
PEDOMAN PENULISAN
KARYA ILMIAH

(SKRIPSI)

PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018



PEDOMAN 
PENULISAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)

Program Studi Ekonomi Syariah
Konsenterasi Ekonomi dan Perbankan Islam

Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Keputusan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor: 01/A3-2/EPI-FAI/UMY/IV/2018

Diterbitkan : 
Tim Penyusun :  Dr. Maesyaroh, M.A
    Satria Utama, S.EI., MEI
    Syarif As’ad, S.EI., MSI
    Mukhlis Rahmanto, Lc., MA
    Hilman Latief, MA., Ph.D
    Sobar, S.EI., M.Sc
    Muhammad Zakiy, S.EI., M.Sc
   
Alamat  :  Laboratorium Mini Banking Kampus Terpadu UMY 
  Gd. F6 Lt.2 Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan
  Bantul 55183. Telp. (0274) 387656. Psw 192, 
  Faks (0274) 387646

Email :  epi@umy.ac.id

Edisi Revisi :  April 2018



iiiPRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UMY

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmanirrahim

Tuntutan melakukan penelitian yang baik pada sebuah perguruan 
tinggi, menuntut seluruh perguruan tinggi untuk menciptakan karya 
ilmiah (skripsi) yang baik. Untuk itu sudah menjadi suatu keharusan 
bagi sebuah Universitas untuk meningkatkan kualitas penulisan 
karya ilmiah (skripsi) bagi mahasiswanya.Prodi. Ekonomi Syariah 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogakarta 
sebagai lembaga pendidikan yang mencetak lulusan sesuai 
kompetensi di bidang Ekonomi Syariah maka harus menunjukkan 
rancangan penulisan penelitian yang ideal dan spesifik sesuai dengan 
program studi Ekonomi Syariah FAI UMY. Sebagai karya ilmiah 
mandiri dari mahasiswa, struktur isi karya ilmiah, gaya bahasa, dan 
gaya tulisan yang digunakan sangatlah beragam. Untuk itu, buku ini 
hadir sebagai panduan atau pedoman dalam penulisan karya ilmiah 
di Prodi. Ekonomi Syariah FAI UMY. Buku pedoman ini berlaku 
umum untuk semua civitas akademika program sarjana Ekonomi 
Syariah FAI UMY. Oleh karena itu, dengan terbitnya buku pedoman 
ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 
FAI UMY dalam menyusun karya ilmiah terutama skripsi dan bagi 
pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan pedoman penulisan skripsi ini disampaikan ucapan 
terima kasih.

Yogyakarta, 20 April  2018 M
   4 Rajab 1439 H 
Kaprodi Ekonomi Syariah, FAI UMY

Dr. Maesyaroh M.A
NIK. 19741006201504113047
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian, Syarat dan Bobot Skripsi
1. Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang 

disusun oleh mahasiswa program strata satu (S-1)  
sesuai dengan road map penelitian Prodi Ekonomi 
Syariah FAI UMY.

2. Dalam buku pedoman ini, yang dimaksud dengan 
penelitian adalah penelitian yang dilakukan terhadap 
kepustakaan (library research) dan atau penelitian 
lapangan (field research).

3. Naskah akhir harus terdapat minimal 10 artikel dari 
jurnal ilmiah.

4. Naskah akhir harus sudah diuji Turnitin dengan 
maksimal tingkat similarity index 20%, exclude matches 
<1%.

5. Skripsi memiliki bobot 6 (enam) SKS

B. Pengajuan Judul Skripsi
Sebelum menulis skripsi, mahasiswa terlebih dahulu 

mengajukan judul skripsi yang harus memenuhi syarat dan 
prosedur sebagai berikut:
1.   Syarat dan prosedur

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Studi 
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas 
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Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan 
kartu mahasiswa yang berlaku.

b. Mahasiswa telah menempuh mata kuliah minimal 130 
SKS

c. Minimal IPK 2,50 dengan maksimal nilai D adalah 
3 mata kuliah tanpa ada nilai E dan TL, terutama 
matakuliah statistik dan metopen.

d. Melampirkan form persetujuan kelayakan untuk 
menyusun skripsi dari Dosen Penasihat Akademik 
(DPA) (form dapat diambil di Lab Mini Banking).

e. Judul skripsi diajukan pada awal semester, sebelum 
perkuliahan dimulai

f. Telah melakukan key-in skripsi dengan menunjukkan 
bukti print out key-in.

g. Menyerahkan persyaratan dalam map berwarna 
merah di Lab. Mini Banking Ekonomi Syariah untuk 
diproses (alur dan prosedur dapat dilihat pada 
lampiran 1)

C. Seminar Proposal Skripsi
Seminar Proposal Skripsi merupakan forum pembahasan 

proposal yang bertujuan untuk memberikan masukan-
masukan bagi penyempurnaan proposal sebelum melakukan 
penelitian. Seminar proposal termasuk salah satu rangkaian 
dari penulisan skripsi yang wajib diikuit oleh mahasiswa, 
dengan persyaratan dan prosedur diatur sebagai berikut:
1. Syarat Mengikuti Seminar

a. Bagi Penyaji
1) Telah membayar biaya seminar proposal skripsi 

sesuai ketentuan yang diatur oleh Program Studi 
Ekonomi Syariah FAI UMY

2) Mengajukan proposal yang telah disetujui DPS 
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(dibuktikan dengan lembar persetujuan seminar 
proposal oleh DPS) (dapat dilihat pada lampiran 
2)

3) Pernah menjadi peserta seminar proposal, 
minimal tiga kali dengan bukti Kartu Peserta 
Seminar Proposal (KPSP).

4) Menunjuk 2 (dua) pembahas utama dari 
mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah yang telah 
seminar (ujian) proposal.

b. Bagi Peserta
  Mahasiswa peserta seminar proposal diwajibkan 

memiliki KPSP yang dapat diperoleh di Bagian Tata 
Usaha Fakultas. KPSP harus disimpan oleh mahasiswa 
yang bersangkutan karena pada waktunya nanti akan 
menjadi persyaratan jika akan menjadi penyaji dalam 
seminar proposal.

c. Tim Penguji
  Tim penguji proposal berasal dari 2 orang yang 

terdiri dari dosen pembimbing skripsi (DPS) dan 
dosen yang mempunyai keahlian serupa dengan 
tema yang akan diteliti mahasiswa. Selain itu, seminar 
proposal juga akan diuji oleh 2 orang pembahas dari 
mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah FAI UMY.

2. Prosedur Mengikuti Seminar
a. Bagi Penyaji
  Mendaftarkan diri ke Bagian Tata Usaha Fakultas 

dengan melampirkan:  
1) Kartu Peserta Seminar Proposal sebagai bukti 

pernah menjadi peserta seminar proposal sesuai 
dengan Prodi yang bersangkutan, minimal 3 (tiga) 
kali

2) 2 (dua) eksemplar proposal yang sudah disetujui 
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DPS (melampirkan form persetujuan DPS)
3) Print out bukti key-in seminar proposal
4) Menyiapkan ringkasan proposal dalam format 

power point.
5) Melampirkan hasil pengujian Turnitin dengan 

maksimal tingkat similarity index 20%, exclude 
matches <1%.

b. Bagi Peserta
  Mahasiswa peserta seminar proposal mengisi 

KPSP. Selanjutnya Kaprodi/Dosen yang ditunjuk 
sebagai pemandu seminar akan menandatangani 
seluruh KPSP mahasiswa peserta. Setelah itu, KPSP 
akan dikembalikan kepada mahasiswa.

3. Pelaksanaan Seminar
a. Seminar proposal dilaksanakan sesuai jadwal yang 

ditetapkan oleh Kaprodi Ekonomi Syariah FAI UMY
b. Seminar proposal dipandu oleh Ketua Sidang yaitu 

dosen yang ditunjuk oleh Kaprodi.
c. Seminar proposal akan dilaksanakan jika dihadiri 

oleh DPS, dosen penguji serta pembahas yang telah 
ditunjuk penyaji

d. Pelaksanaan seminar dibuka oleh Ketua Sidang
e. Presentasi oleh penyaji selama maksimal 10 menit, 

dilanjutkan dengan pembahasan oleh peserta dari 
mahasiswa dan DPS.

f. Seminar proposal berlangsung maksimal selama 60 
menit bagi setiap penyaji

g. Setelah seminar proposal selesai, ketua sidang mengisi 
Berita Acara.

Seminar Proposal dan selanjutnya menjadi syarat 
mendaftar munaqasyah. Setelah mengikuti seluruh prosedur di 
atas, mahasiswa selanjutnya melakukan bimbingan penelitian 
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dan penulisan dengan Dosen Pembimbing Skripsi masing-
masing.

D. Proses Bimbingan Skripsi

1. Pembimbing Skripsi
a. Pembimbing Skripsi adalah seorang dosen (dosen 

Pembimbing Skripsi disebut DPS) yang ditunjuk 
untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan 
proposal skripsi, penelitian, penulisan penyusunan 
skripsi dan penyusunan draft publikasi.

b. Dosen Pembimbing Skripsi ditunjuk dan ditetapkan 
oleh Kaprodi Ekonomi Syariah FAI UMY setelah judul 
skripsi seorang mahasiswa dinyatakan diterima, serta 
diberikan Surat Keputusan oleh Dekan Fakultas untuk 
DPS yang berlaku selama 2 (dua) semester.

2. Tugas Dosen Pembimbing Skripsi adalah sebagai 
berikut:
a. Membimbing penyusunan proposal skripsi
b. Membahas dan memberi masukan dalam seminar 

proposal skripsi
c. Membimbing ketika mahasiswa dalam proses 

penelitian
d. Membimbing dalam penulisan skripsi
e. Menguji dalam Sidang Munaqasyah Skripsi
f. Membimbing penyusunan naskah publikasi

3. Pembimbingan Skripsi
a. Bimbingan skripsi berlangsung selama 2 (dua) 

semester terhitung sejak Surat Keputusan Pembimbing 
Skripsi dari Dekan ditandatangani.

b. Bimbingan dapat diperpanjang 2 (dua) semester 
berikutnya dengan mengingat masa studi mahasiswa 
yang bersangkutan.
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c. Apabila masa studi mahasiswa yang bersangkutan 
hampir habis dan skripsi belum bisa diujikan, DPS 
harus melaporkan kepada Ketua Program Studi.

d. Setiap kali memberikan bimbingan, DPS mencatat 
proses bimbingannya dalam Kartu Bimbingan Skripsi

e. Metode, teknik dan jadwal pembimbingan ditetapkan 
DPS bersama mahasiswa yang bersangkutan.

4. Penelitian untuk Skripsi
Terdapat dua jenis penelitian skripsi, yaitu :
a. Penelitian Pustaka (Library Research)
 Penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian 

yang obyeknya hanya berupa literatur kepustakaan.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
 Penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian 

yang langsung dilakukan di masyarakat, seperti 
lembaga keuangan syariah atau kelompok masyarakat 
tertentu. Jenis penelitian lapangan dapat dikategorikan 
sebagai penelitian empirik yaitu data yang didapatkan 
dari pengamatan langsung oleh seseorang atau 
kelompok dan merupakan nilai-nilai yang bersumber 
dari penelitian atau tindakan langsung terhadap 
obyek yang diamati.

5. Prosedur Pengajuan Permohonan Ijin Penelitian
  Banyak instansi/lembaga baik negeri maupun 

swasta yang mensyaratkan bagi mahasiswa untuk 
mengajukan permohonan ijin penelitian terlebih dahulu. 
Guna memenuhi persyaratan tersebut prosedur yang 
harus diikuti adalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa meminta surat pengantar ijin penelitian 

kepada Bagian Tata Usaha Jurusan dengan 
menyerahkan revisi proposal yang telah disahkan 
dan ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Skripsi.
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b. Mahasiswa membawa surat permohonan ijin 
penelitian tersebut kepada pihak terkait.

  Bila telah selesai melakukan penelitian, mahasiswa 
wajib mendapatkan surat keterangan telah melakukan 
penelitian dari pihak terkait dan melampirkannya dalam 
skripsi.
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BAB 2
SISTEMATIKA PENULISAN 
PROPOSAL KARYA ILMIAH

Proposal atau usulan karya ilmiah merupakan tulisan 
yang harus dibuat oleh peneliti sebelum melakukan kegiatan 
penelitian.Proposal karya ilmiah terdiri dari tiga bagian pokok, 
yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

A. Bagian Awal
Bagian awal proposal karya ilmiah adalah halaman judul 

yang memuat: judul penelitian, keterangan jenis proposal 
karya ilmiah, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, 
nama program studi, dan waktu pengajuan. Bagian-bagian di 
halaman judul proposal ditulis menggunakan jenis huruf dan 
ukuran huruf yang sama, yaitu Times New Roman ukuran 12 
(Contoh halaman judul proposal karya ilmiah terdapat pada 
Lampiran 3).
1. Judul penelitian. Judul dibuat singkat, jelas, menunjukkan 

dengan tepat topik masalah yang hendak diteliti, dan 
tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam 
(panjang judul maksimal 15 kata).

2. Keterangan jenis proposal karya ilmiah. Bagian ini 
menunjukkan jenis proposal karya ilmiah, contoh: 
Proposal Skripsi.
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3. Nama mahasiswa. Nama ditulis dengan lengkap sesuai 
ijazah yang diperoleh dalam jenjang pendidikan terakhir. 
Cantumkan nomor mahasiswa di bawah nama mahasiswa.

4. Nama program studi di FAI UMY. Bagian ini menunjukkan 
nama program studi di mana proposal karya ilmiah 
diajukan. Nama program studi diikuti dengan nama 
fakultas, universitas, dan kota.

5. Waktu pengajuan. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan 
menuliskan tahun di mana proposal diajukan.

B. Bagian Utama
Bagian utama dalam proposal karya ilmiah mencakup 

hal-hal yang dijabarkan berikut ini
1. Latar Belakang Penelitian
  Latar belakang berisi landasan konseptual dan kaitannya 

dengan landasan kontekstual yang melatarbelakangi 
penelitian yang dilakukan. Bagian ini berisi uraian 
berbagai fenomena yang terkait langsung maupun tidak 
langsung dengan judul atau tema penelitian, sehingga 
antara judul dengan latar belakang saling berkaitan. 
Penelitian senantiasa didasari adanya suatu masalah yang 
diungkap secara tegas di dalam latar belakang masalah. 
Keaslian suatu penelitian harus ditunjukkan dalam latar 
belakang masalah dengan cara menjelaskan perbedaan 
atau penyempurnaan yang dilakukan terhadap penelitian 
sejenis yang pernah dilakukan. Pemilihan suatu masalah 
sebaiknya dipertimbangkan menurut salah satu atau lebih 
kriteria-kriteria sebagai berikut:
a. Apakah masalah tersebut barguna untuk dipecahkan?
b. Apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan?
c. Memiliki alasan akademik mengapa topik yang dipilih 

itu penting untuk diteliti.
d. Apakah pemecahan masalah tersebut akan 
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memberikan suatu hasil yang baru dan signifikan?
e. Apakah masalah itu mampu untuk dipecahkan?
f. Apakah tersedia data yang cukup untuk memecahkan 

masalah tersebut?
g. Apakah pemilihan objek penelitian sudah tepat?

2. Rumusan Masalah
  Bagian ini menjelaskan apa yang menjadi masalah dalam 

penelitian. Rumusan masalah dirumuskan berdasarkan gejala 
masalah yang muncul. Gejala tersebut kemudian didukung 
dengan teori dan logika berpikir yang tepat, sehingga 
rumusan masalah dapat tersampaikan secara akurat. 
Terdapat tiga kriteria untuk menilai kualitas dari rumusan 
masalah: relevan, dapat dijalankan dalam realitasnya, 
dan menarik. Rumusan masalah dapat dikatakan relevan 
jika dapat berguna dari sudut pandang praktis, teoretis, 
metodologis atau ketiganya. Dalam menulis rumusan 
masalah, mahasiswa sekurang-kurangnya harus dapat 
menjawab dengan jelas: “Apa yang menjadi masalah?” dan 
“Mengapa masalah tersebut menarik perhatian?”

  Dalam rumusan masalah dapat berbentuk pertanyaan 
penelitian yang disusun secara singkat, padat, jelas, dan 
dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan 
penelitian hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam 
arti memungkinkan dilaksanakannya penelitian dengan 
memperhatikan kecukupan data untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan.

3. Tujuan Penelitian
  Tujuan penelitian memuat penjelasan tentang sasaran 

yang lebih spesifik dan hal yang menjadi tujuan penelitian. 
Isi dari tujuan penelitian bersifat resiprokal dengan isi 
rumusan masalah. Tujuan penelitian dituangkan dalam 
kalimat pernyataan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam menyusun tujuan penelitian:
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a. Tujuan penelitian memuat target atau sesuatu yang 
ingin dicapai dalam penelitian;

b. Tujuan penelitian sesuai dengan sesuatu yang 
terkandung di dalam rumusan masalah;

c. Tujuan penelitian secara umum adalah penjajakan, 
penyelesaian, menerangkan, membuktikan suatu 
gejala atau dugaan, menerapkan suatu konsep dan 
membuat suatu prototype.

4. Manfaat Penelitian
  Manfaat penelitian merupakan cara atau bagaimana 

penelitian dapat memberi kontribusi bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pembangunan dalam 
arti yang lebih luas. Terdapat tiga macam kontribusi 
penelitian, yaitu praktis, teoretis, dan kebijakan. Kontribusi 
praktis menunjukkan bagaimana manfaat penelitian 
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau 
bagaimana manfaat penelitian dapat memperbaiki praktik 
yang ada. Kontribusi teoretis menunjukkan bagaimana 
temuan penelitian memberikan sumbangsih terhadap 
pengembangan teori yang ada. Kontribusi kebijakan 
menunjukkan bagaimana hasil penelitian bermanfaat 
dalam proses pembuatan kebijakan bagi kepentingan 
masyarakat luas.

5. Ruang  Lingkup dan Batasan Penelitian (tidak wajib ada)
  Ruang lingkup dan batasan penelitian memuat 

asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian dan 
merupakan penegasan dari batasan masalah.Pada bagian 
ini, variabel dan indikator penelitian harus dijabarkan 
secara spesifik.

6. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori
  Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis 

mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 
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dengan penelitian. Tinjauan pustaka juga dapat memuat 
dugaan atau jawaban sementara (hipotesis) terhadap 
suatu masalah. Dengan kata lain, tinjauan pustaka dapat 
mengarahkan peneliti untuk membentuk hipotesis 
penelitian. Landasan teori merupakan acuan/kerangka 
berpikir untuk memecahkan masalah. Peneliti harus 
memaparkan kajian yang mendalam tentang teori yang 
terkait dengan penelitian. Teori-teori yang dijelaskan di 
bagian ini adalah teori-teori yang mapan seperti teori 
incrimental, teori organisasi, teori konsumsi, teori perilaku, 
teori humanisme dan sebagainya.

  Penelitian memerlukan landasan teori yang memenuhi 
prinsip kemutakhiran dan prinsip relevansi. Prinsip 
kemutakhiran berkaitan dengan ilmu yang digunakan 
dan hendaknya merupakan teori yang dipandang paling 
mutakhir dan representatif. Prinsip relevansi berarti 
menyajikan landasan teori yang berkaitan erat dengan 
masalah yang ada di dalam penelitian.

7. Kerangka Berpikir (jika ada)
  Kerangka Berpikir  merupakan penje lasan 

sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek 
permasalahan yang akan diteliti. Kerangka berpikir ini 
disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil 
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 
yang akan diteliti. Kerangka berpikir ini merupakan 
suatu argumentasi peneliti dalam merumuskan hipotesis. 
Kerangka berpikir dapat berbentuk kata-kata, gambar atau 
keduanya.

8. Hipotesis (jika ada)
  Hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan 

dari landasan teori tentang jawaban sementara terhadap 
suatu masalah. Hipotesis dikembangkan berdasarkan:

 (a) teori-teori yang relevan, (b) logika kausal yang 
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didasarkan pada teori yang ada, dan (c) penelitian 
sebelumnya. Pembuatan hipotesis yang ilmiah hendaknya 
dilakukan dengan cermat, teliti, terarah secara logis, dan 
dapat diuji. Untuk membentuk hipotesis berangkat dari 
Hipotesis Alternatif (HA atau H1) tanpa perlu menyebutkan 
Hipotesis Nol (H0). Terdapat dua macam pengujian 
hipotesis: pengujian hipotesis satu arah dan pengujian 
hipotesis dua arah. Uji hipotesis satu arah digunakan 
untuk menguji hipotesis yang sudah diketahui arahnya/
sudah mapan teorinya, misal sudah diketahui bahwa 
suatu variabel mempengaruhi variabel lain secara positif. 
Uji hipotesis dua arah digunakan untuk menguji hipotesis 
yang belum diketahui arahnya/teorinya belum mapan.

9. Metode Penelitian
  Metode penelitian berisi uraian tentang bahan atau 

materi penelitian, alat penelitian, variabel, dan data 
yang dikumpulkan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk 
memberikan informasi kepada pembaca mengenai 
metode yang digunakan dalam proses mengumpulkan 
dan menganalisis data. Adapun bagian-bagian metode 
penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Jenis Penelitian
  Fungsi dari jenis penelitian adalah sebagai 

acuan strategi penelitian agar peneliti dapat 
memperoleh data dan alat penelitian yang valid 
sesuai dengan karateristik dan tujuan penelitian. Jenis 
penelitian merupakan arahan yang digunakan untuk 
menghubungkan antara pertanyaan penelitian dengan 
metode penelitian. Bagian ini juga memuat penjelasan 
singkat tentang metode yang diambil untuk menjawab 
pertanyaan penelitian. Terdapat tiga desain penelitian 
paling umum digunakan,yaitu eksplorasi, deskripsi, 
dan eksplanatori.
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b. Populasi dan sampel
  Populasi adalah sekumpulan orang atau objek 

yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa 
hal. Sampel adalah bagian kecil (miniatur) dari 
populasi. Sampel harus akurat dan presisi. Akurat 
berarti relevan dan tidak bias. Presisi berarti jumlah 
sampel harus mencukupi dan/atau sesuai dengan 
yang disyaratkan oleh teori sampling. Bagian ini juga 
harus mencantumkan teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian dan jumlah sampel 
dalam penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data
  Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana 

data dikumpulkan mencakup langkah-langkah 
pengumpulan data, waktu pelaksanaan pengumpulan 
data, dan teknik yang digunakan seperti wawancara, 
kuesioner, observasi dan sebagainya. Penggunaan 
teknik pengumpul data disesuaikan dengan 
pendekatan penelitiannya (kualitatif atau kuantitatif). 
Dalam setiap teknik memuat: jenis atau tipe dari 
teknik yang digunakan, diajukan kepada siapa, dan 
data/informasi yang akan diperoleh dari responden/ 
informan/ obeservasi/ FGD/ perbincangan  yang 
dilakukan.

d. Jenis dan Sumber Data
  Bagian ini menjelaskan jenis dan sumber data 

yang diperoleh. Jenis dan sumber data dapat berupa 
data primer dan data sekunder.

e. Definisi Operasional Variabel Penelitian
  Definisi operasional adalah aspek peneltian yang 

memberikan informasi mengenai pengertian variabel, 
pengukuran variabel, sumber instrumen penelitian 
dan skala pengukurannya. Penegasan istilah yang 
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dipakai dalam penelitian perlu ditampilkan agar tidak 
timbul perbedaan pengertian atau kesalahpahaman 
makna. Istilah yang perlu diberikan penegasan adalah 
istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-
konsep pokok dalam penelitian.

f. Uji validitas dan Reliabilitas (penelitian Kuantitatif)
  Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan 

alat ukur (instrumen penelitian). Uji validitas dapat 
dilakukan melalui analisis faktor konfirmatori yang 
ada dalam software SPSS. Uji Reliabilitas digunakan 
untuk mengukur konsistensi suatu instrument 
penelitian. Uji validitas dapat dilakukan melalui uji 
crombath Alpha yang ada dalam software SPSS.

g. Teknik Kebsahan data (Penelitian Kualitatif)
  Di dalam pengujian keabsahan data, metode 

penelitian kualitatif menggunakan validitas 
internal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, 
pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal 
(transferability), dan realibilitas (dependability) pada 
aspek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability) 
pada aspek naturalis. Keabsahan data dapat diperoleh 
melalui teknik Trianggulasi, member check dan 
analisis kasus negatif.

h. Teknik Analisis Data
  Bagian ini menjelaskan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian dan alasan mengapa 
jenis analisis data tersebut digunakan dalam 
penelitian. Pemilihan jenis analisis data ditentukan 
dari kebutuhan penelitian dan tetap searah dengan 
tujuan penelitian yang ingin dicapai.

  Untuk penelitian dengan metode kualitatif, 
analisisis  terdiri dari dua jenis yaitu: analisis ketika di 
lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis penelitian 
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kualitatif dapat berupa reduksi data, konten analisis 
dan penarikan kesimpulan. Untuk penelitian metode 
kuantitatif analisis data dapat dilakukan dengan 
menggunakan software statistik seperti SPSS, EVIews, 
AMOS, dan SmartPLS.

C. Bagian Akhir
Bagian akhir proposal karya ilmiah terdiri dari daftar 

pustaka dan lampiran.
1. Daftar Pustaka
  Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu 

dalam proposal penelitian dan disusun ke bawah menurut 
abjad berdasarkan nama belakang penulis atau pengarang.

2. Lampiran (jika ada)
  Lampiran memberikan beberapa penjelasan-penjelasan 

yang lebih detail yang dianggap perlu di dalam penulisan 
proposal karya ilmiah, tetapi dirasa mengganggu jika 
diletakkan di dalam proposal.
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BAB 3
SISTEMATIKA PENULISAN

KARYA ILMIAH

Setelah proposal penelitian mendapatkan persetujuan dari 
dosen pembimbing, peneliti dapat mulai menuliskan proses 
dan hasil penelitiannya dalam karya ilmiah. Isi dari karya 
ilmiah terdiri atas tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian 
utama, dan bagian akhir.

A. Bagian Awal
Bagian ini mencakup halaman sampul depan, halaman 

judul, nota dinas, halaman pengesahan, pernyataan keaslian 
karya ilmiah, kata pengantar atau prakata, daftar isi, daftar 
tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar arti lambang, dan 
intisari/abstrak.
1. Halaman Sampul Depan
  Halaman sampul depan memuat judul karya ilmiah, 

lambang UMY, nama peneliti, nama program studi, nama 
universitas, dan tahun karya ilmiah diujikan. Halaman 
sampul depan dicetak di atas kertas berwarna (keterangan 
mengenai ketentuan warna dan jenis kertas dapat dilihat 
di bagian tata cara penulisan yang khusus membahas 
bahan dan ukuran). Bagian-bagian di halaman sampul 
depan karya ilmiah ditulis menggunakan jenis huruf 
dan ukuran huruf yang sama, yaitu TimesNew Roman 12 
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(Contoh halaman sampul depan karya ilmiah dapat dilihat 
pada Lampiran 4).
a. Judul penelitian. Judul dibuat singkat, jelas, 

menunjukkan dengan tepat topik masalah yang hendak 
diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang 
beraneka ragam.

b. Lambang UMY. Lambang ditempatkan di tengah 
halaman dengan diameter sebesar 5,5 cm.

c. Nama mahasiswa. Nama ditulis dengan lengkap, 
sesuai ijazah yang diperoleh dalam jenjang pendidikan 
terakhir, dan tanpa gelar. Cantumkan nomor 
mahasiswa di bawah nama mahasiswa.

d. Nama program studi Ekonomi Syariah FAI UMY. 
Bagian ini menunjukkan nama program studi dimana 
karya ilmiah diujikan. Nama program studi diikuti 
dengan nama fakultas, universitas, dan kota.

e. Tahun karya ilmiah ditunjukkan dengan menuliskan 
tahun di mana karyailmiah tersebut diujikan.

2. Halaman Judul
  Halaman judul ditulis di atas kertas putih dan 

berisikan informasi yang sama dengan sampul depan 
karya ilmiah. Namun, ditambahkan dengan syarat 
penulisan karya ilmiah, yaitu bagian yang menunjukkan 
bahwa mahasiswa menyusun karya ilmiah (skripsi) di 
salah satu program studi di FAI UMY sebagai salah satu 
syarat untuk mendapatkan derajat akademik tertentu. 
(Contoh halaman judul karya ilmiah dapat dilihat pada 
Lampiran 5)

3. Nota Dinas
  Nota dinas ditulis di atas kertas putih dan berisikan 

informasi mengenai persetujuan dari Dosen Pembimbing 
Skripsi (DPS) mengenai kelayakan draft skripsi untuk 
dimunaqosahkan (diujikan). (Contoh nota dinas karya 
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ilmiah dapat dilihat pada Lampiran 6)
4. Halaman Pengesahan
  Halaman pengesahan memuat tanda tangan para 

ketua sidang, pembimbing dan penguji. (Contoh halaman 
pengesahan karya ilmiah dapat dilihat pada Lampiran 7)

5. Halaman Pernyataan
  Halaman ini memuat pernyataan bahwa isi karya 

ilmiah belum pernah digunakan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di tempat lain dan tidak ada buah pikiran orang 
lain yang diambil secara ilegal, melainkan yang sengaja 
digunakan sebagai acuan. (Contoh halaman pernyataan 
keaslian karya ilmiah terdapat pada Lampiran 8)

6. Kata Pengantar (prakata)
  Kata pengantar atau prakata berisi uraian singkat 

tentang maksud karya ilmiah, penjelasan-penjelasan, 
dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam pelaksanaan penelitian. Panjang kata 
pengatar maksimal 2 halaman.

7. Daftar Isi
  Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

secara menyeluruh tentang isi karya ilmiah dan sebagai 
petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu 
bab atau subbab tertentu. Di dalam daftar isi tertera urutan 
bab, subbab, dan anak subbab yang disertai dengan nomor 
halaman.

  Penulisan daftar isi akan jauh lebih mudah jika 
menggunakan pengaturan yang tersedia di dalam 
perangkat lunak (seperti Microsoft Word). Peneliti dapat 
menggunakan alternatif pilihan dalam table of content 
dari menu references. Peneliti sebaiknya menggunakan 
pengaturan heading untuk membuat semua judul bab, 
subbab, dan anak subbab, sehingga letaknya dapat 
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terdeteksi secara otomatis oleh program. (Contoh penulisan 
daftar isi karya ilmiah terdapat pada Lampiran 9)

8. Daftar Tabel
  Jika dalam karya ilmiah terdapat tabel, perlu ada 

daftar tabel yang memuat urutan judul tabel beserta nomor 
halamannya. (Contoh penulisan daftar tabel karya ilmiah 
terdapat pada Lampiran 10)

9. Daftar Gambar
  Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor 

halaman. (Contoh penulisan daftar gambar karya ilmiah 
terdapat pada Lampiran 11)

10. Daftar Lampiran
  Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, 

karya ilmiah dapat dilengkapi dengan daftar lampiran 
yang berisi urutan judul lampiran dan nomor halaman. 
(Contoh penulisan daftar lampiran karya ilmiah terdapat 
pada Lampiran 12)

11. Daftar Arti Lambang dan Singkatan
  Jika karya ilmiah menggunakan lambang dan/atau 

singkatan, perlu ada daftar khusus untuk arti lambang 
dan/atau singkatan tersebut. (Contoh penulisan daftar 
arti lambang dan singkatan karya ilmiah terdapat pada 
Lampiran 13)

12. Intisari dan Kata Kunci
  Intisari berisi uraian singkat dan lengkap tentang 

tujuan, metode, dan hasil penelitian. Intisari dan kata 
kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 
panjang intisari berkisar antara 150 hingga 250 kata. Uraian 
dalam bahasa Inggris diberi judul Abstract dan untuk kata 
kuncinya diberi nama keywords. Intisari terdiri dari 1 alinea 
(paragraph). Minimal jumlah kata kunci 3 dan maksimal 
5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma (,).



23PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UMY

B. Bagian Utama
Bagian utama atau bagian tubuh karya ilmiah terdiri 

dari bab-bab berikut: (1) pendahuluan, (2) landasan teori, (3) 
metode penelitian, (4) hasil penelitian dan pembahasan, dan (5) 
simpulan. Dalam masing-masing bab sangat memungkinkan 
terdapat beberapa subbab dan anak subbab yang menjelaskan 
hal-hal yang terkait dengan arah dan tujuan dari penelitian 
yang dilakukan.
1. BAB I. PENDAHULUAN
  Bagian pendahuluan adalah bab pertama yang 

dituliskan dalam karya i lmiah yang berfungsi 
mengantarkan pembaca untuk dapat mengetahui siapa 
dan apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa diteliti, 
kapan diteliti, di mana diteliti, dan bagaimana penelitian 
tersebut dilakukan. Oleh karena itu, di dalam bab pertama 
karya ilmiah memuat: (a) latar belakang penelitian, (b) 
rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat 
penelitian, (e) ruang lingkup dan batasan penelitian, dan 
(f) sistematika penulisan.
a. Latar belakang penelitian
  Bagian  in i  mengemukakkan penyebab 

kemunculan masalah. Masalah muncul jika ada 
kesenjangan antara kondisi yang diharapkan/yang 
seharusnya terjadi (das sollen) dan kondisi yang 
sesungguhnya terjadi/realitas (das sein). Terdapat 
dua macam kesenjangan: (1) kesenjangan teoritis 
(konseptual) yang diperoleh dari kajian pustaka; (2) 
kesenjangan praktis (kontekstual) yang diperoleh dari 
fenomena di lapangan; (3) kesenjangan metodologi 
(metode) yang diperoleh dari cara pengambilan data. 
Peneliti harus mampu membedakan antara masalah 
dan gejala (tanda/petunjuk adanya masalah). Gejala 
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pada umumnya lebih mudah diidentifikasi sedangkan 
masalah adalah penyebab dari timbulnya gejala 
tersebut yang perlu diteliti.

  Latar belakang penelitian menjelaskan secara 
ringkas beberapa teori, pengalaman, dan pengamatan 
pribadi yang terkait dengan pokok masalah yang 
diteliti. Pernyataan mengenai alasan-alasan mengapa 
masalah yang dikemukakan dalam penelitian 
merupakan hal yang penting, menarik, dan perlu 
untuk diteliti harus dijabarkan dengan jelas di latar 
belakang masalah.

b. Rumusan Masalah
  Bagian ini menjelaskan apa yang menjadi masalah 

dalam penelitian. Rumusan masalah dirumuskan 
berdasarkan gejala masalah yang muncul. Gejala 
tersebut kemudian didukung dengan teori dan logika 
berpikir yang tepat, sehingga rumusan masalah dapat 
tersampaikan secara akurat. Terdapat tiga kriteria 
untuk menilai kualitas dari rumusan masalah: relevan, 
dapat dijalankan dalam realitasnya, dan menarik. 
Rumusan masalah dapat dikatakan relevan jika 
dapat berguna dari sudut pandang praktis, teoretis, 
metodologis atau ketiganya. Dalam menulis rumusan 
masalah, mahasiswa sekurang-kurangnya harus 
dapat menjawab dengan jelas: “Apa yang menjadi 
masalah?” dan “Mengapa masalah tersebut menarik 
perhatian?”

  Dalam rumusan masalah dapat berbentuk 
pertanyaan penelitian yang disusun secara singkat, 
padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat 
tanya. Pertanyaan penelitian hendaknya dapat 
diuji secara empiris, dalam arti memungkinkan 
dilaksanakannya penelitian dengan memperhatikan 
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kecukupan data untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan.

c. Tujuan Penelitian
  Tujuan penelitian memuat penjelasan tentang 

sasaran yang lebih spesifik dan hal yang menjadi tujuan 
penelitian.Isi dari tujuan penelitian bersifat resiprokal 
dengan isi rumusan masalah.Tujuan penelitian 
dituangkan dalam kalimat pernyataan. Beberapa hal 
yang perlu diperhatikan dalam menyusun tujuan 
penelitian:
1) Tujuan penelitian memuat target atau sesuatu 

yang ingin dicapai dalam penelitian;
2) Tujuan penelitian sesuai dengan sesuatu yang 

terkandung di dalam rumusan masalah;
3) Tujuan penelitian secara umum adalah penjajakan, 

penyelesaian, menerangkan, membuktikan suatu 
gejala atau dugaan, menerapkan suatu konsep 
dan membuat suatu prototype.

d. Manfaat Penelitian
  Manfaat penelitian merupakan cara atau 

bagaimana penelitian dapat memberikan kontribusi 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
pelaksanaan pembangunan dalam arti yang lebih 
luas. Terdapat tiga macam kontribusi penelitian, 
yaitu praktis, teoretis, dan kebijakan. Kontribusi 
praktis menunjukkan bagaimana manfaat penelitian 
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau 
bagaimana manfaat penelitian dapat memperbaiki 
praktik yang ada. Kontribusi teoretis menunjukkan 
bagaimana temuan penelit ian memberikan 
sumbangsih terhadap pengembangan teori yang 
ada. Kontribusi kebijakan menunjukkan bagaimana 
hasil penelitian bermanfaat dalam proses pembuatan 
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kebijakan bagi kepentingan masyarakat luas.
e. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian (tidak wajib 

ada)
  Ruang lingkup dan batasan penelitian memuat 

asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian dan 
merupakan penegasan dari batasan masalah. Pada 
bagian ini, variabel dan indikator penelitian harus 
dijabarkan secara spesifik.

f. Sistematika Penulisan
  Bagian ini menjelaskan tentang pengorganisasian 

penulisan karya ilmiah secara singkat. Berikut adalah 
penjelasan mengenai isi dari karya ilmiah.

2. BAB II. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN 
PUSTAKA
a. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori
  Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis 

mengenai  hasi l  penel i t ian terdahulu yang 
berkaitan dengan penelitian. Tinjauan pustaka juga 
dapat memuat dugaan atau jawaban sementara 
(hipotesis) terhadap suatu masalah. Dengan kata 
lain, tinjauan pustaka dapat mengarahkan peneliti 
untuk membentuk hipotesis penelitian. Landasan 
teori merupakan acuan/kerangka berpikir untuk 
memecahkan masalah. Peneliti harus memaparkan 
kajian yang mendalam tentang teori yang terkait 
dengan penelitian. Teori-teori yang dijelaskan di 
bagian ini adalah teori-teori yang mapan seperti teori 
incrimental, teori organisasi, teori konsumsi, teori 
perilaku, teori humanisme dan sebagainya.

  Penelitian memerlukan landasan teori yang 
memenuhi prinsip kemutakhiran dan prinsip 
relevansi. Prinsip kemutakhiran berkaitan dengan 
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ilmu yang digunakan dan hendaknya merupakan teori 
yang dipandang paling mutakhir dan representatif. 
Prinsip relevansi berarti menyajikan landasan teori 
yang berkaitan erat dengan masalah yang ada di 
dalam penelitian.

b. Kerangka Berpikir (jika ada)
  Kerangka Berpikir merupakan penjelasan 

sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek 
permasalahan yang akan diteliti. Kerangka berpikir ini 
disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil 
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 
yang akan diteliti. Kerangka berpikir ini merupakan 
suatu argumentasi peneliti dalam merumuskan 
hipotesis. Kerangka berpikir dapat berbentuk kata-
kata, gambar atau keduanya.

c. Hipotesis (jika ada)
  Hipotesis atau dugaan sementara dibuat dengan 

menggunakan pengetahuan ilmiah/teori yang relevan 
dan jelas sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji 
persoalan. Adanya dugaan sementara menunjukkan 
bahwa tujuan penyelesaian masalah yang diteliti 
belum terjawab atau belum sepenuhnya terpecahkan 
secara memuaskan. Terdapat dua macam pengujian 
hipotesis: pengujian hipotesis satu arah dan pengujian 
hipotesis dua arah. Uji hipotesis satu arah digunakan 
untuk menguji hipotesis yang sudah diketahui 
arahnya, misalnya sudah diketahui bahwa suatu 
variabel mempengaruhi variabel lain secara positif. Uji 
hipotesis dua arah digunakan untuk menguji hipotesis 
yang belum diketahui arahnya.
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3. BAB III. METODE PENELITIAN
  Metode penelitian berisi uraian tentang bahan atau 

materi penelitian, alat penelitian, variabel, dan data 
yang dikumpulkan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk 
memberikan informasi kepada pembaca mengenai 
metode yang digunakan dalam proses mengumpulkan 
dan menganalisis data. Adapun bagian-bagian metode 
penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Jenis Penelitian
  Fungsi dari jenis penelitian adalah sebagai 

acuan strategi penelitian agar peneliti dapat 
memperoleh data dan alat penelitian yang valid 
sesuai dengan karateristik dan tujuan penelitian. Jenis 
penelitian merupakan arahan yang digunakan untuk 
menghubungkan antara pertanyaan penelitian dengan 
metode penelitian. Bagian ini juga memuat penjelasan 
singkat tentang metode yang diambil untuk menjawab 
pertanyaan penelitian. Terdapat tiga desain penelitian 
paling umum digunakan,yaitu eksplorasi, deskripsi, 
dan eksplanatori.

b. Populasi dan sampel
  Populasi adalah sekumpulan orang atau objek 

yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa 
hal. Sampel adalah bagian kecil (miniatur) dari 
populasi. Sampel harus akurat dan presisi. Akurat 
berarti relevan dan tidak bias. Presisi berarti jumlah 
sampel harus mencukupi dan/atau sesuai dengan 
yang disyaratkan oleh teori sampling. Bagian ini juga 
harus mencantumkan teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian dan jumlah sampel 
dalam penelitian.
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c. Teknik Pengumpulan Data
  Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana 

data dikumpulkan mencakup langkah-langkah 
pengumpulan data, waktu pelaksanaan pengumpulan 
data, dan teknik yang digunakan seperti wawancara, 
kuesioner, observasi dan sebagainya. Penggunaan 
teknik pengumpul data disesuaikan dengan 
pendekatan penelitiannya (kualitatif atau kuantitatif). 
Dalam setiap teknik memuat: jenis atau tipe dari 
teknik yang digunakan, diajukan kepada siapa, dan 
data/informasi yang akan diperoleh dari responden/ 
informan/ obeservasi/ FGD/ perbincangan  yang 
dilakukan.

d. Jenis dan Sumber Data
  Bagian ini menjelaskan jenis dan sumber data 

yang diperoleh. Jenis dan sumber data dapat berupa 
data primer dan data sekunder.

e.	 Definisi	Operasional	Variabel	Penelitian
  Definisi operasional adalah aspek peneltian yang 

memberikan informasi mengenai pengertian variabel, 
pengukuran variabel, sumber instrumen penelitian 
dan skala pengukurannya. Penegasan istilah yang 
dipakai dalam penelitian perlu ditampilkan agar tidak 
timbul perbedaan pengertian atau kesalahpahaman 
makna. Istilah yang perlu diberikan penegasan adalah 
istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-
konsep pokok dalam penelitian.

f. Uji validitas dan Reliabilitas (penelitian Kuantitatif)
  Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan 

alat ukur (instrumen penelitian). Uji validitas dapat 
dilakukan melalui analisis faktor konfirmatori yang 
ada dalam software SPSS. Uji Reliabilitas digunakan 
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untuk mengukur konsistensi suatu instrument 
penelitian. Uji validitas dapat dilakukan melalui uji 
crombath Alpha yang ada dalam software SPSS.

g. Teknik Kebsahan data (Penelitian Kualitatif)
  Di dalam pengujian keabsahan data, metode 

penelitian kualitatif menggunakan validitas 
internal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, 
pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal 
(transferability), dan realibilitas (dependability) pada 
aspek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability) 
pada aspek naturalis. Keabsahan data dapat diperoleh 
melalui teknik Trianggulasi, member check dan 
analisis kasus negatif.

h. Teknik Analisis Data
  Bagian ini menjelaskan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian dan alasan mengapa 
jenis analisis data tersebut digunakan dalam 
penelitian. Pemilihan jenis analisis data ditentukan 
dari kebutuhan penelitian dan tetap searah dengan 
tujuan penelitian yang ingin dicapai.

  Untuk penelitian dengan metode kualitatif, 
analisisis  terdiri dari dua jenis yaitu: analisis ketika di 
lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis penelitian 
kualitatif dapat berupa reduksi data, konten analisis 
dan penarikan kesimpulan. Untuk penelitian metode 
kuantitatif analisis data dapat dilakukan dengan 
menggunakan software statistik seperti SPSS, EVIews, 
AMOS, dan SmartPLS. 

4.	 BAB	IV.	HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN
  Dalam penelitian yang menguji hipotesis, bab keempat 

memuat dua bagian besar, yaitu bagian pertama yang 
berisi uraian tentang deskripsi/karakteristik data dan 
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bagian kedua yang memuat uraian tentang hasil pengujian 
hipotesis. Dalam penelitian yang tidak memuat hipotesis, 
bagian ini menjabarkan proses penelitian yang dilakukan 
dan pembahasan hasil penelitian.
a. Deskripsi data. Bagian ini berisi tentang uraian data 

yang diperoleh. Deskripsi data dapat disajikan dalam 
statistik deskriptif, distribusi frekuensi yang disertai 
dengan grafik atau histogram, nilai rerata, dan lain 
sebagainya.

b. Pengujian hipotesis (jika diperlukan). Penjelasan 
tentang pengembangan, pengujian, dan hasil hipotesis 
secara ringkas dan padat dipaparkan dalam bagian ini. 
Penjelasan dibatasi pada interpretasi atas hasil olah 
data pada angka statistik dan arti hasil tersebut.

c. Pembahasan/diskusi .  Bagian pembahasan 
menguraikan apakah hipotesis terdukung atau tidak 
terdukung oleh teori dan bukti ilmiah yang disertai 
dengan penalaran logis.

5.	 BAB	V.	SIMPULAN
a. Simpulan. Hasil penelitian dijelaskan dengan 

singkat, tepat, dan terkait langsung dengan rumusan 
masalah dan tujuan penelitian. Simpulan menjawab 
tujuan penelitian dan merupakan ringkasan temuan 
penelitian.

b. Keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya. 
Bagian ini memaparkan keterbatasan-keterbatasan 
yang dihadapi oleh peneliti dalam melaksanakan 
penelitian. Keterbatasan memaparkan hal yang tidak 
dapat dilakukan oleh peneliti ketika melakukan 
penelitian dan harus disertai dengan penjelasan 
mengenai efek positif yang mungkin terjadi jika 
peneliti dapat melakukan hal tersebut. Dengan 
demikian, keterbatasan tidak hanya mendeskripsikan 
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kendala-kendala penelitian. Dari kendala-kendala/
kelemahan penelitian, peneliti akan memberi saran 
untuk penelitian selanjutnya.

c. Implikasi. Implikasi dari temuan penelitian mencakup 
dua hal,yakni implikasi teoretis dan praktis. Implikasi 
teoretis berhubungan dengan kontribusinya bagi 
perkembangan teori-teori ilmu yang ada. Implikasi 
praktis berkaitan dengan kontribusi temuan penelitian 
terhadap penguatan pelaksanaan praktis (dalam 
praktik di lapangan).

  Rekomendasi yang diajukan seharusnya terkait 
dengan topik penelitian dan bersumber pada 
temuan, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian. 
Rekomendasi sebaiknya dikemukakan dengan bahasa 
yang rinci dan operasional, sehingga pihak terkait 
yang hendak melaksanakan saran tersebut dapat 
dengan mudah melaksanakan saran tersebut.

C. Bagian Akhir
Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran.

1. Daftar pustaka
  Daftar pustaka memuat seluruh dan berbagai jenis 

pustaka yang diacu dalam penelitian. Penjelasan secara 
khusus dan detail untuk penulisan daftar pustaka yang 
diambil dari berbagai jenis sumber dapat dilihat pada 
bagian penulisan daftar pustaka. (Contoh penulisan daftar 
pustaka dapat dilihat di Lampiran 14).

2. Lampiran
  Lampiran memuat data atau keterangan lain 

yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah 
disajikan dalam bagian utama karya ilmiah. Format 
lampiran disesuaikan dengan kebijaksanaan pembimbing 
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dan kebutuhan penelitian. Peneliti tidak harus selalu 
menampilkan lampiran dalam bentuk cetak (hard copy), 
tetapi dapat juga melampirkan dokumen dalam bentuk 
elektronik (soft file).
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BAB 4
TATA CARA PENULISAN

Tata cara penulisan meliputi: bahan dan ukuran, 
pengetikan, penomoran, tabel, gambar, bahasa, dan penulisan 
nama.

A. Bahan dan Ukuran
Bahan dan ukuran naskah, sampul, warna sampul, tulisan 

pada sampul, dan ukuran diuraikan berikut ini.
1. Naskah
 Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 gr/m2 dan dicetak 

bolak-balik.
2. Sampul
 Sampul dibuat dari kertas Buffalo atau yang sejenis dan 

sebaiknya diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan 
plastik (dilaminating). Tulisan yang tercetak pada sampul 
sama dengan yang terdapat pada halaman judul.

3. Warna sampul
 Warna sampul skripsi prodi. Ekonomi Syariah FAI  UMY 

adalah cokelat dan tulisannya berwarna emas 
4. Ukuran
 Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 (297 x 210 mm).
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B. Pengetikan
Pada pengetikan disajikan jenis huruf, bilangan dan 

satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alinea baru, 
permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke bawah, 
dan letak simetris.
1. Jenis huruf
 Jenis huruf yang dapat dipakai untuk penulisan skripsi 

adalah Times New Roman ukuran 12. Untuk teks arab 
menggunakan font Traditional Arabic ukuran 18

2. Bilangan dan satuan
 Bilangan diketik dengan angka, kecuali jika terdapat pada 

permulaan kalimat, maka bilangan tersebut harus dieja. 
Contoh: “menggunakan 10 g bahan…”
a. Bilangan desimal ditandai dengan koma bukan 

dengan titik. Contoh: “Rata rata berat telur adalah 
50,5 g.”

b. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik 
di belakangnya. Contoh: “Setiap jarak 1 km terdapat 
2 bangku di tepi jalan untuk beristirahat.”

3. Jarak baris
 Dalam naskah, jarak antara baris adalah 2 spasi. Kutipan 

langsung, judul tabel, judul gambar, notasi, dan daftar 
pustaka, diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. Khusus 
untuk Bagian Awal seperti daftar isi, daftar tabel, daftar 
gambar, daftar lampiran, dan daftar istilah, jarak spasi 
adalah 1, tetapi diberi jeda satu baris kosong untuk tiap 
butir bagiannya.

4. Batas tepi
 Batas-batas pengetikan menggikuti aturan mirrored yang 

ada dalam menu MS Word yang ditinjau dari tepi kertas 
sebagai berikut:
a. Tepi atas  : 4cm
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b. Tepi dalam  : 4cm
c. Tepi bawah  : 3cm
d. Tepi luar  : 3cm

5. Pengisian ruang
 Ruang yang terdapat pada halaman naskah harus terisi 

penuh. Artinya, pengetikan harus dimulai dari batas 
tepi kiri sampai ke batas tepi kanan sehingga tidak 
ada ruang yang terbuang, kecuali jika memulai alinea 
baru, memasukkan persamaan, tabel, gambar, judul 
subbab, atau hal-hal lain yang khusus. Jika menggunakan 
perangkat lunak (seperti Microsoft Word), pilih alternatif 
justified.

6. Alinea baru
 Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke – 5 dari batas 

tepi kiri. Jika menggunakan perangkat lunak, maka 
alinea baru tersebut dapat dimulai mengikuti pengaturan 
otomatis tab dari perangkat lunak tersebut. Khusus untuk 
alinea baru yang berada tepat di bawah judul bab, subbab, 
atau anak subbab ditulis rata kiri. Alinea baru setelahnya 
ditulis menjorok sesuai ketentuan. Jarak antar paragraf 
before 0 dan after-nya 0.

7. Permulaan kalimat
 Kalimat diawali dengan huruf besar (kapital). Bilangan, 

lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat 
harus dieja dengan huruf. Contoh: “Sepuluh ekor tikus...”

8. Judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab
a. Judul bab ditulis simetris di tengah-tengah kertas, 

ditebalkan, dan ditulis dengan huruf besar (kapital), 
tanpa diakhiri dengan titik.

b. Judul subbab diketik mulai dari tepi kiri. Judul ditulis 
dengan gaya penulisan judul headline style, yaitu 
semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), 
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kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua 
kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat 
pertama sesudah judul subbab dimulai dengan 
alinea baru di bawah judul, tetapi rata kiri. Alinea 
selanjutnya ditulis menjorok sesuai ketentuan.

c. Judul anak subbab diketik mulai dari tepi kiri. Judul 
ditulis dengan gaya penulisan judul sentence style, 
yaitu awal kata pertama ditulis dengan huruf besar 
(kapital) dan awal dari kata-kata selanjutnya ditulis 
dengan huruf kecil. Semua kata dicetak tebal tanpa 
diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul 
subbab dimulai dengan alinea baru di bawah judul, 
tetapi rata kiri. Alinea selanjutnya ditulis menjorok 
sesuai ketentuan.

d. Jika di dalam anak subbab masih terdapat segmen-
segmen, maka judul segmen dimulai dari ketikan ke-5 
(1 tab) dari sisi kiri, ditulis dengan gaya penulisan 
judul sentence style, diikuti dengan tada titik (.) dan 
dicetak tebal. Kalimat pertama yang menyusul 
kemudian, diketik terus ke belakang dalam satu baris 
dengan judul segmen. Judul segmen dapat jugaditulis 
langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi 
sebagai subjudul ditempatkan paling depan dan 
dicetak tebal. (Contoh penulisan judul bab, subbab, 
dan anak subbab tertera pada Lampiran 15)

9. Perincian ke bawah
 Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus 

disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka 
atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan 
bulir seperti garis penghubung (-) atau titik tebal (.) yang 
ditempatkan di depan perincian tidak dibenarkan.
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10. Letak simetris
 Gambar, tabel, persamaan, dan judul bab ditulis simetris 

terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan.

C. Penomoran dan Tata Letak
Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel, 

gambar, dan persamaan.
1. Halaman

a. Bagian awal karya ilmiah: halaman judul sampai 
dengan intisari diberi nomor halaman dengan angka 
Romawi kecil (i, ii, iii...).

b. Bagian utama dan bagian akhir: Pendahuluan (Bab 
I) sampai dengan halaman terakhir, memakai angka 
Arab (1, 2, 3...) sebagai nomor halaman.

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas. 
Untuk halaman yang memuat judul bab, nomor 
halaman ditulis di sebelah kanan bawah.

d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi 
luar dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah.

2. Tabel
  Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab. Sistem 

penomoran tabel adalah rangkap dua yaitu nomor bab 
diikuti tanda titik kemudian nomor tabel, contoh: Tabel 2.5, 
Tabel 3.8, Tabel 4.3, dan sebagainya (contoh penomoran 
tabel dapat dilihat pada Lampiran 16). 

  Dalam judul tabel dan gambar, tanda titik (.) tidak 
dipakai di belakang angka terakhir dalam penomoran 
deret digital yang lebih dari satu angka.

  Dalam penelitian, tabel dapat membantu peneliti 
untuk menyajikan data atau informasi yang berbentuk 
matriks. Pengaturan penulisan tabel adalah sebagai 
berikut.
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a. Tabel harus mampu mengomunikasikan maknanya 
sendiri sehingga pembaca dapat memahami tabel 
tersebut langsung tanpa perlu membaca teksnya (self-
contained). Karena itu penyajian tabel harus dibuat 
secara jelas dan disajikan dengan rapi.

b. Dalam kemunculannya di dalam naskah, tabel biasanya 
diletakkan setelah teks paragraf di mana tabel tersebut 
disebutkan. Akan tetapi, hal ini dapat membuat 
tatanan yang kurang rapi seperti memungkinkan 
adanya ruang kosong dalam halaman tersebut atau 
bisa jadi tabel berpindah ke halaman selanjutnya. 
Oleh karena itu, pada pengeditan tahap yang terakhir 
tabel dapat diletakkan: (1) tidak harus tepat setelah 
paragraf di mana tabel tersebut disebutkan, dapat jauh 
setelahnya asalkan masih dalam satu halaman; (2) 
sebelum paragraf yang menyebutkan tabel tersebut, 
asalkan masih dalam satu halaman.

c. Tabel-tabel kecil juga dapat dikelompokkan dalam 
satu halaman dan masing-masing tabel mempunyai 
nomor dan judul masing-masing.

d. Setiap tabel harus mempunyai nomor dan judul. 
Nomor dan judul tabel ditulis di tengah dan diletakkan 
di atas tabel. Judul tabel tidak diakhiri dengan tanda 
titik. Judul tabel harus ditebalkan.

e. Jika tabel terlalu besar dan lebar, ada beberapa langkah 
yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut, 
yaitu sebagai berikut:
1) Mengubah orientasi kertas menjadi memanjang 

(landscape). Jika langkah ini diambil, bagian atas 
tabel harus diletakkan di sebelah tengah atas dan 
dilengkapi dengan nomor dan judul.

2) Membuat tabel bersebelahan, jika sebuah tabel 
panjangnya lebih dari satu halaman tetapi 
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lebarnya hanya setengah halaman, maka tabel 
tersebut dapat dijadikan dua dan ditempatkan 
bersebelahan dalam satu halaman. Pisahkan dua 
tabel tersebut dengan garis vertikal di tengah 
halaman. Kedua tabel tetap mempunyai kepala 
tabel.

3) Membuat tabel menjadi beberapa halaman yang 
berkelanjutan. Jika langkah ini diambil, maka 
di setiap halaman harus tetap dituliskan kepala 
tabelnya.

4) Memecah isi tabel menjadi beberapa tabel yang 
lebih kecil sehingga ukurannya muat untuk 
ditampilkan dalam satu halaman.

5) Membuat dan mencetak tabel dalam ukuran 
aslinya (tanpa harus diperkecil atau dipisah), 
dilipat sesuai dengan ukuran halaman lain 
kemudian ditempatkan di dalam lampiran.

6) Kolom–kolom diberi nama (di dalam kepala tabel) 
dan juga dipastikan agar pemisahan antara satu 
kolom dengan yang lain cukup tegas.

7) Tabel ditempatkan simetris di tengah.
8) Output dari perangkat lunak komputer (misal 

SPSS) tidak boleh di copy dan paste menjadi tabel. 
Output tersebut diketik ulang untuk menjadi 
tabel. Nama variabel singkatan diganti menjadi 
nama yang lebih mudah dibaca. Misal, variabel 
KK yang tertulis di program, ditulis ulang 
menjadi Kemampuan Komunikasi, agar lebih 
mudah dibaca dan dipahami.

9) Penulisan tabel dapat menjadi lebih mudah jika 
menggunakan pengaturan table dalam perangkat 
lunak (seperti Microsoft Word).
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3. Gambar
  Gambar (termasuk bagan, grafik, foto, dan peta) diberi 

nomor dengan angka Arab (contoh penomoran gambar 
dapat dilihat di Lampiran 17). Sistem penomoran gambar 
sama dengan sistem penomoran tabel akan tetapi judul 
dan nomor gambar ditulis dibawah gambar. Dalam judul 
tabel dan gambar, tanda titik (.) tidak dipakai di belakang 
angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih 
dari satu angka.

  Karya ilmiah seringkali membutuhkan gambar, yang 
meliputi grafik, bagan, foto, peta, dan sebagainya, untuk 
menampilkan data atau informasi. Berikut adalah tata cara 
menampilkan gambar dalam karya ilmiah.
a. Penyajian gambar harus bersifat self-contained, 

sehingga pembaca tidak perlu membuka teks untuk 
memahami gambar tersebut. Karena itu, penyajian 
gambar perlu dilengkapi dengan penjelasan yang 
memadai. Aspek kerapian juga harus diperhatikan 
dalam penyajian gambar.

b. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar 
(tidak dibedakan dalam penomoran).

c. Nomor gambar diikuti dengan judul gambar, dalam 
hal ini sebaiknya menggunakan pengaturan caption 
pada perangkat lunak untuk menghindari judul 
terpisah dari gambar. Nomor dan judul gambar 
diletakkan di bagian bawah gambar dan ditulis mulai 
dari tengah tepat di bawah gambar.

d. Gambar tidak boleh dipotong.
e. Keterangan gambar ditulis pada tempat-tempat yang 

kosong di dalam gambar, tetapi tidak disarankan 
untuk ditampilkan pada halaman lain.

f. Bila gambar ditampilkan melebar sepanjang tinggi 
kertas (landscape), maka bagian atas gambar harus 
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diletakan di sebelah kiri kertas.
g. Ukuran gambar (panjang dan lebar) diusahakan 

dalam ukuran wajar (jangan terlalu besar atau kecil).
h. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai 

untuk mengadakan interpolasi atau ekstrapolasi.
i. Letak gambar diatur dengan simetris.

4. Persamaan
  Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus, dan 

lain-lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung 
dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan. Contoh:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e.    (1)

D. Bahasa
Bahasa merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

ketika menulis karya ilmiah. Kualitas dari karya ilmiah 
tidak hanya ditilik dari metode dan hasil penelitian saja, 
tetapi juga dari sisi penyampaiannya melalui kata-kata yang 
tertuang dalam karya ilmiah. Untuk itu, karya ilmiah harus 
memperhatikan kaidah bahasa dalam penulisan akademik 
yang benar. Aturan bahasa dalam karya ilmiah diatur sebagai 
berikut:
1. Bahasa yang digunakan
  Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia 

yang baku (dalam kalimat terdapat subjek, predikat 
dan agar lebih sempurna, dapat ditambah dengan objek 
dan keterangan). Ejaan dan penggunaan tanda baca 
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Umum 
Ejaan Bahasa Indonesia yang terbaru (saat ini adalah 
Permendikbud no. 50 tahun 2015). Kosakata dalam bahasa 
Indonesia merujuk pada  Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia (PEUBI).
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2. Bentuk kalimat dan kata
  Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan sudut 

pandang orang pertama atau orang kedua (saya, aku, kita, 
engkau, dan lain-lainnya), tetapi ditulis dalam bentuk 
pasif, kecuali dalam kutipan langsung wawancara dan 
perihal yang mengharuskan menggunakan sudut pandang 
orang pertama dan setersusnya. Pada penyajian ucapan 
terima kasih di dalam kata pengantar/prakata, kata saya 
diganti dengan penulis.
a. Istilah

1) Istilah yang digunakan dalam penelitian adalah 
istilah dalam bahasa Indonesia atau kata serapan 
yang sudah baku sesuai dengan PEUBI.

2) Jika terpaksa harus memakai istilah asing, maka 
dicetak miring dan dijelaskan artinya.

b. Kesalahan umum (yang sering terjadi)
1) Kata penghubung seperti sehingga dan sedangkan 

tidak boleh dipakai untuk memulai kalimat.
2) Kata depan pada sering dipakai tidak pada 

tempatnya, misalnya diletakan di depan subjek 
(merusak susunan kalimat).

3) Kata di mana dan dari kerap kurang tepat 
pemakaiannya dan diperlakukan seperti kata 
where dan of dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa 
Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku 
dan tidak dipakai dalam tulisan akademik.

4) Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata 
depan ke dan di.

5) Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.
c. Istilah baru
  Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam 

bahasa Indonesia dapat digunakan asalkan digunakan 
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secara konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali 
perlu diberikan padanannya dalam bahasa asing di 
dalam tanda kurung. Jika menggunakan istilah baru, 
sebaiknya dibuat daftar istilah.
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BAB 5
REFERENSI ATAU SITASI

Bagian ini berisi penjelasan mengenai pentingnya referensi 
atau sitasi di dalam penulisan karya ilmiah, situasi-situasi 
yang mengharuskan penulis untuk mencantumkan sitasi, dan 
tatacara penulisan referensi dan sitasi.

A. Tujuan Referensi atau Sitasi
Turabian (2010) menjelaskan bahwa sedikitnya ada empat 

hal mengenai pentingnya melakukan sitasi atau mencantumkan 
referensi yang diacu dalam karya penelitiannya.
1. Memberikan apresiasi (kredit) kepada penulis yang 

karyanya disitasi.
2. Meyakinkan pembaca mengenai keakuratan data atau 

informasi yang diperoleh sekaligus untuk mendapatkan 
kepercayaan pembaca.

3. Menunjukkan kepada pembaca tentang tradisi penelitian 
yang mendukung atau mempengaruhi karya.

4. Membantu pembaca untuk mengikuti atau mengembangkan 
penelitian tersebut. Sitasi dan referensi tentu akan 
membantu mengarahkan pembaca untuk menemukan 
artikel atau tulisan yang dirujuk dengan mudah dan cepat 
untuk keperluan penelitian mereka sendiri.
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B. Kapan Harus Mencantumkan Referensi atau Sitasi
Berikut adalah situasi-situasi di mana peneliti harus 

mencantumkan referensi atau sitasi dalam karya penelitiannya:
1. Pada saat mengambil kutipan langsung dari sebuah 

sumber;
2. Pada saat memparafrasekan ide atau tulisan dari sebuah 

sumber tertentu. Perlu diingat bahwa meskipun peneliti 
tidak mengutip ide atau tulisan sama persis dengan 
sumbernya dan sudah ditulis dengan gaya bahasanya 
sendiri, sitasi atau referensi harus tetap dicantumkan;

3. Pada saat menggunakan ide/gagasan, data, atau metode 
yang didapat dari sumber-sumber tertentu pada saat 
melakukan penelitian.

4. Mahasiswa diwajibkan men-sitasi karya dosennya

C. Informasi dalam Referensi atau Sitasi
Berikut adalah informasi-informasi yang dibutuhkan 

dalam menuliskan referensi atau sitasi:
1. Nama penulis, penyunting, atau penerjemah dari karya 

yang dirujuk;
2. Data tentang karya, meliputi judul dari karya, nama 

jurnal (untuk karya yang diterbitkan pada sebuah jurnal 
tertentu), koleksi atau seri di mana karya tersebut muncul, 
nomor volume, nomor edisi, halaman di mana teks yang 
diacu muncul, dan informasi-informasi detail lainnya 
tentang posisi teks yang diacu dalam sebuah karya;

3. Nama penerbit dan tahun terbit karya yang diacu;
4. Sumber karya tersebut, dapat berupa media cetak seperti 

buku, jurnal, koran, majalah, dan sebagainya, atau berupa 
media elektronik seperti buku elektronik, informasi dari 
situs web tertentu, jurnal daring, dan sebagainya.
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D. Jenis Sitasi
FAI UMY menggunakan gaya sitasi The Author-Date Style 

dengan format American Psychological Association (APA-5). Gaya 
sitasi ini pada umumnya digunakan di hampir semua ilmu-
ilmu sosial, humaniora dan ilmu-ilmu pengetahuan alam/
eksakta. Untuk menampilkan acuan yang dipakai, gaya sitasi 
ini menggunakan tanda kurung yang kemudian diisi dengan 
informasi mengenai penulis, tahun terbit, dan halaman teks 
yang diacu (Body note). Perlu diingat bahwa peneliti masih 
harus menampilkan daftar referensi yang diacu dalam daftar 
pustaka di bagian akhir dari karyanya.

Sitasi dipergunakan untuk melengkapi bahan-bahan dan 
memperkuat uraian atau argumen sejauh yang diperlukan 
oleh penulis. Sitasi tidak boleh dijadikan sebagai bahan utama 
sebuah tulisan ilmiah, karena mengakibatkan seolah-olah 
karya tersebut hanya merupakan kumpulan sitasi belaka. 

Selain itu sitasi juga dimaksudkan untuk menambah 
wawasan pemikiran yang dikupasnya, sitasi dapat bersumber 
dari hasil wawancara, observasi dan angket. Dari ketiga 
sumber tersebut bila diperlukan harus menyebut sumbernya. 
Berikut jenis sitasi:
1. Sitasi Langsung
  Sitasi langsung adalah sitasi dari suatu sumber yang 

disajikan sesuai dengan aslinya. Sitasi langsung dibagi 
menjadi 2 (dua) jenis yang berbeda teknik penulisannya
a. Sitasi Langsung Pendek
 Sitasi langsung pendek adalah sitasi atau tulisan asli 

kurang dari tiga baris. Cara penulisannya adalah 
sebagai berikut:
1) Nukilan kalimat dimasukkan ke dalam teks 

karangan dan diberi tanda kutip (“) pada awal 
dan akhir kalimat.
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2) Sitasi tersebut diketik dengan jarak spasi normal, 
sesuai jarak spasi dalam penulisan skripsi (2 
spasi).

 Contoh:
  Kegiatan bisnis lembaga keuangan adalah 

pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Dapat 
dikatakan bahwa “Bisnis utamanya adalah 
kepercayaan sehingga dikatakan pula bahwa bank 
adalah lembaga kepercayaan” (Rivai, 2008:2)

b. Sitasi Langsung Panjang
 Sitasi langsung panjang adalah nukilan atas tulisan 

asli lebih dari tiga baris/kalimat. Adapun cara 
penulisannya adalah sebagai berikut:
1) Nukilan kalimat ditulis secara terpisah dari teks 

karangan (skripsi) sehingga menyerupai alinea 
baru.

2) Penulisannya dimulai pada 5 ketukan dari marjin 
kiri sejajar ke bawah dan tidak diberi tanda kutip

3) Jika penulis ingin menghilangkan beberapa 
kata dalam kutipannya, maka kata-kata yang 
dihilangkan tersebut diberi tanda 5 titik (…..)

4) Diketik dengan jarak 1 spasi
Contoh:

  Warde  (2009: 347) mengemukakan iklim kompetisi 
keuangan Islam menuntut penguasaan strategi bisnis 
yang efektif, sebagaimana yang diungkapkannya:

  Tekanan-tekanan semakin meningkat untuk 
memaksa bank-bank Islam untuk mempertimbangkan 
kembali fokus mereka pada kesepakatan-kesepakatan 
mark-up jangka pendek dan mencari proyek-proyek 
profit and loss sharing (PLS) dengan jangka waktu yang 
lebih panjang.
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2. Sitasi Tidak Langsung
  Sitasi tidak langsung merupakan nukilan karya orang 

lain yang diolah menurut bahasa si pengutip (parafrase), 
tetapi ide sentralnya masih tetap bersumber kepada 
pendapat atau buah pikiran karya asli yang dikutip. Cara 
penulisan sitasi tidak langsung adalah menuliskannya 
dalam teks karangan dengan jarak spasi normal dan tidak 
diberi tanda kutip.

  Beberapa hal yang perlu diperhatikann dalam sitasi 
tidak langsung:
a. Sitasi ditulis sesuai isi atau kandungan artinya, dan 

penulis menerjemahkan dengan bahasa sendiri. Hal 
ini dilakukan karena teks aslinya memang tidak 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

b. Sitasi ditulis sesuai bahasa asli dan terjemahnya 
karena memang sudah diterjemahkan; misalnya, Kitab 
Suci Al-Qur’an dan terjemahnya, atau Hadis yang 
sudah diterjemahkan.

c. Sitasi terjemahan ayat al-Qur’an atau Hadits, baik 
yang kurang atau lebih dari tiga baris, ditulis dengan 
jarak 1 spasi.

  Sitasi-sitasi (langsung dan tidak langsung), termasuk 
buku-buku tafsir Al-Qur’an dan buku-buku Hadis, harus 
diambil dari sumber/buku asli ulama/sarjana penulis 
buku tersebut. Apabila mahasiswa tidak menemukan 
buku aslinya, kutipan dapat dilakukan dengan mengambil 
dari buku yang ada (buku tulisan orang lain), tetapi harus 
menyebut nama ulama/sarjana dan judul bukunya yang 
dikutip itu.

 Contoh:
  ...sedangkan menurut ahli ekonomi Amerika, 

Abraham Udovitch, sebagaimana dikutip oleh Warde 
(2009), larangan terhadap riba yang diulang-ulang dan 
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banyak dikemukakan dalam tulisan-tulisan keagamaan 
pada abad pertengahan telah dintepretasikan oleh 
beberapa sarjana pengakuan secara tidak langsung 
terhadap banyaknya praktik-praktik pelanggarannya.

 Dapat juga ditulis:
  Pendapat yang dikemukakan oleh Udovitch (dalam 

Warde, 2009), larangan terhadap riba yang diulang-
ulang dan banyak dikemukakan dalam tulisan-tulisan 
keagamaan pada abad pertengahan telah dintepretasikan 
oleh beberapa sarjana pengakuan secara tidak langsung 
terhadap banyaknya praktik-praktik pelanggarannya.

E. Penulisan Sitasi dalam Teks dan Daftar Pustaka
Bagian ini menampilkan contoh format penulisan sitasi 

dan daftar pustaka dari berbagai sumber yang ditulis dengan 
menggunakan gaya sitasi Author-Date Style. Adapun beberapa 
pedoman dasar In Text Citation dan penulisan daftar pustaka 
sebagai berikut:
1. Sumber kutipan dapat ditulis diawal atau akhir kutipan.
2. Metode author-date yaitu nama terakhir pengarang dan 

tahun terbit sumber yang dikutip muncul dalam teks dan 
referensi harus muncul lengkap di daftar pustaka pada 
akhir tulisan.

3. Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun 
bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak 
halamannya. Namun jika kutipan gagasan/ide dari 
sumber referensi tidak langsung, tidak perlu menyebutkan 
nomor halaman dalam teks.

4. Semua kata dalam judul capital, maka dalam daftar 
pustaka hanya huruf pertama yang dikapitalkan.

5. Semua judul karya jenis buku, dokumentasi, album, film 
dicetak miring.
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6. Jika sumber kutipan merupakan literature terjemahan, 
maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis 
asli bukan penerjemah, diikuti tahun penerbitan literatur 
asli (bukan tahun penerbitan hasil terjemahan). Nama 
penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka.

7. Daftar pustaka ditulis/diketik satu spasi. Adapun jarak 
antar daftar pustaka diketik 2 spasi berurutan secara abjad 
tanpa nomor.

8. Inden pada baris kedua dengan jarak ½ inci.
9. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan 

dkk./et al. sebagai pengganti nama penulis kedua dan 
seterusnya.

10. Terbitan berkala (jurnal, koran, majalah dll) yang di italic 
adalah nama terbitan berkalanya bukan judul sumber 
sitasi.

1. Buku dengan satu penulis

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Ismail (2016: 24-25)
Akhir kalimat: (Ismail, 2016: 24-25)

Referensi Ismail, N.  (2016). Perubahan Sosial-Budaya 
Komunitas:Agama DAM. Sleman: 
Deepublish.

2. Buku dengan dua penulis

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Morey dan Yaqin (2011: 
59)
Akhir kalimat: (Morey dan Yaqin, 2011: 
59)

Referensi Morey, P.,  dan A. Yaqin. (2011). 
Framing Muslims: Stereotyping and 
Representation after 9/11. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 
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3. Buku dengan tiga penulis atau lebih

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Soss dkk.(2011: 50)
Akhir kalimat: (Soss dkk., 2011: 50)

Referensi Soss, J., Fording, R.C., dan Scram, S.F. 
(2011). Disciplining the poor: Neoliberal 
Paternalism and the Persistent Power of 
Race. Chicago: University of Chicago 
Press. 

4. Buku dengan satu penulis atau lebih dengan tambahan 
satu penyunting atau penerjemah 

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Austen (2011: 311-12) 
Akhir kalimat: (Austen, 2011: 311-12)

Referensi Austen, J. (2011). Persuasion: An Annotated 
edition. Disunting oleh Morrison, R. 
Cambridge, MA: Belknap Press of 
Harvard University Press.

Catatan:
Jika yang tercantum nama penerjemah 
maka frasa Disunting oleh diganti menjadi 
Diterjemahkan oleh

5. Edisi kedua (atau selanjutnya) dari sebuah buku 

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Maanen (2011: 84)
Akhir kalimat: (Maanen, 2011: 84)

Referensi Maanen, J. (2011). Tales of the field: On 
Writing etnography. Edisi Kedua. 
Chicago: University of Chicago Press.
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6. Artikel dari jurnal cetak 

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Zakiy dan Azzahroh(2017:28)
Akhir kalimat: (Zakiy dan Azzahroh, 
2017:28)

Referensi Zakiy, M., dan E.P. Azzahroh. (2017). 
Pengaruh Kualitas Layanan terhadap 
Loyalitas Nasabah Bank Syariah 
dengan Kepuasan Nasabah sebagai 
Variabel Intervening. Jurnal Ekonomi 
dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1: 26 – 38.

7. Artikel dari jurnal daring 

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Zakiy(2017:175)
Akhir kalimat: (Zakiy, 2017:175)

Referensi Zakiy, M. (2017). The Barrier and Strategy 
of Higher Educationin Developing 
Human Resources. Muqtasid, Vol. 
8, No. 2: 168 – 178.  Diakses pada 
25 April 2018. DOI: http://dx.doi.
org/10.18326/muqtasid.v8i2.168-178

8. Lebih dari satu pendapat/penelitian yang menyatakan 
hal yang sama

Sitasi dalam 
naskah

Akhir kalimat: (Haumann dkk.,2014; Bawa 
dkk., 2013;Anderson dan Swaminathan, 
2011).

Referensi Penulisan dafta pustaka sama seperti 
buku dan artikel lainnya.
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9. Buku elektronik (ebook)

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Quinlan. (2010: 20)
Akhir kalimat: (Quinlan, 2010: 20)

Referensi Quinlan, J.P. (2010). The Last Economic 
Superpower: The Retreat of Globalization, 
the end of American Dominance, and 
What We Can Do About it. New 
York: McGraw-Hill. Diakses pada 1 
November 2011. ProQuest Ebrary.

Pattison, George. (2011). God and being: An 
Enquiry. Oxford: Oxford University 
Press. Diakses pada 2 September 2012. 
http://dx.doi.org/10.1093/acpr
of:oso/9780199588688.001.0001.

Catatan:
Pada dasarnya, penulisan daftar pustaka 
buku elektronik hampir sama dengan 
dengan sitasi buku cetak. Namun, 
ada beberapa hal berikut yang harus 
diperhatikan: 
1. Jika peneliti membaca dari buku 

daring di Internet maka peneliti wajib 
mencantumkan waktu akses dan 
URL.

2. Jika peneliti mengambil data dari 
buku di perpustakaan daring atau 
database komersil maka peneliti harus 
mencantumkan nama database atau 
perpustakaan daring tersebut.
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3. Jika peneliti mengunduh buku yang 
memang didedikasikan diterbitkan 
dalam bentuk buku elektronik maka 
peneliti wajib mencantumkan format 
dokumen tanpa harus mencantumkan 
waktu akses.

4. Halaman URL harus disingkat (URL 
yang panjang dapat disingkat di bitly.
com)

10. Artikel dari majalah cetak

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Nashir (2015).
Akhir kalimat: (Nashir, 2015)

Referensi Nashir, H. (2015). Islam Berkemajuan 
Mencerahkan Keadaban Bangsa. 
Suara Muhammadiyah, No. 21, 12-13.

11. Artikel dari majalah daring

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Black (2011)
Akhir kalimat:(Black, 2011)

Referensi Black, R. (2011). President Obama: Why 
don’t You Read More Women?” Salon, 
24 Agustus. Diakses pada 30 Oktober 
2011. http://www.salon.com/
books/writing/index.html?story=/
books/feature/2011/08/24/obama_
summer_reading. 

12. Artikel dari surat kabar daring 

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Gaddafi (2011)
Akhir kalimat:(Gaddafi, 2011)
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Referensi Gaddafi, Saif al-Islam. (2011). Wawancara 
oleh Simon Denyer. Washington Post, 
17 April. Diakses pada 3 September 
2011. http://www.washingtonpost.
com/world/an-interview-with-
s a i f - a l i s l a m - g a d d a f i - s o n - o f -
the-libyanleader/2011/04/17/
AF4RXVwD _ story.html.

13.	 CD-ROM	atau	DVD-ROM	

Sitasi dalam 
naskah

Dapat diterangkan langsung dalam teks 
dan keterangan detailnya dimasukkan 
dalam daftar pustaka.

Referensi Complete National Geographic: Every 
I s sue  s inc e  1888  o f  “Nat i ona l 
Geographic” Magazine. 2010. 7 DVD-
ROMs. Washington, DC: National 
Geographic. 

 _ story.html.

Catatan:
Penulisan sitasi dan referensi dari sumber 
yang berupa CD-ROM atau DVD-ROM 
pada dasarnya sama dengan penulisan 
sitasi buku, hanya perlu dicantumkan 
keterangan berkas dan di disc berapa 
berkas yang diacu muncul.

14. Karya yang tidak dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi) 

Sitasi dalam 
naskah

Dapat diterangkan langsung dalam teks 
dan keterangan detailnya dimasukkan 
dalam daftar pustaka. 
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Referensi Luthfia, T. (2016). Pengaruh lingkungan 
kerja, rotasi kerja, budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja dan kinerja 
karyawan Baitul Maal Wat Tamwil. 
Skripsi Gelar Sarjana. Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta.

Catatan:
Jika diambil dari karya rujukan daring, 
cantumkan waktu akses dan URL. 

15. Kuliah atau makalah presentasi 

Sitasi dalam 
naskah

Dapat diterangkan langsung dalam teks 
dan keterangan detailnya dimasukkan 
dalam daftar pustaka. 

Referensi Pratiwi, A. (2017). Financial Planning 
and Forecasting. Kuliah, Ekonomi 
Syariah, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. 20 April 2017.

Catatan:
Jika diambil dari karya rujukan daring, 
cantumkan waktu akses dan URL. 

16. Wawancara  dan  komunikas i  pr ibadi  ( t idak 
dipublikasikan) 

Sitasi dalam 
naskah

(wawancara dengan informan pertama, 
25 Maret 2017: 08.30)
(wawancara dengan petugas kesehatan 
melalui telephone, 25 Mei 2017: 10.25)



60 PEDOMAN PENULISAN
KARYA ILMIAH (SKRIPSI)

Referensi Wawancara dengan informan dilampirkan 
pada lampiran 15.

Catatan:
Penulisan referensi hasil wawancara tidak 
perlu dimasukkan dalam bagian utama 
referensi (urut abjad), cukup dicantumkan 
setelah penulisan referensi inti.

17. Situs web

Sitasi dalam 
naskah

Awal kalimat: Brooks (2011)
Akhir kalimat: (Brooks, 2011) 

Referensi Brooks, S. (2011). Longtime Library 
Director Reflescs on a Career at the 
Crossroads. University of Wisconsin-
Madison News, 1 September. Diakses 
pada 14 Mei 2012. http://www.news. 
wisc.edu/19704. 

18. Kitab suci 

Sitasi dalam 
naskah

(Al-Fatihah, 1:1-3) 
(1 Thess. 4:11, 5:2-5, 5:14) 

Referensi Sitasi  dari  kitab suci  t idak perlu 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 

19. Dokumen publik 
  Dokumen publik adalah dokumen-dokumen yang 

diterbitkan pemerintah atau lembaga negara. Secara 
umum, sitasi dokumen publik lebih beragam daripada 
jenis-jenis sumber lain dikarenakan sistem masing-masing 
negara yang berbeda. Dalam sitasi dokumen publik, 
cantumkan sebanyak mungkin informasi dari elemen-
elemen berikut: 
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a. Nama pemerintahan (negara, negara bagian, provinsi, 
kota, kabupaten) atau instansi pemerintah (badan 
legislatif, biro pengadilan, komisi) yang mengeluarkan 
dokumen.

b. Tanggal publikasi.
c. Judul dokumen, jika ada.
d. Nama penulis, penyunting, atau penyusun, jika ada.
e. Nomor dokumen.
f. Nomor halaman, jika ada.
g. Tanggal akses dan URL atau nama database untuk 

sumber daring. 
  Berikut contoh penulisan sitasi dan referensi dokumen 

publik Indonesia.

Sitasi dalam 
naskah

(UU No.12 Tahun 2012, pasal 1, bab I, 
ayat 2) 
(MPR RI, 2002: 112-30) 
(Dokumentasi DPR RI, 2008, bag. 8: 11629-
30) 
(Presiden RI 1945) 
(UUD 1945 RI, pasal 33, bab XIV, ayat 1) 
(Republik Indonesia 1945) 

Referensi UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Tinggi. Presiden Republik Indonesia. 
10 Agustus.
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Lampiran 1
Alur dan Prosedur Pengajuan Judul Skripsi
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Lampiran 2
Contoh Lembar Persetujuan Seminar Proposal
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Lampiran 3
Contoh Halaman Judul Proposal

ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
NIATWHISTLEBLOWING KARYAWAN BANK 

SYARIAH

Proposal Skripsi
Diajukan sebagai syarat melakukan penelitian untuk 

penyusunan skripsi
pada Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh:

Anisa Aprani 
NPM : 20140730094

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
2017
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Lampiran 4
Contoh Sampul Depan Skripsi

ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
NIATWHISTLEBLOWING KARYAWAN 

BANK SYARIAH

SKRIPSI

 

5,5cm

Oleh:
Anisa ApraniNPM : 20140730094

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
2017
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Lampiran 5
Contoh Halaman Judul Karya Ilmiah

ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
NIATWHISTLEBLOWING KARYAWAN BANK 

SYARIAH
 

 

5,5cm

SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu

pada Prodi Ekonomi Syariah 
Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh
Anisa ApraniNPM : 20140730094

PROGRAM STUDIEKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS	MUHAMMADIYAH	YOGYAKARTA
2017
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Lampiran 6
Contoh   Nota Dinas Karya Ilmiah



72 PEDOMAN PENULISAN
KARYA ILMIAH (SKRIPSI)

Lampiran 7
Contoh Halaman Pengesahan Karya Ilmiah
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Lampiran 8 
Contoh Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Contoh   Halaman Pernyataan 
Keaslian Karya Ilmiah
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Lampiran 9
Contoh Daftar Isi
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Lampiran 10
Contoh Daftar Tabel
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Lampiran 11
Contoh Daftar Gambar
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Lampiran 12
Contoh Daftar Lampiran
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Lampiran 13
Contoh Daftar Arti Lambang dan Singkatan
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Lampiran 14
Contoh Daftar Pustaka
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Lampiran 15
Contoh Penulisan Judul Bab, Subbab, dan Anak Subbab

0
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Lampiran 16
Contoh Penomoran Tabel
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Lampiran 17
Contoh Penomoran Gambar
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Lampiran 18
Contoh   Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Konsonan Tunggal
Huruf 
Arab

Nama Huruf Latin Nama

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Bā’ B -
ت Tā T -
ث Sā Ṡ s (dengan titik diatas)
ج Jīm J -
ح Hā ḥ h (dengan titik dibawah)
خ Khā’ Kh -
د Dāl D -
ذ Zāl Ż z (dengan titik diatas)
ر Rā’ R -
ز Zā’ Z -
س Sīn S -
ش Syīn Sy -
ص Sād .s s (dengan titik dibawah)
ض Dād .d d (dengan titik dibawah)
ط Tā’ .t t (dengan titik dibawah)
ظ Zā’ .z z (dengan titik dibawah)
ع ‘Aīn ‘ koma terbalik ke atas
غ Gaīn G -
ف Fā’ F -
ق Qāf Q -
ك Kāf K -
ل Lām L -
م Mīm M -
ن Nūn N -
و Wāwu W -
ه Hā’ H -
ء Hamzah ‘ Apostrof
ي Yā’ Y -
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Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة Ditulis Muta’addidah

عدة Ditulis ‘iddah

Ta’	Marbūṭah di akhir kata
a. Bila dimatikan tulis h

حكمة Ditulis ḥikmah

جزية Ditulis Jizyah

 (Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang 
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, 
salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 
aslinya)

b. Bila ta’ marbuṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta 
bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة األولياء Ditulis Karāmah al-
auliyā’

c. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah 
dan dammah ditulis t

زكاة الفطر Ditulis Zakāt al-fịtr

 Vokal Pendek

ــَــــــــــــــ faṭhạh Ditulis A
ــــــــــــــِــ Kasrah Ditulis I
ــــُــــــــــــ .dammah Ditulis U

 Vokal Panjang

1. Faṭhạh +alif
جا هلية

Ditulis
Ditulis

Ā
Jāhiliyah
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2. Faṭhạh + ya’ mati
تنسى

Ditulis
Ditulis

Ā
Tansā

3. Kasrah + ya’ mati
كريم

Ditulis
Ditulis

Ī
Karīm

4. ḍammah + wawu mati
فروض

Ditulis
Ditulis

Ū
Furūd

 Vokal Rangkap
1. Faṭhạh + ya’ mati

بينكم
Ditulis
Ditulis

Ai
Bainakum

2. Faṭhạh + wawu mati
قول

Ditulis
Ditulis

Au
Qaul

Vokal	Pendek	yang	Berurutan	dalam	Satu	Kata	Dipisahkan	
dengan Apostrof

أأنتم Ditulis a’antum

أعدت Ditulis u’iddat

لئن شكرتم Ditulis la’in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن Ditulis al –Qur’ān

القياس Ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan 
huruf l (el)-nya
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السماء Ditulis as –Samā’

الشمس Ditulis asy- Syams

 Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
 Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض Ditulis Zawi al-furūḍ

أهل السنة Ditulis Ahl as-Sunnah
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