPERASIONAL  PROSEDUR 
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 
Definisi : 

Presentasi desain penelitian skripsi dihadapan pembimbing, pembahas utama dan 
mahasiswa sebagai pembahas umum untuk mendapatkan masukan penyempurnaan 
 
Prosedur Seminar Proposal 

1. Mahasiswa yang melaksanakan seminar proposal harus mendapatkan surat 

penetapan seminar dari jurusan masing-masing dan telah memenuhi persyaratan 

yang telah ditetapkan. 

2. Permohonan seminar proposal diajukan mahasiswa yang bersangkutan ke bagian 

umum Fakultas Syariah untuk kepastian waktu dan tempat melalui pengisian 

buku agenda seminar proposal. 

3. Seminar proposal ditetapkan oleh jurusan. 

4. Seminar proposal sekurang-kurangnya dihadiri oleh pembimbing,  pembahas 

utama, dan lima pembahas umum. 

5. Pembimbing dan pembahas utama memberikan masukan berkaitan dengan 

substansi (permasalahan, teori, dan metodologi) proposal penelitian. 

6. Seminar proposal berlangsung selama maksimal 90 menit. 

7. Sekitar 10 – 15 menit pertama, mahasiswa mempresentasikan pokok-pokok isi 

proposal (permasalahan, tujuan, rumusan, dan metodologi) dengan 

menggunakan power point. 
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Lampiran 17: Surat Edaran Bimbingan dan Ujian Skripsi 
  

 

KEMENTERIAN AGAMA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI 

“FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM” 
BANJARMASIN 

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 Website : 
www.syariah-iain-antasari.ac.id   /   Email: fasya.iain@gmail.com 

Banjarmasin, 03 September 2012 
Kepada Yth. 
Dosen Fakultas Syariah 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
 

S U R A T  E D A R A N 
Nomor : In.04/II.1/PP.00.9/3386/2012 

TENTANG 

BIMBINGAN  DAN  UJIAN  SKRIPSI 
1. Proposal Skripsi sebelum diajukan ke Tim Seleksi terlebih dahulu dikonsultasikan 

dengan dosen penasehat akademik dan pihak jurusan yang bersangkutan dan diberi 

tandatangan apabila disetujui oleh dosen penasehat akademiknya. 

2. Apabila proposal skripsi diterima, dan telah ditunjuk dosen pembimbingnya, maka 

mahasiswa wajib menyampaikan  surat penetapan pembimbing kepada dosen 

pembimbingnya. 

3. Dosen pembimbing dan mahasiswa yang bersangkutan membuat kesepakatan 

(kontrak perjanjian) tertulis mengenai teknis dan tahapan kepembimbingan seperti 

penetapan tempat, waktu, materi konsultasi dan lain-lain (form kontrak 

kepembimbingan disediakan oleh Mikwa Fakultas Syariah). 

4. Konsultasi dilakukan menyangkut hal-hal berikut: 

a. persiapan Seminar Desain Operasional. 
b. perbaikan Desain Operasional  dan rencana penelitian. 
c. pembuatan  metode penelitian dan kajian teoritis. 
d. penyampaian hasil penelitian  dan pembuatan laporan penelitian. 
e. membuat analisis dan teknis penyempurnaan skripsi lainnya hingga selesai. 

5. Apabila isi skripsi sudah dianggap layak oleh pembimbing maka  dosen yang 

bersangkutan bisa memberikan tandatangannya sebagai tanda persetujuan untuk siap 

dimunaqasyahkan. 

6. Apabila salah satu pihak (dosen atau mahasiswa) melanggar isi kesepakatan yang 

telah dibuat maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk melakukan tindakan 

tertentu yang dipandang maslahat secara akademis, misalnya pengunduran diri 

menjadi pembimbing atau terbimbing, menunda pelaksanaan munaqasyah dan lain-

lain. Isi keberatan diajukan ke pimpinan fakultas untuk diambil tindakan. 

7. Skripsi yang dapat didaftarkan untuk diujikan dalam munaqasyah adalah skripsi yang 

telah diseminarkan proposalnya minimal 3 bulan sebelum masa pendaftaran 

munaqasyah. 

http://www.syariah-iain-antasari.ac.id/
mailto:fasya.iain@gmail.com
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Demikian surat edaran ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan 

   Dekan, 
 

 
 Dr. Sukarni, M.Ag. 
 NIP. 19630417 199102 1 001 
Tembusan : 
Rektor IAIN Antasari Banjarmasin 
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Lampiran 18 : Formulir Kontrak Bimbingan Skripsi 
 
 

FORMULIR KONTRAK KEPEMBIMBINGAN SKRIPSI 
FAKULTAS SYARIAH 

IAIN ANTASARI BANJARMASIN 
 

Nama : ……………………………………………………………… 

NIM : ……………………………………………………………… 

Judul Skripsi : ……………………………………………………………… 

Pembimbing I / II* : ……………………………………………………………… 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

(Pembimbing I / II* dan mahasiswa) bersepakat untuk melaksanakan proses 
kepembimbingan dalam rangka penulisan skripsi : 

a. Proses bimbingan dilakukan diruang dosen Fakultas Syariah / rumah / ....……....* 

b. Waktu pelaksanaan bimbingan dilaksanakan pada pukul .…....... s/d ……… ; ** 

c. Materi bimbingan yang dikonsultasikan perbab / sekaligus / ……………...…* 

d. ………………………………………………………………………** 

 

 Banjarmasin, …………………. 

Dosen Pembimbing I / II*, Mahasiswa yang bersangkutan, 
 
 
 
 

________________________ 
 
Keterangan : 
* Coret yang tidak perlu 
** Isi sesuai keperluan. 
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FORMULIR KONTRAK KEPEMBIMBINGAN SKRIPSI 

FAKULTAS SYARIAH 
IAIN ANTASARI BANJARMASIN 

 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Mahasiswa 

a. Nama / NIM : …………………………………………… 

b. Fakultas / Jurusan : …………………………………………… 

c. Judul Skripsi : …………………………………………… 

d. No. HP yang dapat dihubungi : …………………………………………… 

e. Alamat : …………………………………………… 

 : …………………………………………… 

2. Pembimbing I 

a. Nama / NIP : …………………………………………… 

b. No. HP yang dapat dihubungi : …………………………………………… 

c. Alamat : …………………………………………… 

 : …………………………………………… 

3. Pembimbing II 

a. Nama / NIP : ………………………………………… 

b. No. HP yang dapat dihubungi : …………………………………………… 

c. Alamat : …………………………………………… 

 : …………………………………………… 

Membuat kesepakatan untuk proses kepembimbingan skripsi dengan prosedur sebagai 

berikut : 

a. Tempat : (-----) ruang dosen, (-----) rumah, (-----) 

b. Waktu : (-----) jam kerja, (-----) ……………………….……………… 

c. Bahan yang dikonsultasikan : (-----) pertahapan / perbab 

   (-----) sekaligus 

   (-----) ………………………………………… 

d. Proses kepembimbingan diharapkan selesai pada bulan ……………………… 

e. …………………………………………………………………………… 

 
    Banjarmasin, ……..…. 
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 Pembimbing I, 
 
 
__________________ 

Pembimbing II, 
 
 

________________ 

Mahasiswa yang 
bersangkutan, 

 
________________ 

 
Catatan : 
Dibuat rangkap 4 : 
- Rangkap I, Mahasiswa yang bersangkutan. 

- Rangkap II, Pembimbing I. 

- Rangkap III, Pembimbing II. 

- Rangkap IV, Jurusan (Arsip). 
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Lampiran 19 : Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempunakan 

 
SALINAN 

PERATURAN 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR 46 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN UMUM 
EJAAN BAHASA INDONESIA 

YANG DISEMPURNAKAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai akibat perkembangan kehidupan 
masyarakat, Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan sebagaimana diatur 
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987, perlu 
disempurnakan kembali; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

 
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 
Tahun 2008; 

 
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 

mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2007; 

 
MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
TENTANG PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA 
INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN. 

 
Pasal 1 

 
(1) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, 

dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

(2) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Menteri ini. 
 

Pasal 2 
 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum 
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Juli 2009 
 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
 
TTD 
 
BAMBANG SUDIBYO 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya. 
Biro Hukum dan Organisasi 
Departemen Pendidikan Nasional, 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 

 
 
 
 
Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. 
NIP196108281987031003 
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SALINAN 

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

NOMOR 46 TAHUN 2009 TANGGAL 31 JULI 2009 

 

 

I. PEMAKAIAN HURUF 

 

A. Huruf Abjad 

Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang 
berikut. Nama tiap huruf disertakan di kolom ketiga. 

 

Huruf Nama 
Kapital Kecil 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
Y 
Z 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 

m 
n 
o 
p 
q 
r 
s 
t 
u 
v 
w 
x 
y 
z 

a 
be 
ce 
de 
e 
ef 
ge 
ha 
i 
je 
ka 
el 

em 
en 
o 
pe 
ki 
er 
es 
te 
u 
ve 
we 
eks 
ye 
ze 

 

B. Huruf  Vokal 

Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf a, 
e, i, o, dan u 
 

Huruf 

Vokal 

Contoh Pemakaian dalam Kata 

Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
a  
e*  

api  
enak  

adi  
petak  

lusa 
sore 
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i  
o  
u  

emas  
itu  
oleh  
ulang  

kena  
simpan  
kota  
bumi  

tipe 
murni 
radio 
ibu 

 

Keterangan:  
*  Untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen ( ′) dapat digunakan 

jika ejaan kata menimbulkan keraguan.  
Misalnya:  
Anak-anak bermain di teras (téras).  
Upacara itu dihadiri pejabat teras 
Bank Indonesia. Kami menonton film seri (séri).  
Pertandingan itu berakhir seri.  
Di mana kécap itu dibuat?  
Coba kecapdulu makanan itu.  

 
 
C. Huruf Konsonan 

Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 
huruf-huruf b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, dan z.  

 
Huruf 

Vokal 

Contoh Pemakaian dalam Kata 

Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 

b  
c  
d  
f  
g  
h  
j  
k  
 
l  
m  
n  
p  
q**  
r  
s  
t  
v  
w  
x**  
y  
z  

 

bahasa  
cakap  
dua 
fakir  
guna  
hari  
jalan  
kami  
-  
lekas  
maka 
nama  
pasang  
Quran  
raih  
sampai  
tali  
varia  
wanita  
xerox  
yakin  
zeni  

 

sebut  
kaca  
ada  
kafan  
tiga  
saham 
manja  
paksa  
rakyat*  
alas  
kami  
tanah  
apa  
status-quo  
bara  
asli  
mata  
lava  
hawa  
-  
payung  
lazim  
 

adab 
-  
Abad  
maaf 
gudeg 
tuah 
mikraj 
politik 
bapak*  
akal 
diam 
daun 
siap 
Taufiq 
putar 
tangkas  
rapat 
-  
-  
sinar-x 
-  
juz 
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Keterangan:  
*   Huruf k melambangkan bunyi hamzah.  
** Huruf q dan x khusus dipakai untuk nama diri (seperti Taufiq dan Xerox) 

dan keperluan ilmu (seperti status quo dan sinar-x).  
 

D. Huruf  Diftong 

Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, 
dan oi. 
 

Huruf 

Vokal 

Contoh Pemakaian dalam Kata 

Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
ai  
au  
oi  

ain  
aula  

- 

malaikat  
saudara  
boikot  

pandai 
harimau 
amboi 

 

E. Gabungan Huruf Konsonan 

Gabungan huruf konsonan kh, ng, ny, dan sy masing-masing melambangkan 
satu bunyi konsonan. 
 

Huruf 

Vokal 

Contoh Pemakaian dalam Kata 

Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
kh  
ng  
ny  
sy  

khusus  
ngilu  
nyata  
syarat  

akhir  
bangun  
banyak  
isyarat  

tarikh 
senang 
-  
Arasy 

 

Catatan:  
Nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan Ejaan 
Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus.  

 

F. Huruf Kapital 

1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada 
awal kalimat. Misalnya: 

Dia membaca buku. 
Kita harus bekerja keras. 
Pekerjaan itu akan selesai dalam satu jam. 

2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung.  
 Misalnya: 

Adik bertanya, "Kapan kita pulang?" 
Orang itu menasihati anaknya, "Berhati-hatilah, Nak!" 
"Kemarin engkau terlambat," katanya. 
"Besok pagi," kata Ibu, "dia akan berangkat." 

3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan 
yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata 
ganti untuk Tuhan. 

 Misalnya: 
Islam   Quran 
Kristen   Alkitab 
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Hindu   Weda 
Allah  Yang Mahakuasa 
Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hamba-Nya. 

4. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, 
keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 

  Misalnya: 
Sultan Hasanuddin 
Haji Agus Salim 
Imam Syafii 
Nabi Ibrahim 

 b. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar 
kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama 
orang.  

  Misalnya: 
Dia baru saja diangkat menjadi sultan. 
Pada tahun ini dia pergi naik haji. 
Ilmunya belum seberapa, tetapi lagaknya sudah seperti kiai. 

5. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang 
diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan 
sebagai pengganti nama orang tertentu.  

  Misalnya: 
Wakil Presiden Adam Malik  
Perdana Menteri Nehru 
Profesor Supomo 
Laksamana Muda Udara Husein Sastra Negara 
Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian 
Gubernur Jawa Tengah 

 b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama 
instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. 

  Misalnya: 
Sidang itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. 
Sidang itu dipimpin Presiden. 
Kegiatan itu sudah direncanakan oleh Departemen Pendidikan 
Nasional. 
Kegiatan itu sudah direncanakan oleh Departemen 

 c. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan 
pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau 
nama tempat tertentu. Misalnya: 

Berapa orang camat yang hadir dalam rapat itu? 
Devisi itu dipimpin oleh seorang mayor jenderal. 
Di setiap departemen terdapat seorang inspektur jenderal. 

6. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang.  
  Misalnya: 

Amir Hamzah 
Dewi Sartika 
Wage Rudolf Supratman 
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Catatan:  
(1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada de, 

van, dan der (dalam nama Belanda), von (dalam nama Jerman), atau 
da (dalam nama Portugal).  
Misalnya:  
J.J de Hollander  
J.P. van Bruggen  
H. van der Giessen  
Otto von Bismarck  
Vasco da Gama  

(3) Dalam nama orang tertentu, huruf kapital tidak dipakai untuk 
menuliskan huruf pertama kata bin atau binti.  
Misalnya:  
Abdul Rahman bin Zaini  
Ibrahim bin Adham  
Siti Fatimah binti Salim  
Zaitun binti Zainal  

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang 
digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran.  
Misalnya:  
pascal second   Pas  
J/K atau JK-1   joule per Kelvin  
N     Newton  

c. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang 
digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran.  
Misalnya:  
mesin diesel  
0 volt  
5 ampere  

7. a Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, 
dan bahasa. Misalnya: 
bangsa Eskimo 
suku Sunda 
bahasa Indonesia 

b. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, 
dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan.  
Misalnya:  
pengindonesiaan kata asing  
keinggris-inggrisan  
kejawa-jawaan  

8. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, 
dan hari raya.  

  Misalnya: 
tahun Hijriah   tarikh Masehi 
bulan Agustus   bulan Maulid 
hari Jumat    hari Lebaran 
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 b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama 
peristiwa sejarah. 

  Misalnya: 
Perang Candu 
Perang Dunia I 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

 c. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah 
yang tidak digunakan sebagai nama. 

  Misalnya: 
Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa 
Indonesia. 
Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. 

9. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri 
geografi. 

  Misalnya: 
Banyuwangi   Asia Tenggara 
Cirebon    Amerika Serikat 
Eropa    Jawa Barat 

 b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama 
geografi yang diikuti nama diri geografi. 

  Misalnya: 
Bukit Barisan   Danau Toba 
Dataran Tinggi Dieng Gunung Semeru 
Sungai Musi    Tanjung Harapan 
Jalan Diponegoro  Jazirah Arab  
Ngarai Sianok   Lembah Baliem  
Selat Lombok   Pegunungan Jayawijaya  
Sungai Musi    Tanjung Harapan  
Teluk Benggala   Terusan Suez  

c.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri 
geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan 
budaya.  
Misalnya:  

ukiran Jepara   pempek Palembang  
tari Melayu   sarung Mandar  
asinan Bogor   sate Mak Ajad  

d. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang 
tidak diikuti oleh nama diri geografi.  
Misalnya:  

berlayar ke teluk   mandi di sungai  
menyeberangi selat   berenang di danau  

e.  Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi 
yang digunakan sebagai penjelas nama jenis.  
Misalnya:  

nangka belanda   kunci inggris  
petai cina    pisang  ambon 
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10. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi 
negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama 
dokumen resmi, kecuali kata tugas, seperti dan, oleh, atau, dan untuk. 

  Misalnya: 
Republik Indonesia 
Departemen Keuangan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972 

 b. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan 
nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, 
dan nama dokumen resmi. Misalnya: 

beberapa badan hukum 
kerja sama antara pemerintah dan rakyat 
menjadi sebuah republik 
menurut undang-undang yang berlaku 

Catatan:  
Jika yang dimaksudkan ialah nama resmi negara, lembaga resmi, 
lembaga ketatanegaraan, badan, dan dokumen resmi pemerintah 
dari negara tertentu, misalnya Indonesia, huruf awal kata itu 
ditulis dengan huruf kapital.  

Misalnya:  
Pemberian gaji bulan ke-13 sudah disetujui Pemerintah.  
Tahun ini Departemen sedang menelaah masalah itu.  
Surat itu telah ditandatangani oleh Direktur.  

11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang 
sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga 
ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan.  

 Misalnya: 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Rancangan Undang-Undang Kepegawaian 
Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial 
Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan. 

12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua 
unsur kata ulang sempurna) di dalam judul buku, majalah, surat kabar, 
dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk 
yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya: 

Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. 
Bacalah majalah Bahasa dan Sastra. 
Dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan. 
Ia menyelesaikan makalah "Asas-Asas Hukum Perdata". 

13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, 
pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. 

 Misalnya: 
Dr. doktor 
S.E. sarjana ekonomi 
S.H. sarjana hukum 
M.A. master of arts 
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M.Hum. magister humaniora 
Prof. profesor 
K.H. kiai haji 

Catatan:  
Gelar akademik dan sebutan lulusan perguruan tinggi, termasuk 
singkatannya, diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
036/U/1993.  

14. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan 
kekerabatan, seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman, yang 
digunakan dalam penyapaan atau pengacuan.  
Misalnya:  

Adik bertanya, "Itu apa, Bu?"  
Besok Paman akan datang.  
Surat Saudara sudah saya terima.  
"Kapan Bapak berangkat?" tanya Harto.  
"Silakan duduk, Dik!" kata orang itu.  

b. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk 
hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau 
penyapaan.  
Misalnya:  

Kita harus menghormati bapak dan ibu kita.  
Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga.  
Dia tidak mempunyai saudara yang tinggal di Jakarta.  

15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan 
dalam penyapaan.  
Misalnya:  

Sudahkah Anda tahu?  
Siapa nama Anda?  
Surat Anda telah kami terima dengan baik.  

16. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata, seperti keterangan, 
catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti 
oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu. (Lihat 
contoh pada IB, IC, IE, dan II F15).  

 
G. Huruf Miring 

1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, 
dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan.  

 Misalnya: 
Saya belum pernah membaca buku Negarakertagama karangan 
Prapanca. 
Majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. 
Berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. 

 Catatan: 
 Judul skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam 

tulisan tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diapit dengan tanda petik. 
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2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau 
mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata.  
Misalnya:  

Huruf pertama kata abad adalah a. 
Dia bukan menipu, melainkan ditipu  
Bab ini tidak membicarakan pemakaian huruf kapital.  

3. a. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau 
ungkapan yang bukan bahasa Indonesia.  

  Misalnya: 
Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. 
Orang tua harus bersikap tut wuri handayani terhadap anak. 
Politik devide et impera pernah merajalela di negeri ini. 
Weltanschauung dipadankan dengan 'pandangan dunia'. 

 b. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia 
penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia.  

  Misalnya: 
Negara itu telah mengalami empat kali kudeta. 
Korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus. 

 
Catatan:  
Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak 
miring digarisbawahi.  

 
H. Huruf Tebal 

1. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, 
bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, 
dan lampiran. 

 Misalnya: 
 Judul : HABIS GELAP TERBITLAH TERANG  

 Bab : BAB I PENDAHULUAN 

 Bagian bab:  1.1 Latar Belakang Masalah 

   1.2 Tujuan 

Daftar, indeks, dan lampiran: 
DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR LAMBANG 

DAFTAR PUSTAKA 

INDEKS 

LAMPIRAN 

 

2. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau 
mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata; untuk 
keperluan itu digunakan huruf miring.  
Misalnya:  

Akhiran –i tidak dipenggal pada ujung baris. 
Saya tidak mengambil bukumu  
Gabungan kata kerja sama ditulis terpisah.  
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Seharusnya ditulis dengan huruf miring:  

Akhiran –i tidak dipenggal pada ujung baris. 
Saya tidak mengambil bukumu  
Gabungan kata kerja sama ditulis terpisah.  

3. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan 
sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan 
polisemi.  
Misalnya:  
kalah v 1 tidak menang ...;2 kehilangan atau merugi ...;3 tidak lulus ... ;4 

tidak menyamai  
mengalah v mengaku kalah  
mengalahkan v 1 menjadikan kalah ...; 2 menaklukkan ...; 3 menganggap 
kalah ...  
terkalahkan v dapat dikalahkan ...  

Catatan:  
Dalam tulisan tangan atau ketikan manual, huruf atau kata yang akan 
dicetak dengan huruf tebal diberi garis bawah ganda.  
 

 

II. PENULISAN KATA 

 

A. Kata Dasar 

Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan.  
Misalnya:  

Buku itu sangat menarik.  
Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu.  
Kantor pajak penuh sesak. 
Dia bertemu dengan kawannya di kantor pos. 

B. Kata Turunan 

1. a. Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan bentuk 
dasarnya. 

  Misalnya: 
berjalan 
dipermainkan 
kemauan 
menengok 

 b. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada 
bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. 

  Misalnya: 
mem-PHK-kan 
di-PTUN-kan 
di-upgrade 

me-recall 

2. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis 
serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. (Lihat 
juga keterangan tentang tanda hubung, Bab III, Huruf E, Butir 5.) 

 Misalnya: 
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bertepuk tangan 
garis bawahi 
menganak sungai 
sebar luaskan 

3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran 
sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. 
Misalnya: 

dilipatgandakan 
menggarisbawahi 
menyebarluaskan 
penghancurleburan 
pertanggungjawaban 

4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, 
gabungan kata itu ditulis serangkai. 

 Misalnya: 
adipati    dwiwarna   paripurna 
aerodinamika   ekawarna   poligami 
antarkota   ekstrakurikuler  pramuniaga 
pascasarjana   nonkolaborasi   tritunggal 

Catatan:  
(1) Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital, 

tanda hubung (-) digunakan di antara kedua unsur itu.  
Misalnya:  

non-Indonesia  
pan-Afrikanisme  
pro-Barat  

(2) Jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang 
diikuti oleh kata berimbuhan, gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-
unsurnya dimulai dengan huruf kapital.  
Misalnya:  

Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih.  
Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengampun.  

(3)Jika kata maha, sebagai unsur gabungan, merujuk kepada Tuhan dan 
diikuti oleh kata dasar, kecuali kata esa, gabungan itu ditulis 
serangkai.  
Misalnya:  

Tuhan Yang Mahakuasa menentukan arah hidup kita.  
Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita.  

(4) Bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa 
Indonesia, seperti pro, kontra, dan anti, dapat digunakan sebagai 
bentuk dasar.  
Misalnya:  

Sikap masyarakat yang prolebih banyak daripada yang kontra.  
Mereka memperlihatkan sikap anti terhadap kejahatan.  

(5) Kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan ditulis serangkai 
dengan bentuk dasar yang mengikutinya, tetapi ditulis terpisah jika 
diikuti oleh bentuk berimbuhan.  
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Misalnya:  
taklaik terbang  
taktembus cahaya  
tak bersuara  
tak terpisahkan  

 
C. Bentuk Ulang 

1. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-
unsurnya.  

 Misalnya: 
anak-anak    mata-mata 
berjalan-jalan    menulis-nulis 
biri-biri    mondar-mandir 
lauk-pauk   sayur-mayur 
serba-serbi   ramah-tamah 

Catatan:  
(1)Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama 

saja.  
Misalnya:  

surat kabar  →  surat-surat kabar  
kapal barang  → kapal-kapal barang  
rak buku  → rak-rak buku  

(2) Bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis 
dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna 
yang berbeda.  
Misalnya:  

orang besar  → orang-orang besar  
orang besar-besar  

gedung tinggi  → gedung-gedung tinggi  
gedung tinggi-tinggi 

2. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. 
 Misalnya: 

kekanak-kanakan 
perundang-undangan 
melambai-lambaikan 
 

D. Gabungan Kata 

1. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis 
terpisah.  

 Misalnya: 
duta besar    model linear 
kambing hitam   orang tua 
simpang empat   persegi panjang 
mata pelajaran   rumah sakit umum 
meja tulis    kereta api cepat luar biasa 
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2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis 
dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk 
menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan.  

 Misalnya: 
anak-istri Ali    anak istri-Ali 
ibu-bapak kami   ibu bapak-kami 
buku-sejarah baru   buku sejarah-baru 

3. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai.  
 Misalnya: 

Acapkali adakalanya 
Akhirulkalam alhamdulillah 
Apalagi  astagfirullah 
Beasiswa  belasungkawa 
Darmabakti  darmasiswa 
Halalbihalal kacamata 
Manasuka matahari 

E. Suku Kata 

1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut.  
a. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya 

dilakukan di antara kedua huruf vokal itu.  
Misalnya:  

bu-ah  
ma-in  
ni-at  
sa-at  

b. Huruf diftong ai, au,dan oi tidak dipenggal.  
Misalnya:  

pan-dai 
au-la  
sau-da-ra  
am-boi 

(c) Jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan (termasuk gabungan huruf 
konsonan) di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan 
sebelum huruf konsonan itu.  
Misalnya:  

ba-pak  
la-wan  
de-ngan  
ke-nyang  
mu-ta-khir  
mu-sya-wa-rah  

d. Jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, 
pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu.  
Misalnya:  

Ap-ril  
cap-lok  
makh-luk  
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man-di  
sang-gup  
som-bong  
swas-ta  

e.  Jika di tengah kata dasar ada tiga huruf konsonan atau lebih yang 
masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di 
antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua.  
Misalnya:  

ul-tra  
in-fra  
ben-trok  
in-stru-men  

Catatan:  
(1) Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak 

dipenggal.  
Misalnya:  

bang-krut  
bang-sa  
ba-nyak  
ikh-las  
kong-res  
makh-luk  
masy-hur  
sang-gup  

(2) Pemenggalan kata tidak boleh menyebabkan munculnya satu huruf 
(vokal) di awal atau akhir baris.  
Misalnya:  

itu   → i-tu  
setia  → se-ti-a  

c) Pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara 
bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu.  
Misalnya:  

ber-jalan   mem-bantu  
di-ambil   ter-bawa  
per-buat   makan-an 
letak-kan  me-rasa-kan 
pergi-lah  apa-kah 
per-buat-an  ke-kuat-an 

Catatan:  
i. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami 

perubahan dilakukan seperti pada kata dasar.  
Misalnya:  

me-nu-tup   me-ma-kai  
me-nya-pu   me-nge-cat  
pe-no-long   pe-mi-kir  
pe-nga-rang   pe-nye-but  
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(2) Akhiran –i tidak dipisahkan pada pergantian baris. (Lihat juga keterangan 
tentang tanda hubung, Bab III, Huruf E, Butir 2.)  

(3) Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar.  
Misalnya:  

ge-lem-bung  
ge-mu-ruh  
ge-ri-gi  
si-nam-bung  
te-lun-juk  

(4) Pemenggalan tidak dilakukan pada suku kata yang terdiri atas satu vokal.  
Misalnya:  

Beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan ....  
Walaupun cuma-cuma, mereka tidak mau ambil makanan itu.  

3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu 
dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara 
unsur-unsur itu. Tiap-tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata 
dasar. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung, Bab III, Huruf E, Butir 
2.)  
Misalnya:  

bio-grafi    bi-o-gra-fi  
bio-data    bi-o-da-ta  
foto-grafi    fo-to-gra-fi  
foto-kopi    fo-to-ko-pi  
intro-speksi    in-tro-spek-si  
intro-jeksi    in-tro-jek-si  
kilo-gram    ki-lo-gram  
kilo-meter    ki-lo-me-ter  
pasca-panen    pas-ca-pa-nen  
pasca-sarjana    pas-ca-sar-ja-na  

4. Nama orang, badan hukum, atau nama diri lain yang terdiri atas dua unsur 
atau lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya (tanpa tanda 
pisah). Unsur nama yang berupa singkatan tidak dipisahkan.  

 
D. Kata Depan di, ke, dan dari 
 Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, 

kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, 
seperti kepada dan daripada.  

 Misalnya: 
Bermalam sajalah di sini. 
Di mana dia sekarang? 
Kain itu disimpan di dalam lemari. 
Kawan-kawan bekerja di dalam gedung. 
Dia berjalan-jalan di luar gedung. 

Catatan:  
Kata-kata yang dicetak miring di dalam kalimat seperti di bawah ini ditulis 
serangkai.  
Misalnya:  
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Kami percaya sepenuhnya kepadanya.  
Dia lebih tua daripada saya.  
Dia masuk, lalu keluar lagi.  
Bawa kemari gambar itu.  
Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu.  
 

G. Partikel 

 1. Partikel -lah, -kah, dan -tah ditulis serangkai dengan kata yang 
mendahuluinya. Misalnya: 

Bacalah buku itu baik-baik! 
Apakah yang tersirat dalam surat itu? 
Siapakah gerangan dia? 
Apatah gunanya bersedih hati? 

 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya.  
  Misalnya: 

Apa pun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan 
bijaksana. 
Hendak pulang tengah malam pun sudah ada kendaraan. 
Jangankan dua kali, satu kali pun engkau belum pernah datang ke 
rumahku. 
Jika Ayah membaca di teras, Adik pun membaca di tempat itu. 

Catatan: 
Partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu ditulis serangkai 
dengan kata yang mendahuluinya. 
Misalnya: 

Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. 
Bagaimanapun juga, tugas itu akan diselesaikannya. 
Baik laki-laki maupun perempuan ikut berdemonstrasi. 
Walaupun sederhana, rumah itu tampak asri. 

d) Partikel per yang berarti ‘demi’, ‘tiap’, atau‘mulai’ditulis terpisah dari kata 
yang mengikutinya.  
Misalnya:  

Mereka masuk ke dalam ruang satu per satu.  
Harga kain itu Rp50.000,00 per helai.  
18 Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 Januari.  
 

H. Singkatan dan Akronim 

 1. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. 
 a. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti 

dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. 
  Misalnya: 

A.H. Nasution   Abdul Haris Nasution 
H. Hamid   Haji Hamid 
Suman Hs.   Suman Hasibuan 
W.R. Supratman  Wage Rudolf Supratman 
Bpk.    bapak 
Sdr.    saudara 
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 b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan 
atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan 
huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan 
tanda titik.  

  Misalnya: 
PGRI   Persatuan Guru Republik Indonesia 
PT   perseroan terbatas 
SD   sekolah dasar 
KTP   kartu tanda penduduk 

c. 1) Singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda 
titik. 

  Misalnya: 
jml.   jumlah 
kpd.   kepada 
tgl.   tanggal 
hlm.   halaman 
yg.   yang 

 2) Singkatan gabungan kata yang terdiri atas tiga huruf diakhiri dengan 
tanda titik. 

  Misalnya: 
dll.   dan lain-lain 
dsb.   dan sebagainya 
dst.   dan seterusnya 
sda.   sama dengan atas 
ybs.   yang bersangkutan 
Yth.   Yang terhormat 

d. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua huruf (lazim digunakan 
dalam suratmenyurat) masing-masing diikuti oleh tanda titik.  

 Misalnya: 
a.n.   atas nama 
d.a.   dengan alamat 
u.b.   untuk beliau 
u.p.   untuk perhatian 

 e. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata 
uang tidak diikuti tanda dengan titik.  

  Misalnya: 
cm   sentimeter 
kg   ilogram 
kVA   kilovolt-ampere 
l   liter 

 2. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai 
sebuah kata. 

 a. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama 
diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik.  

  Misalnya: 
LIPI   Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
LAN   Lembaga Administrasi Negara 
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PASI   Persatuan Atletik Seluruh Indonesia 
SIM   surat izin mengemudi 

 b. Akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis 
dengan huruf awal kapital.  

  Misalnya: 
Bulog   Badan Urusan Logistik 
Bappenas  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Iwapi   Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 
Kowani  Kongres Wanita Indonesia 

c. Akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih 
ditulis dengan huruf kecil. 

 Misalnya: 
pemilu   pemilihan umum 
iptek  ilmu pengetahuan dan teknologi 
rapim  rapat pimpinan 
rudal   peluru kendali 
tilang   bukti pelanggaran 
radar   radio detecting and ranging 
 

I. Angka dan Bilangan 

Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai 
lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab 
atau angka Romawi.  

Angka Arab  : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
Angka Romawi: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L (50), C (100), 

D 500), M (1.000), V (5.000), M (1.000.000)  
 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis 

dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti 
dalam perincian atau paparan. 

  Misalnya: 
Mereka menonton drama itu sampai tiga kali. 
Koleksi perpustakaan itu mencapai dua juta buku. 
Di antara 72 anggota yang hadir 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, 
dan 5 orang tidak memberikan suara. 
Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 
minibus, dan 250 sedan. 

 2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, jika lebih dari dua kata, 
susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf 
itu tidak ada pada awal kalimat.  

  Misalnya: 
Lima puluh siswa kelas 6 lulus ujian. 
Panitia mengundang 250 orang peserta. 

Bukan: 
250 orang peserta diundang Panitia dalam seminar itu 

3. Angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya 
lebih mudah dibaca. 
Misalnya: 
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Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. 
Dia mendapatkan bantuan Rp250 juta rupiah untuk mengembangkan 
usahanya. 
Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya Rp10 
triliun. 

4. Angka digunakan untuk menyatakan (a) ukuran panjang, berat, luas, dan isi; 
(b) satuan waktu; (c) nilai uang; dan (d) jumlah. 

 Misalnya: 
0,5 sentimeter    tahun 1928 
5 kilogram     17 Agustus 1945 
4 meter persegi    1 jam 20 menit 
10 liter     pukul 15.00 
Rp5.000,00    10 persen  
US$ 3,50*     27 orang  
£5,10*     ¥100  
2.000 rupiah 

5. Angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, 
atau kamar. 

 Misalnya: 
Jalan Tanah Abang I No. 15 
Jalan Wijaya No. 14 
Apartemen No. 5 
Hotel Mahameru, Kamar 169 

 6. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. 
  Misalnya: 

Bab X, Pasal 5, halaman 252 
Surah Yasin: 9 
Markus 2: 3 

7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut.  
a. Bilangan utuh  

Misalnya:  
dua belas (12)  
tiga puluh  (30)  
lima ribu  (5000)  

b. Bilangan pecahan  
Misalnya:  
setengah   (1/2)  
seperenam belas  (1/16)  
tiga perempat (3/4)  
dua persepuluh  (0,2) atau (2/10)  
tiga dua pertiga  (3 2/3)  
satu persen   (1%)  
satu permil   (1o/oo)  
Catatan:  
(1)Pada penulisan bilangan pecahan dengan mesin tik, spasi digunakan di 

antara bilangan utuh dan bilangan pecahan.  
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(2)Tanda hubung dapat digunakan dalam penulisan lambang bilangan 
dengan huruf yang dapat menimbulkan salah pengertian.  
Misalnya:  

20 2/3 (dua puluh dua-pertiga)  
22/30 (dua-puluh-dua pertiga puluh)  
20 15/17 (dua puluh lima-belas pertujuh belas)  
150 2/3 (seratus lima puluh dua-pertiga)  
152/3 (seratus-lima-puluh-dua pertiga)  

8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. 
  Misalnya: 

a. pada awal abad XX (angka Romawai kapital)  
dalam kehidupan pada abad ke-20 ini (huruf dan angka Arab)  
pada awal abad kedua puluh (huruf) 

b. kantor di tingkat II gedung itu (angka Romawi) 
  di tingkat ke-2 gedung itu (huruf dan angka Arab) 
  di tingkat kedua gedung itu (huruf) 
 9. Penulisan bilangan yang mendapat akhiran -an mengikuti cara berikut.  
  Misalnya: 

lima lembar uang 1.000-an (lima lembar uang seribuan) 
tahun 1950-an (tahun seribu sembilan ratus lima puluhan) 
uang 5.000-an (uang lima-ribuan) 

 10. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks 
(kecuali di dalam dokumen resmi, seperti akta dan kuitansi). 

  Misalnya: 
Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. 
Kantor kami mempunyai dua puluh orang pegawai. 
Rumah itu dijual dengan harga Rp125.000.000,00. 

 11. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus 
tepat.  

  Misalnya: 
Saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500,50 (sembilan 
ratus ribu lima 
ratus rupiah lima puluh sen). 
Bukti pembelian barang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke 
atas harus 
dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. 
Dia membeli uang dolar Amerika Serikat sebanyak $5,000.00 (lima 
ribu dolar). 

Catatan:  
(1) Angka Romawi tidak digunakan untuk menyatakan jumlah.  
(2)  Angka Romawi digunakan untuk menyatakan penomoran bab 

(dalam terbitan atau produk perundang-undangan) dan nomor 
jalan.  

(3)  Angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman 
sebelum Bab I dalam naskah dan buku.  
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J. Kata Ganti ku-, kau-, -ku, -mu, dan -nya 

 Kata ganti ku- dan kau- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya; -ku, -
mu, dan –nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 

 Misalnya: 
Buku ini boleh kaubaca. 
Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. 
Rumahnya sedang diperbaiki. 

Catatan: 
Kata-kata ganti itu (-ku, -mu,  dan -nya) dirangkaikan dengan tanda hubung 
apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali 
dengan huruf kapital.  
Misalnya:  

KTP-mu  
SIM-nya  
STNK-ku  

K.Kata si dan sang 
Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.  
Misalnya:  

Surat itu dikembalikan kepada si pengirim.  
Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli.  
Ibu itu membelikan sang suami sebuah laptop.  
Siti mematuhi nasihat sang kakak.  

Catatan:  
Huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu 
diperlakukan sebagai unsur nama diri.  
Misalnya:  

Harimau itu marah sekali kepada Sang Kancil.  
Dalam cerita itu Si Buta dari Goa Hantu berkelahi dengan musuhnya.  
 
 

III. PEMAKAIAN TANDA BACA 

 

A. Tanda Titik (.) 

 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 
  Misalnya: 

Ayahku tinggal di Solo. 
Biarlah mereka duduk di sana. 
Dia menanyakan siapa yang akan datang. 

Catatan:  
Tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsur akhirnya sudah 
bertanda titik. (Lihat juga Bab III, Huruf I.)  
Misalnya:  

Buku itu disusun oleh Drs. Sudjatmiko, M.A.  
Dia memerlukan meja, kursi, dsb.  
Dia mengatakan, "kaki saya sakit."  

 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, 
ikhtisar, atau daftar. 
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  Misalnya: 
 a. III. Departemen Pendidikan Nasional 
   A. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
   B. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
    1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 
    2. ... 
 b. 1. Patokan Umum 
  1.1 Isi Karangan 
  1.2 Ilustrasi 
  1.2.1 Gambar Tangan 
  1.2.2 Tabel 
  1.2.3 Grafik 
  2. Patokan Khusus 
  2.1 … 
  2.2 ... 

3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang 
menunjukkan waktu.  
Misalnya:  

pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1, 35 menit, 
20 detik)  

Catatan:  
Penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti salah satu cara berikut.  
(1) Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 12 dapat dilengkapi dengan 

keterangan pagi, siang, sore, atau malam. 
Misalnya:  

pukul 9.00 pagi 
pukul 11.00 siang 
pukul 5.00 sore 
pukul 8.00 malam 

(3) Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 24 tidak memerlukan 
keterangan pagi, siang, atau malam.  
Misalnya:  

pukul 00.45  
pukul 07.30  
pukul 11.00  
pukul 17.00  
pukul 22.00  

e) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang 
menunjukkan jangka waktu.  
Misalnya:  

1.35.20 jam (1 jam, 35 menit, 20 detik)  
0.20.30 jam (20 menit, 30 detik)  
0.0.30 jam (30 detik)  

5. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan 
yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit.  
Misalnya:  
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Alwi, Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, dan Anton 
Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara. Weltevreden: Balai 
Poestaka.  

Catatan:  
Urutan informasi mengenai daftar pustaka tergantung pada lembaga yang 
bersangkutan.  

6. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya 
yang menunjukkan jumlah.  
Misalnya:  

Desa itu berpenduduk 24.200 orang.  
Siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri 12.000 orang.  
Penduduk Jakarta lebih dari 11.000.000 orang.  

Catatan:  
(1) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah.  
Misalnya:  

Dia lahir pada tahun 1956 di Bandung.  
Lihat halaman 2345 dan seterusnya.  
Nomor gironya 5645678.  

(2) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala 
karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya.  
Misalnya:  

Acara Kunjungan Menteri Pendidikan Nasional  
Bentuk dan Kedaulatan (Bab I UUD 1945)  
Salah Asuhan  

(3)Tanda titik tidak dipakai di belakang (a) nama dan alamat penerima surat, 
(b) nama dan alamat pengirim surat, dan (c) di belakang tanggal surat.  
Misalnya:  

Yth. Kepala Kantor Penempatan Tenaga  
Jalan Cikini 71  
Jakarta  
 
Yth. Sdr. Moh. Hasan  
Jalan Arif Rahmad 43  
Palembang  
 
Adinda  
Jalan Diponegoro 82  
Jakarta  
 
21 April  2008  
 

(4) Pemisahan bilangan ribuan atau kelipatannya dan desimal dilakukan 
sebagai berikut.  

Rp200.250,75   $ 50,000.50  
8.750 m   8,750 m  

7. Tanda titik dipakai pada penulisan singkatan (Lihat Bab II, Huruf H.)  
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B. Tanda Koma (,) 

 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau 
pembilangan. 

  Misalnya: 
Saya membeli kertas, pena, dan tinta. 
Surat biasa, surat kilat, ataupun surat kilat khusus memerlukan 
prangko. 
Satu, dua, ... tiga! 

 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari 
kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi, 
melainkan, sedangkan, dan kecuali. 

 Misalnya: 
Saya akan membeli buku-buku puisi, tetapi kau yang memilihnya. 
Ini bukan buku saya, melainkan buku ayah saya. 
Dia senang membaca cerita pendek, sedangkan adiknya suka 
membaca puisi 
Semua mahasiswa harus hadir, kecuali yang tinggal di luar kota. 

 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat 
jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. 

  Misalnya: 
Kalau ada undangan, saya akan datang. 
Karena tidak congkak, dia mempunyai banyak teman. 
Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca 
buku. 

Catatan:  
Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk 
kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya.  
Misalnya:  

Saya akan datang kalau ada undangan.  
Dia mempunyai banyak teman karena tidak congkak.  
Kita harus membaca banyak buku agar memiliki wawasan yang luas.  

 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung 
antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, 
dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu.  

  Misalnya: 
Anak itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh 
beasiswa belajar di luar negeri. 
Anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia 
menjadi bintang pelajar 
Meskipun begitu, dia tidak pernah berlaku sombong kepada 
siapapun. 

Catatan:  
Ungkapan penghubung antarkalimat, seperti oleh karena itu, jadi, 
dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu, tidak 
dipakai pada awal paragraf.  
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5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru, seperti o, ya, wah, aduh, 
dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan, seperti Bu, Dik, 
atau Mas dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat.  
Misalnya:  

O, begitu?  
Wah, bukan main!  
Hati-hati, ya, jalannya licin.  
Mas, kapan pulang?  
Mengapa kamu diam, Dik?  
Kue ini enak, Bu.  

6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain 
dalam kalimat. (Lihat juga pemakaian tanda petik, Bab III, Huruf J dan K.)  
Misalnya:  

Kata Ibu, "Saya gembira sekali."  
"Saya gembira sekali," kata Ibu, "karena lulus ujian."  

7. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian 
lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir 
dengan tanda tanya atau tanda seru.  
Misalnya:  

"Di mana Saudara tinggal?" tanya Pak Guru.  
"Masuk ke kelas sekarang!" perintahnya.  

8. Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) bagian-bagian 
alamat, (c) tempat dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah atau 
negeri yang ditulis berurutan.  
Misalnya:  

Sdr. Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor  
Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba 
Raya 6, Jakarta  
Surabaya, 10 Mei 1960  
Tokyo, Jepang.  

 9. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik 
susunannya dalam daftar pustaka.  

  Misalnya: 
Gunawan, Ilham. 1984. Kamus Politik Internasional. Jakarta: Restu 
Agung. 
Halim, Amran (Ed.) 1976. Politik Bahasa Nasional. Jilid 1. Jakarta: 
Pusat Bahasa. 
Junus, H. Mahmud. 1973. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran 
Sugono, Dendy. 2009. Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar. 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

10.Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan 
akhir. Misalnya: 

Alisjahbana, S. Takdir, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Jilid 2 
(Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950), hlm. 25. 
Hilman, Hadikusuma, Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya 
Indonesia (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 12. 
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Poerwadarminta, W.J.S. Bahasa Indonesia untuk Karang-
mengarang (Jogjakarta: UP Indonesia, 1967), hlm. 4. 

11.Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang 
mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, 
atau marga.  
Misalnya:  

B. Ratulangi, S.E.  
Ny. Khadijah, M.A.  
Bambang Irawan, S.H.  
Siti Aminah, S.E., M.M.  

Catatan:  
Bandingkan Siti Khadijah, M.A. dengan Siti Khadijah M.A. (Siti 
Khadijah Mas Agung).  

12. Tanda koma dipakai di muka angka desimal atau di antara rupiah dan sen 
yang dinyatakan dengan angka.  
Misalnya:  

12,5 m  
27,3 kg  
Rp500,50  
Rp750,00  

Catatan:  
Bandingkan dengan penggunaan tanda titik yang dimulai dengan 
angka desimal atau di antara dolar dan sen.  

13. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya 
tidak membatasi. (Lihat juga pemakaian tanda pisah, Bab III, Huruf F.)  
Misalnya:  

Guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali.  
Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang laki-laki yang makan 
sirih.  
Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, mengikuti latihan 
paduan suara.  

Catatan:  
Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak 
diapit dengan tanda koma.  
Misalnya:  

Semua siswa yang lulus ujian akan mendapat ijazah.  
14. Tanda koma dapat dipakai -untuk menghindari salah baca/salah pengertian- 

di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat.  
Misalnya:  

Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa-
bahasa di kawasan nusantara ini.  
Atas perhatian Saudara, kami ucapan terima kasih.  

Bandingkan dengan:  
Kita dapat memanfaatkan bahasa-bahasa di kawasan nusantara ini 
dalam pengembangan kosakata.  
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Saudara.  
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C. Tanda Titik Koma (;) 

 1. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk 
memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. 

  Misalnya: 
Hari sudah malam; anak-anak masih membaca buku-buku yang baru 
dibeli ayahnya. 
Ayah mengurus tanaman di kebun; Ibu menulis makalah di ruang 
kerjanya; Adik 
membaca di teras depan; saya sendiri asyik memetik gitar 
menyanyikan puisi-puisi penyair kesanganku. 

 2. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam 
kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, 
sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. 

  Misalnya: 
Syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini: 
(1) berkewarganegaraan Indonesia; 
(2) berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya; 
(3) berbadan sehat; 
(4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih 

apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata 
hubung.  
Misalnya:  

Ibu membeli buku, pensil, dan tinta; baju, celana, dan kaos; pisang, 
apel, dan jeruk.  
Agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, sekretaris, dan 
bendahara; penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan 
program kerja; pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi.  
 

D. Tanda Titik Dua (:) 

 1. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti 
rangkaian atau pemerian. 

  Misalnya: 
Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan 
lemari. 
Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan: hidup atau 
mati. 

Catatan:  
Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemerian itu 
merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan.  
Misalnya:  

Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari.  
Fakultas itu mempunyai Jurusan Ekonomi Umum dan Jurusan 
Ekonomi Perusahaan.  

 2. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan 
pemerian. 



 109 

  Misalnya: 
a. Ketua  : Ahmad Wijaya  

Sekretaris  : Siti Aryani  
Bendahara : Aulia Arimbi  

b.  Tempat  : Ruang Sidang Nusantara  
Pembawa Acara  : Bambang S.  
Hari, tanggal  : Selasa, 28 Oktober 2008  
Waktu  : 09.00—10.30  

2. Tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang 
menunjukkan pelaku dalam percakapan.  
Misalnya:  

Ibu : "Bawa kopor ini, Nak!"  
Amir : "Baik, Bu."  
Ibu : "Jangan lupa. Letakkan baik-baik!"  

 4. Tanda titik dua dipakai di antara (a) jilid atau nomor dan halaman, (b) bab 
dan ayat dalam kitab suci, (c) judul dan anak judul suatu karangan, serta (d) 
nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan.  
Misalnya: 

Horison, XLIII, No. 8/2008: 8 
Surah Yasin: 9 
Dari Pemburu ke Terapeutik: Antologi Cerpen Nusantara 
Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ketiga. Jakarta: Pusat 
Bahasa 
 

E. Tanda Hubung (-) 

1. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian 
baris.  
Misalnya:  

Di samping cara lama diterapkan juga ca-  
ra baru ....  
Sebagaimana kata peribahasa, tak ada ga-  
ding yang takretak.  

2. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya 
atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris.  
Misalnya:  

Kini ada cara yang baru untuk meng-  
ukur panas.  
Kukuran baru ini memudahkan kita me-  
ngukur kelapa.  
Senjata ini merupakan sarana pertahan-  
an yang canggih.  

3. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang.  
Misalnya:  

anak-anak  
berulang-ulang  
kemerah-merahan  
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4. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan 
huruf dalam kata yang dieja satu-satu.  
Misalnya:  

8-4-2008  
p-a-n-i-t-i-a  

5. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas (a) hubungan bagian-bagian 
kata atau ungkapan dan (b) penghilangan bagian frasa atau kelompok kata.  
Misalnya:  

ber-evolusi  
dua-puluh ribuan (20 x 1.000)  
tanggung-jawab-dan-kesetiakawanan sosial (tanggung jawab sosial 
dan kesetiakawanan sosial)  
Karyawan boleh mengajak anak-istri ke acara pertemuan besok.  

Bandingkan dengan:  
be-revolusi  
dua-puluh-ribuan (1 x 20.000)  
tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial  

6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai:  
a. se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital,  
b. ke- dengan angka,  
c. angka dengan -an,  
d. kata atau imbuhan dengan singkatan berhuruf kapital, 
e. kata ganti yang berbentuk imbuhan, dan  
f. gabungan kata yang merupakan kesatuan.  
Misalnya:  

se-Indonesia  
peringkat ke-2  
tahun 1950-an  
hari-H  
sinar-X  
mem-PHK-kan  
ciptaan-Nya  
atas rahmat-Mu  
Bandara Sukarno-Hatta  
alat pandang-dengar  

7. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan 
unsur bahasa asing.  
Misalnya:  

di-smash 
di-mark-up  
pen-tackle-an  
 

E. Tanda Pisah (─) 

 1. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang 
memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat.  

  Misalnya: 
Kemerdekaan itu—hak segala bangsa—harus dipertahankan. 
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Keberhasilan itu─saya yakin─dapat dicapai kalau kita mau berusaha 
keras. 

 2. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau 
keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas.  

  Misalnya: 
Rangkaian temuan ini─evolusi, teori kenisbian, dan kini juga 
pembelahan atom─telah mengubah konsepsi kita tentang alam 
semesta. 
Gerakan Pengutamaan Bahasa Indonesia─amanat Sumpah 
Pemuda─harus terus ditingkatkan. 

3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti 
'sampai dengan' atau 'sampai ke'.  
Misalnya:  

Tahun 1928─2008  
Tanggal 5─10 April 2008  
Jakarta─Bandung  

Catatan:  
(1)Tanda pisah tunggal dapat digunakan untuk memisahkan keterangan 

tambahan pada akhir kalimat.  
Misalnya:  

Kita memerlukan alat tulis─pena, pensil, dan kertas.  
(Bandingkan dengan Bab III, Huruf D, kaidah 1.)  

(2)Dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda 
hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya.  

 
G. Tanda Tanya (?) 

1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya.  
Misalnya:  

Kapan dia berangkat?  
Saudara tahu, bukan?  

2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian 
kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.  
Misalnya:  

Dia dilahirkan pada tahun 1963 (?).  
Uangnya sebanyak 10 juta rupiah (?) hilang.  

 
H. Tanda Seru (!) 

Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa 
seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, 
ataupun emosi yang kuat.  
Misalnya:  

Alangkah indahnya taman laut ini!  
Bersihkan kamar itu sekarang juga!  
Sampai hati benar dia meninggalkan istrinya!  
Merdeka!  
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I. Tanda Elipsis (...) 

 1. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. 
 Misalnya: 

Kalau begitu ..., marilah kita laksanakan. 
Jika Saudara setuju dengan harga itu ..., pembayarannya akan segera 
kami lakukan. 

 2. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau 
naskah ada bagian yang dihilangkan. 

  Misalnya: 
Sebab-sebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. 
Pengetahuan dan pengalaman kita ... masih sangat terbatas. 

Catatan:  
(1) Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi.  
(2) Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu  

dipakai 4 tanda titik: 3 tanda titik untuk menandai penghilangan 
teks dan 1 tanda titik untuk menandai akhir kalimat.  

(3) Tanda elipsis pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi.  
Misalnya:  

Dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan cermat 
.... 

 
J. Tanda Petik (" ") 

 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari 
pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain.  

  Misalnya: 
Pasal 36 UUD 1945 menyatakan, "Bahasa negara ialah bahasa 
Indonesia. " 
Ibu berkata, "Paman berangkat besok pagi. " 
"Saya belum siap," kata dia, "tunggu sebentar!" 

 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku 
yang dipakai dalam kalimat. 

  Misalnya: 
Sajak "Pahlawanku" terdapat pada halaman 5 buku itu. 
Saya sedang membaca "Peningkatan Mutu Daya Ungkap Bahasa 
Indoneia" dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat 
Madani. 
Bacalah "Penggunaan Tanda Baca" dalam buku Pedoman Umum 
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 
Makalah "Pembetukan Insan Cerdas Kompetitif" menarik perhatian 
peserta seminar. 

3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau 
kata yang mempunyai arti khusus.  
Misalnya:  

Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara "coba dan ralat" saja.  
Dia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama 
"cutbrai".  
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Catatan:  
(1) Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan 

langsung.  
Misalnya:  

Kata dia, "Saya juga minta satu."  
Dia bertanya, "Apakah saya boleh ikut?"  

(2) Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang 
tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti 
khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat.  
Misalnya:  

Bang Komar sering disebut "pahlawan"; ia sendiri tidak tahu 
sebabnya.  
Karena warna kulitnya, dia mendapat julukan "Si Hitam".  

(3) Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik 
itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris.  

(4) Tanda petik (") dapat digunakan sebagai pengganti idem atau sda. (sama 
dengan di atas) atau kelompok kata di atasnya dalam penyajian yang 
berbentuk daftar.  
Misalnya:  

Zaman  bukan jaman  
  asas       "  azas  

plaza       "  plasa  
jadwal       "  jadual  
bus       "  bis 
 

K. Tanda Petik Tunggal (' ') 

1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam 
petikan lain.  
Misalnya:  

Tanya dia, "Kaudengar bunyi 'kring-kring' tadi?"  
"Waktu kubuka pintu depan, kudengar teriak anakku, 'Ibu, Bapak 
pulang', dan rasa letihku lenyap seketika," ujar Pak Hamdan.  

2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan.  
Misalnya:  

terpandai  'paling' pandai  
retina  'dinding mata sebelah dalam'  
mengambil langkah seribu  ‘lari pontang-panting'  
tinggi hati  ‘sombong, angkuh'  

3. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, kata atau ungkapan 
bahasa daerah atau bahasa asing (Lihat pemakaian tanda kurung, Bab III, 
Huruf M)  
Misalnya:  

feed-back 'balikan'  
dress rehearsal 'geladi bersih'  
tadulako 'panglima'  
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L. Tanda Kurung (( )) 

1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan.  
Misalnya:  

Anak itu tidak memiliki KTP (kartu tanda penduduk).  
Dia tidak membawa SIM (surat izin mengemudi)  

Catatan:  
Dalam penulisan didahulukan bentuk lengkap setelah itu bentuk 
singkatnya.  
Misalnya:  

Saya sedang mengurus perpanjangan kartu tanda penduduk (KTP). 
KTP itu merupakan tanda pengenal dalam berbagai keperluan.  

2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang 
bukan bagian utama kalimat.  
Misalnya:  

Sajak Tranggono yang berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal 
di Bali) ditulis pada tahun 1962.  
Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan arus perkembangan 
baru pasar dalam negeri.  

3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di 
dalam teks dapat dihilangkan.  
Misalnya:  

Kata cocaine diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain(a).  
Pejalan kaki itu berasal dari (Kota) Surabaya.  

4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci 
urutan keterangan.  
Misalnya:  

Faktor produksi menyangkut masalah (a) bahan baku, (b) biaya 
produksi, dan (c) tenaga kerja.  
Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan (1) 
akta kelahiran, (2) ijazah terakhir, dan (3) surat keterangan 
kesehatan.  

Catatan:  
Tanda kurung tunggal dapat dipakai untuk mengiringi angka atau huruf 
yang menyatakan perincian yang disusun ke bawah.  
Misalnya:  

Kemarin kakak saya membeli  
1) buku,  
2) pensil, dan  
3) tas sekolah.  

Dia senang dengan mata pelajaran  
a) fisika,  
b) biologi, dan  
c) kimia.  
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M.Tanda Kurung Siku ([ ]) 

 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata 
sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis 
orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu 
memang terdapat di dalam naskah asli. 
Misalnya: 

Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. 
Ia memberikan uang [kepada] anaknya. 
Ulang tahun [hari kemerdekaan] Republik Indonesia jatuh pada hari 
Selasa. 

 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat 
penjelas yang sudah bertanda kurung. 

  Misalnya: 
Persamaan kedua proses ini (perbedaannya dibicarakan di dalam Bab 
II [lihat halaman 35─38]) perlu dibentangkan di sini. 
 

N. Tanda Garis Miring (/) 

1. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan 
penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim atau tahun 
ajaran.  
Misalnya:  

No. 7/PK/2008  
Jalan Kramat III/10  
tahun ajaran 2008/2009  

2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun.  
Misalnya:  
dikirimkan lewat darat/laut  'dikirimkan lewat darat atau lewat laut'  
harganya Rp1.500,00/lembar  'harganya Rp1.500,00 tiap lembar'  
tindakan penipuan dan/atau  'tindakan penipuan dan penganiayaan 
penganiayaan,  tindakan penipuan, atau tindakan 

penganiayaan'  
Catatan:  

Tanda garis miring ganda (//) dapat digunakan untuk membatasi 
penggalan-penggalan dalam kalimat untuk memudahkan pembacaan 
naskah.  
 

O. Tanda Penyingkat atau Apostrof (')  

Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka 
tahun.  
Misalnya:  

Dia 'kan sudah kusurati. ('kan: bukan)  
Malam 'lah tiba. ('lah: telah)  
1 Januari '08 ('08: 2008)  
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MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
 
TTD 
 
BAMBANG SUDIBYO 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Biro Hukum dan Organisasi 
Departemen Pendidikan Nasional, 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 
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