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UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kehadiran buku ini 
diharapkan memandu para mahasiswa yang akan menulis 
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berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih 
kepada pihak terkait. Kritik dan saran konstruktif sangat 
diharapkan demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang. 
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PEDOMAN PENULISAN TESIS 
  

I. PENDAHULUAN 

Tesis adalah karya ilmiah hasil penelitian yang 

mendalam dan berisi sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari 

persyaratan memperoleh gelar magister (S2). Setiap 

Mahasiswa Program Magister (S2) Bahasa dan Sastra Arab 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta diwajibkan menulis tesis dengan mengkaji 

persoalan kebahasaan dan kesusastraan Arab di bawah 

bimbingan satu atau dua orang pembimbing. Untuk memvalidasi 

hasil penelitian, tesis harus diujikan dalam sidang 

munaqosah yang diselenggarakan oleh program studi. 

Sebelum menyusun tesis, mahasiswa wajib membuat 

proposal yang berisi rancangan penelitian sesuai dengan fokus 

kajian program studi bahasa dan sastra Arab. Proposal tersebut 

harus menggambarkan problem penelitian yang akan dibahas 

dan diteliti yang tercermin dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Pembimbing mempunyai tanggung jawab akademik 

terhadap tesis mahasiswa bimbingannya, dalam hal kebenaran 

ilmiah dan format penulisannya. Tanggung-jawab akademik 

ini ditandai oleh tanda tangan pembimbing yang dibubuhkan 

dalam lembar persetujuan tesis. Oleh karena itu, mahasiswa 
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harus memperoleh persetujuan dari pembimbing untuk 

menempuh seluruh rangkaian proses perencanaan penelitian, 

penulisan dan ujian tesis. 

Penguji mempunyai hak menguji kemampuan 

mahasiswa dalam mempertahankan karya ilmiahnya 

serta berwenang mempermasalahkan kebenaran karya 

ilmiah mahasiswa. 

 

II. PROPOSAL TESIS 

Proposal tesis yang dijadikan dasar untuk penyusunan 

tesis menggunakan bahasa Indonesia, ditulis pada kertas 

kuarto sekitar 15 s.d. 25 halaman dengan spasi ganda. 

  

A. Isi Proposal Tesis 

Proposal Tesis memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Judul Penelitian 

Judul penelitian berisi pernyataan yang secara 

spesifik mencerminkan isi penelitian yang akan 

dilakukan (mencerminkan konsep atau hubungan 

antarkonsep dari gejala/fenomena yang diteliti). 

2. Latar Belakang Masalah 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai alasan akademis 

dalam memilih permasalahan tertentu sehingga 

permasalahan tersebut dipandang menarik, penting, 

dan bermanfaat untuk diteliti. 
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3. Rumusan Masalah 

Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

hendak dicari jawabannya melalui penelitian. 

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Bagian ini menyebutkan secara spesifik tujuan yang 

hendak dicapai dari penelitian yang akan dilakukan 

dan kegunaannya secara teoritik ataupun praktik yang 

merupakan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan maupun untuk kebutuhan praktis. 

5. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian 

atau karya yang membahas subjek yang sama, 

khususnya tesis, disertasi atau karya-karya lain yang 

merupakan hasil penelitian. Ada minimal tiga 

tujuan dari kajian pustaka. Pertama, untuk 

mengetahui sejauhmana penelitian yang telah dilakukan 

terhadap subjek bahasan. Kedua, untuk mengetahui 

perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan 

karya yang akan ditulis. Ketiga, untuk memperlihatkan  

kontribusi penelitian terhadap keilmuan di bidang 

kajian yang sama. 

6. Kerangka Teoritik 

Bagian ini berisi kerangka konseptual dan teori-teori yang  

relevan yang akan digunakan sebagai landasan 

menjawab permasalahan penelitian. 

7. Hipotesis (jika diperlukan, terutama dalam penelitian 

kuantitatif yang berusaha menguji hubungan antara 
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beberapa variabel). 

8. Metode Penelitian 

Bagian ini mencakup pendekatan dan langkah-langkah 

penelitian yang meliputi jenis dan desain penelitian, 

penetapan sumber data, teknik dan instrumen 

pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis 

data, serta teknik interpretasi dan pengambilan 

kesimpulan yang digunakan dalam penelitian. 

9. Sistematika Pembahasan 

Bagian ini memaparkan kerangka isi dan alur logis 

penulisan tesis disertai dengan argumentasi penulis 

mengenai susunan tata urutan bagian-bagian tesis 

tersebut. 

10. Daftar Isi Sementara, berisi rancangan kerangka isi 

tesis. 

11. Daftar Pustaka 

12. Jadwal Penelitian 

 

B. Persyaratan Pengajuan Proposal 

Mahasiswa Program Magister (S2) diijinkan 

mengajukan proposal penelitian tesis setelah sekurang-

kurangnya menempuh 12 (dua belas) sks dan telah 

mempresentasikan draf proposal tesis tersebut pada 

matakuliah Seminar Proposal Tesis di kelas. 
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C. Prasedur Pengajuan Proposal 

Prosedur pengajuan proposal tesis pada Program 

Magister (S2) Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 

Ilmu Budaya  UIN Sunan Kalijaga adalah sebagai 

berikut : 

1. Mahasiswa mengkonsultasikan tema penelitian yang 

akan diajukan, kepada dosen penasihat akademik 

(DPA) untuk mendapat persetujuan 

2. Mahasiwa menyusun proposal tesis dengan tema yang 

telah disetujui oleh dosen penasihat akademik (DPA) 

dan dosen pengampu matakuliah Seminar Proposal Tesis, 

kemudian dipresentasikan di kelas. 

3. Draf proposal tesis disempurnakan berdasarkan 

masukan dan saran dari peserta dan dosen 

pengampu matakuliah Seminar Proposal Tesis 

yang ditandai dengan tanda tangan dosen 

pengampu matakuliah Seminar Proposal Tesis. 

4. Draf proposal tesis yang sudah disempurnakan 

diajukan kepada Ketua Program Studi untuk 

mendapatkan persetujuan sebagai Proposal Tesis 

disertai lampiran sertifikat TOEFL dan/atau 

TOAFL berapapun skor yang diperoleh. 

5. Setelah mendapatkan persetujuan, Ketua 

Program Studi menentukan pembimbing. 
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D. Penentuan Pembimbing 

1. Dalam penyusunan tesis, mahasiswa dibimbing oleh 

satu atau dua dosen pembimbing tesis yang bergelar 

akademik doktor atau guru besar (professor) dan 

memiliki keahlian dalam bidang yang relevan dengan 

pokok masalah tesis. 

2. Mahasiswa diperbolehkan mengusulkan dua (2) 

orang calon pembimbing penulisan tesis, melalui 

surat permohonan yang dialamatkan kepada Ketua 

Program Studi. Surat tersebut dikirimkan 

bersamaan dengan penyerahan proposal tesis. 

3. Pembimbing penulisan tesis ditetapkan oleh Ketua 

Program Studi. 

4. Satu orang dosen dapat membimbing 3-5 orang 

mahasiswa. 

 

E. Kesediaan Pembimbing 

1. Dosen pembimbing tesis yang ditunjuk menyatakan 

kesediaannya menjadi pembimbing. 

2. Surat kesediaan pembimbing penulisan tesis, 

diserahkan ke Sekretariat Program Magister. 

3. Mahasiswa mendiskusikan proposal tesis bersama 

pembimbing penulisan tesis untuk penyempurnaan 

lebih lanjut. 

4. Pembimbing penulisan tesis menandatangani proposal 
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tesis yang telah dipandang layak pada halaman 

persetujuan proposal tesis.  

 

F. Seminar Proposal 

Seminar Proposal Tesis merupakan mata kuliah yang 

diselenggarakan pada semester III yang dibimbing oleh 

dosen pengampu mata kuliah. Setiap mahasiswa mengajukan 

dan mempresentasikan proposal tesis untuk mendapatkan 

masukan dari dosen pengampu dan peserta seminar. 

Mahasiswa yang proposal tesisnya belum diseminarkan 

pada semester III dapat mengikuti perkuliahan Seminar 

Proposal Tesis pada semester berikutnya dengan ketentuan 

memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku. 

 

III. TESIS  

A. Isi Tesis 

Tesis ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, 

atau karena alasan tertentu boleh dengan bahasa 

Indonesia, dibuat antara 100 sampai dengan 200 halaman, 

yang terdiri atas tiga bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian 

Utama, dan Bagian Akhir. 

 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Sampul Depan (الغالف صفحة)  

Halaman sampul depan memuat judul 

penelitian yang menggambarkan topik yang 
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diteliti. Contoh halaman sampul depan dapat 

dilihat pada lampiran 1. 

b. Halaman Judul  (العنوان صفحة)  

Halaman judul berisi tulisan yang bunyinya 

sama dengan halaman sampul depan, tetapi 

diketik di atas kertas putih. Contoh bagian ini 

sama dengan halaman sampul depan pada 

lampiran 1. 

c. Halaman Pernyataan Keaslian (األصالة إثبات)  

Halaman ini memuat pernyataan tertulis dari 

penyusun tesis, yang menyatakan bahwa tesis 

yang disusun itu secara keseluruhan 

merupakan hasil penelitian/karya sendiri, 

kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk 

sumbernya. Halaman ini ditandatangani oleh 

penyusun tesis di atas meterai Rp.6.000,-. 

Contoh halaman pernyataan keaslian dapat 

dilihat pada lampiran 3. 

d. Pernyataan Bebas Plagiasi  (العلمية السرقة من خلو)  

Halaman ini memuat pernyataan tertulis bahwa 

tesis yang disusun itu secara keseluruhan 

bebas dari plagiasi. Contoh halaman 

pernyataan ini dapat dilihat pada lampiran 4. 

e. Halaman Pengesahan ( ادلوافقة صفحة)      

Pada halaman pengesahan terdapat logo 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halaman ini 
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memuat judul tesis, nama penulis, NIM, program 

studi dan tanggal ujian munaqosyah yang 

ditandatangani oleh Dekan Fakultas Adab dan 

Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Halaman pengesahan ini disertakan setelah 

penyempurnaan pasca ujian munaqosyah. Contoh 

halaman pengesahan terdapat pada lampiran 5. 

f. Halaman Dewan Penguji  (ادلناقشني موافقة صفحة)  

Halaman dewan penguji memuat logo UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, nama, NIM, judul tesis, 

nama-nama Tim Penguji (Ketua, Sekretaris, 

Pembimbing dan Anggota) berikut tanda 

tangannya, penerimaan tesis sebagai syarat 

memperoleh gelar Magister (S2), kota dan 

tanggal, jam ujian, nilai dan predikat kelulusan. 

Contoh halaman dewan penguji dapat dilihat 

dalam lampiran 6. 

g. Halaman Nota Dinas (ادلشرفة/ادلشرف موافقة صفحة)  

Halaman ini memuat pernyataan pembimbing 

bahwa tesis yang dibimbingnya sudah dapat 

diujikan dalam ujian munaqosyah. Contoh nota 

dinas pembimbing terdapat pada lampiran 7. 

h. Abstrak (جتريد)  

Abstrak merupakan uraian singkat tetapi 

lengkap tentang pokok permasalahan dan 

urgensinya, metode, pendekatan dan teori 

yang digunakan, serta hasil penelitian dan 



 

Pedoman Penulisan Tesis 

 

 
10 

 
 

kontribusinya. Abstrak ditulis dalam bahasa 

Arab dan bahasa Indonesia, berjarak satu spasi, 

sepanjang satu halaman.  

i. Halaman Transliterasi 

Apabila tesis berbahasa Indonesia dan 

menggunakan transliterasi, maka harus dibuat 

pedoman transliterasi. Pedoman transliterasi 

Arab-Latin disarankan mengikuti SKB 

MenteriAgama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI 1987, menggunakan font 

Times New Arabic.  

j. Kata Pengantar (وتقدير شكر كلمة)  

Kata pengantar pada pokoknya memuat 

penyampaian ucapan terima kasih dari 

penyusun tesis kepada berbagai pihak yang telah 

berjasa dalam penyelesaian penulisan tesis. 

k. Daftar Isi (البحث زلتوايت)  

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara menyeluruh tentang isi tesis dan 

sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin secara 

langsung melihat suatu bab atau sub-bab beserta 

halamannya. Contoh daftar isi dapat dilihat 

pada lampiran 8 
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l. Daftar Tabel (اجلداول قائمة)  (jika ada) 

Apabila di dalam tesis terdapat banyak tabel, 

maka perlu dibuat daftar tabel.  

m. Daftar Gambar (الصور قائمة) , (jika ada) 

Seperti halnya tabel, jika di dalam tesis terdapat 

banyak gambar, maka diperlukan adanya 

daftar gambar.  

n. Daftar Lampiran (ادللحقات قائمة)  

Seperti halnya tabel dan gambar, jika dalam 

tesis dilengkapi dengan lampiran, maka daftar 

lampiran perlu dibuat.  

o. Daftar Singkatan (النحت قائمة)  

Apabila dalam tesis digunakan singkatan-

singkatan tertentu; maka daftar singkatan perlu 

dibuat. Nomor halaman pada BagianAwal 

menggunakan angka Romawi kecil. 

 

2. Bagian Utama 

Bagian Utama tesis terdiri atas: 

a. Bab Pendahuluan (مقدمة) 
Secara umum bab pendahuluan ini hampir sama 

dengan isi dalam proposal tesis. Hanya saja, 

bab ini ditulis berdasarkan hasil penelitian, 

sementara proposal berisi rencana penelitian 
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yang belum sepenuhnya sesuai dengan hasil 

penelitian. Karena itu bab pendahuluan berisi 

subbab-subbab berikut: 

1)  Latar Belakang Masalah ( البحث خلفية ) 

2)  Rumusan Masalah ( البحث حتديد ) 

3)  Tujuan dan Kegunaan ( وفوائده البحث أغراض ) 

4)  Kajian Pustaka  ( سابقةدراسات الال ) 

5)  Kerangka Teoritis ( النظري اإلطار )  

6)  Hipotesis Penelitian (jika ada)  

7)  Metode Penelitian  ( البحث منهج ) 

8)  Sistematika Pembahasan ( البحث نظام ) 

(Penjelasan sub-sub ini dapat dilihat pada romawi II). 

b. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan tesis yang 

terpadu meliputi data-data penelitian dan 

analisisnya dituangkan dalam bab-bab setelah 

bab pendahuluan, yakni bab kedua, ketiga dan 

seterusnya. Adapun jumlah bab disesuaikan 

dengan luas kajian. Judul masing-masing bab 

disesuaikan dengan tema pokok yang dibahas 

dalam bab-bab tersebut. 

c. Bab Penutup   (خامتة)

Bab penutup terdiri atas dua sub: 

1)  Kesimpulan (اخلالصة)  
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Kesimpulan merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian tesis sebagaimana tertuang 

dalam rumusan masalah pada bagian 

pendahuluan. 

2)  Saran ( االقرتاحات)     

Saran dibuat berdasarkan hasil penelitian, 

baik bersifat teoritis maupun praktis. 

d. Daftar Pustaka ( ادلراجع ثبت )  

Penulisan tesis menggunakan referensi buku-

buku dan jurnal ilmiah berbahasa Indonesia, 

Arab,   Inggris atau lainnya.  

Contoh penulisan Daftar Pustaka dapat 

dilihat pada lampiran 9. 

 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir tesis memuat: 

a. Lampiran (ادللحقات)  

b. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV) 

(الباحثة/الباحث حياة ترمجة)  

CV memuat identitas diri mahasiswa. Contoh 

dapat dilihat pada lampiran 10. 

Nomor halaman pada BagianAkhir ini menggunakan 

angka Arab. 
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B. Laporan Kemajuan Tesis 

Untuk memantau proses penyusunan tesis, 

mahasiswa diharuskan membuat laporan kemajuan 

penulisan tesis setiap semester pada waktu herregistrasi 

dengan diketahui oleh dosen pembimbing tesis. 

 

C. Penentuan Tim Penguji Ujian Tesis 

Tim Penguji Ujian Tesis adalah dosen yang ditetapkan 

oleh Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka bergelar Doktor 

atau Guru Besar (Profesor) yang mempunyai keahlian 

sesuai dengan tema tesis. 

 

D. Persyaratan Ujian Tesis 

Persyaratan untuk dapat menempuh ujian tesis adalah 

sebagai berikut: 

l. Telah lulus semua matakuliah dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) minimal 3,00; 

2. Menyerahkan naskah tesis yang telah mendapat 

nota dinas persetujuan pembimbing sebanyak 3 

(tiga) eksemplar; 

3. Memiliki skor TOEFL sekurang-kurangnya  450 

dan/atau TOAFL sekurang-kurangnya  425,  yang 

masih berlaku 
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E. Ujian Tesis 

Munaqosyah/Ujian tesis dilaksanakan dalam sidang 

Tim Penguji Ujian Tesis yang terdiri atas seorang Ketua 

merangkap sekretaris, Pembimbing merangkap 

Penguji, dan seorang Anggota Penguji. 

 

F. Pengesahan dan Persetujuan Tesis 

Pengesahan dan persetujuan tesis dibuat setelah 

tesis yang diujikan dalam sidang Munaqosyah/Ujian 

tesis telah disempurnakan oleh mahasiswa berdasarkan 

saran Tim Penguji Ujian Tesis. 

 

IV. TATA CARA PENULISAN PROPOSAL TESIS DAN 

TESIS  

A. Bahan dan Ukuran Kertas 

1. Naskah proposal tesis dan tesis yang akan diujikan 

dibuat di atas kertas HVS kuarto 80/70 gram ukuran 

21,5 x 29,7 cm dengan spasi ganda. 

2. Sampul proposal tesis adalah kertas putih yang 

dilapisi transparan. 

3. Sampul tesis dibuat dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Untuk ujian, sampul tesis berupa kertas putih 

yang dilapisi transparan tanpa dijilid. 

b. Untuk pengumpulan, setelah perbaikan 

berdasarkan saran Tim Penguji Ujian Tesis, tesis 
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dijilid dalam bentuk buku ukuran 15,3 x 23 cm, 

dengan cover berwarna kuning. 

 

B. Sampul Proposal Tesis dan Tesis 

1. Sampul Proposal Tesis 

Tulisan pada sampul proposal tesis meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

a. Tulisan “Proposal Tesis” 

b. Judul Proposal Tesis 

c. Logo UIN Sunan Kalijaga  

d. Tulisan “Oleh:” 

e. Nama Mahasiswa (tanpa gelar akademik) 

f. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

g. Tulisan “Program Studi Magister Bahasa dan 

Sastra Arab” 

h. Tulisan “Fatkultas Adab dan Ilmu Budaya” 

i. Tulisan “UIN Sunan Kalijaga” 

j. Tulisan “Yogyakarta” 

k. Tahun pengajuan proposal tesis. 

Contoh halaman sampul proposal tesis dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

 

2. Sampul Tesis 

Tulisan pada sampul tesis meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Judul Tesis 

b. Logo UIN Sunan Kalijaga  
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c. Tulisan “Oleh:” 

d. Nama Mahasiswa (tanpa gelar akademik) 

e. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

f. Tulisan “TESIS” 

g. Maksud penulisan: “Diajukan kepada 

Program Studi Magister Bahasa dan Sastra 

Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN 

Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu 

Syarat guna Memperoleh Gelar Magister 

Humaniora” 

h. Tulisan “YOGYAKARTA” 

i. Tahun pengajuan tesis. 

Contoh halaman judul/sampul tesis dapat dilihat 

pada lampiran 1. 

 

C. Pengetikan 

Pengetikan tesis mengikuti aturan sebagai berikut: 

1. Naskah diketik dengan komputer (MS Word) dan 

menggunakan font Traditional Arabic ukuran 18 dengan 

spasi exactly 27, DecoType Naskh ukuran 18 dengan 

spasi exactly 27 atau Simplified Arabic ukuran 16 dengan 

spasi exactly 25. Tesis yang berbahasa Indonesia, jenis 

huruf yang digunakan dalam penulisan adalah Time 

New Roman dengan besar font 12, kecuali pada 

halaman sampul (menyesuaikan) dan catatan kaki font 

10. Keseluruhan naskah tesis ditulis dengan 

menggunakan jenis huruf yang sama. 
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2. Cetak miring (italics) digunakan untuk menulis judul 

buku, nama jurnal dan istilah asing yang 

menggunakan bahasa selain bahasa tesis. 

3. Lambang atau tanda-tanda yang tidak dapat ditulis 

dengan mesin (seperti harakat tegak dan huruf 

ibrani) ditulis dengan tangan memakai tinta hitam. 

4. Bilangan di atas sepuluh ditulis dengan angka, 

kecuali pada permulaan kalimat. 

5. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik 

di belakang misalnya m, g, kg, km. 

6. Jarak antar baris adalah dua spasi (spasi ganda) 

kecuali kutipan langsung, catatan kaki dan data 

pustaka dalam daftar pustaka. 

7. Batas tulisan adalah 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi 

bawah, 4 cm dari tepi kanan, dan 3 cm dari tepi kiri 

(tesis berbahasa Indonesia 4 cm dari tepi kiri, dan 3 

cm dari tepi kanan). 

8. Alinea baru dimulai pada ketikan ke-8 dari tepi 

kanan (Arab) atau kiri (Indonesia). 

9. Judul bab ditulis dengan huruf besar (kapital) dan 

diletakkan di tengah secara simetris, dengan jarak 4 

cm dari tepi atas. Judul sub-bab ditulis dari tepi 

sebelah kanan (Arab) atau kiri (Indonesia) dengan 

huruf besar pada tiap-tiap permulaan kata, kecuali 

kata penghubung dan kata depan. 
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10. Judul anak sub-bab ditulis dari tepi sebelah kanan 

(Arab) atau kiri (Indonesia) dengan huruf besar 

pada permulaan kata. 

11. Rincian sesuatu ditulis berurutan dengan angka atau 

huruf sesuai keperluan. 

 

D. Penomoran 

1. Penomoran halaman pada bagian awal, mulai 

halaman judul sampai dengan daftar isi 

menggunakan angka  abjad        (  قرشت سعفص كلمن حطي ىوز أجبد
ضظغ ثخذ ) atau angka Romawi kecil di tengah pada 

bagian bawah (i, ii, iii, dst). 

2. Penomoran halaman bagian isi/utama dan bagian 

akhir, dan halaman bab pertama sampai dengan 

terakhir memakai angka Arab ( إخل ،3 ،2 ،1 ) di sudut kiri 

atas, atau kanan atas (tesis berbahasa Indonesia), 

kecuali halaman judul bab diletakkan di tengah 

bagian bawah. 

3. Nomor halaman ditulis dengan jarak 3 cm dari tepi 

kanan dan 2,5 cm dari tepi atas (header). Sedangkan 

penomoran bagian awal dan halaman pertama tiap 

bab tidak dituliskan. 

 

E. Tabel dan Gambar 

1. Bagan, grafik, peta dan foto disebut gambar. 

2. Tabel dibuat dalam 1 spasi 
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3. Tabel dan gambar diletakkan secara simetris. 

4. Tabel dan gambar dinomori dengan angka Arab. 

5. Judul tabel dan gambar yang menyertai nomor 

diletakkan simetris di bawah tabel dan gambar tanpa 

diakhiri dengan titik. 

6. Keterangan tabel dan gambar ditulis pada halaman 

yang sama dengan halaman tabel dan gambar 

tersebut. 

 

F. Bahasa 

1. Tesis ditulis dengan bahasa Arab  fusha, dengan 

mengikuti kaidah bahasa yang benar dan baik 

2. Karena alasan tertentu, terkait dengan isi atau 

teknis, Kaprodi mengizinkan tesis ditulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 

G. Penulisan Nama 

1. Nama orang atau penulis yang diacu dalam uraian 

ditulis tanpa gelar akademik atau derajat 

kesarjanaan. 

2. Nama penulis dalam daftar pustaka dicantumkan 

lengkap, termasuk jika penulis sebuah pustaka 

terdiri atas dua atau tiga orang. Jika penulis lebih 

dari tiga orang, cukup ditulis penulis pertama 

ditambah dengan et. al. 

H. Catatan Kaki 

1. Catatan kaki ditulis dengan jarak satu spasi. 
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2. Catatan kaki tidak menggunakan opere citato (op. 

cit.) dan loco citato (loc. cit.), tapi menggunakan 

ibidem (ibid.). Jika referensi yang dirujuk telah 

diselingi oleh referensi lain, maka dalam catatan kaki 

cukup ditulis nama pengarang, judul awal artikel 

atau buku dan halaman. 

3. Jika karya yang dikutip berupa terjemah, maka nama 

penerjemah ditulis setelah nama karya dengan 

didahului oleh kata “terj.” 

4. Judul artikel dalam jurnal atau buku antologi diberi 

tanda kutip dan tidak miring (ditulis tegak), sementara 

nama jurnal dan judul buku antologi dicetak miring. 

5. Penulisan halaman ditulis dengan angka halaman yang 

dimaksud secara langsung dengan diawali tulisan 

“hlm.”. Setelah penulisan angka halaman dimaksud 

diakhiri dengan tanda titik (.) 

6. Penulisan kota penerbit, nama penerbit, dan tahun 

diletakkan dalam kurung, dengan perincian kurung 

buka diikuti oleh kota penerbit, titik dua (:), nama 

penerbit, koma (,), tahun terbit, dan tutup kurung. 

7. Penulisan tanda koma (,) diletakkan setelah nama 

pengarang, judul artikel atau buku, dan identitas 

penerbit.  

Contoh penulisan catatan kaki:  

a. Jika buku ditulis satu orang, maka penulisan footnote 

adalah: 
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 .3. ص ،( 2112 ادلعارف، دار: القاىرة) 2. ج النفس علم ىف القادر، عبد حامد1 

b. Jika suatu buku ditulis oleh 2 atau 3 orang, maka 

semua nama penulis dicantumkan. Contoh: 

ج.  ىف علم النفسحامد عبد القادر، دمحم عطية األبراشى، دمحم مطهر سعيد، 1
 .3(، ص.  2112)القاىرة: دار ادلعارف،  ،2

c. Jika pengarang buku lebih dari 3 orang, maka nama 

pengarang yang paling terkenal di antara pengarang-

pengarang itu ditulis dan ditambahkan kata ( وآخررون ) 
setelah nama pengarang.  Contoh: 

 دار: القرررررراىرة). العرررررررب أدب مررررررن نتخرررررر ادل وآخرررررررون، اإلسرررررركندر  أمحرررررد1
 .13. ص ،(2112 ادلعارف،

d. Jika nama pengarang tidak dikenal, footnote ditulis 

sebagai berikut: 
 .3. ص ،(ادلؤلف رلهول) ادلتعلم منهاج2

e. Jika telah disebut di dalam teks, nama pengarang 

dalam footnote tidak perlu ditulis lagi, tetapi judul 

karangannya saja yang disebutkan. Misalnya, jika di 

dalam teks utama terdapat pernyataan العرام إن: "ايقروت قرال 
(التدىور حنو يتجو ), maka footnote menjadi: 

 .174. ص ،6.ج ،البلدان معجم3

f. Jika nama pengarang dan karangannya sudah 

disebut di dalam teks skripsi, tidak perlu mengulang 
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ke dua-duanya di dalam footnote.  Jika ada 

pernyataan:      أن إىل يشري ما جبري ابن رحلة وىف ......  

maka footnote menjadi : 

 .65. ص3

g. Jika kutipan adalah dari buku terjemahan, bukan 

aslinya, maka footnote menjadi: 
، مرررن الرتمجرررة 1، ج. احلضرررارة اإلسرررالمية ىف القررررن الرابرررع اذلجرررر آدم منررر ، 1

 .192(، ص.2112العربية حملمد عبد اذلاد  أبو ريدة )القاىرة: دار ادلعارف: 
h. Jika kutipan berasal dari jurnal atau surat kabar, 

maka footnote harus memuat judul artikel, nama 

penulis, nomor, dan tahun terbit. Contoh: 
)عردد  االجتهرادعلي حرب، "ألوىرام احلداثرة قررااة ادلشررور األركرول"، رللرة  6

 وما بعدىا. 61( ، ص. 1993سنة  21

i. Jika sumber adalah dari naskah yang belum terbit 

(manuscript), tempat penyimpanan dan nomornya 

harus ditunjukkan. 
 الكترر  دار سلطرروط ،295. ص ،مصررر قضرراة عررن األصررر رفررع حجرر ، ابررن7
 . 19۸۸  اتريخ  ،115  ادلصرية

j. Jika rujukan adalah wawancara atau ceramah/ 

kuliah, maka footnote menjadi : 

   .إليو ابإلشارة أذن( 1951 نوفمرب) شخصى حديث ب وج، أغا8

k. Jika suatu sumber disebut berulang-ulang, baik dalam 

halaman yang sama maupun halaman lain pada teks 
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skripsi, baik diselingi maupun tidak oleh sumber lain, 

maka sumber ditulis: nama pengarang, sebagian 

judul buku (tanpa titik-titik), halaman. Contoh: 

 دار: القرراىرة). العرررب أدب مررن ادلنتخرر  وآخرررون، اإلسرركندر  أمحررد1 
 .13. ص ،(2112 ارف،ادلع

 .15. ص ،ادلنتخ  وآخرون، اإلسكندر  أمحد2
l. Nama pengarang dan karangannya tidak harus 

disebut secara lengkap sepanjang telah sangat 

terkenal. Contoh : 

   .78، ص. (2112)القاىرة: دار ادلعارف، اتريخ الوزراا الصاىب، 1

bukan  

 اتريررخ ىف األمررراا حتفررة الصرراىب، إبررراىيم بررن احملسررن بررن اذلررالل احلسررن أبررو1
 .78. ص ،(2112 ادلعارف، دار: القاىرة) الوزراا

m. Jika kutipan bersumber dari CD (compact disc), maka 

penulisannya dimulai dari: nama pengarang, judul 

buku/tulisan (diberi tanda petik “...”), editor, juz, 

tahun, nama kota, nama penerbit, halaman, nama 

program CD (dicetak miring), edisi, tahun, 

perusahaan yang mengeluarkan program.  

 ج ا قباوة، الدين فخر حتقيق" اجلمل كتاب"الفراىيدي أمحد بن اخلليل 1
 النحو مكتبة (CD) سيد  يف ،25. ص ،( 1998 اجليل، دار: بريوت)  ،1
 .2111 اإلصدار سنة األول، اإلصدار رقم ،الصرف و
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n. Jika kutipan bersumber dari situs internet, maka 

penulisan footnotenya dimulai dari: nama penulis 

(jika artikel/buku/non berita), judul artikel/buku 

(diberi tanda petik “…”, nama website )dicetak tebal), 

tahun pengunggahan (jika ada), tanggal anda 

mengakses, situs internet/alamat internet.    Contoh:  

 واالقتصاد الدين «والعشرين احلاد  القرن»  لر رؤيىت" ،وىبة مراد1
- 7-12 التاريخ يف مقتبس ،  2113 ،األىرام اجلريدة ،"واإلرىاب
        من 2113

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/305563.aspx 

مقتبس  ،2113 ،ديوان العرب ،"الكتابة حتت النار" ،مشعون ىداية2
 من 2113- 7-12 يف التاريخ

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article39824 

o. Jika Buku Referensi yang digunakan menggunakan 

bahasa Latin (Indonesia, Inggris, dll), aturan 

penulisannya disamakan dengan aturan buku 

berbahasa Arab dan tidak ditransliterasikan ke huruf 

Arab. Penulisan angka catatan kakinya tetap dimulai 

dari kanan, sebagaimana contoh berikut, 

. ص ،( 1998 ادلصرية، ادلكتبة: مصر) ،النور جبل اإلبراشي، عطية دمحم1
125. 

2
Mardjoko Idris, al-Balagah Kajian Ayat-Ayat Iltifat dalam al-

Qur’an, (Yogyakarta: Belukar, 2009), h. 20.  

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/381/2014/0.aspx
http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/381/2014/0.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/305563.aspx
http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur189
http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur189
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article39824
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article39824


 

Pedoman Penulisan Tesis 

 

 
26 

 
 

I. Istilah 

1. Istilah baru yang belum baku ditulis dengan cetak 

miring. Pada penggunaan yang pertama kali perlu 

dijelaskan arti atau padanannya. 

2. Istilah-istilah penting dalam tesis dapat dibuatkan 

daftar tersendiri sebagai daftar istilah/glosari. 

 

J. Kutipan 

1. Data sumber tulisan yang diacu atau dikutip ditulis 

lengkap dalam bentuk catatan kaki yang meliputi 

nama pengarang, judul tulisan (dicetak miring), 

nama kota, penerbit, tahun terbit dan halaman yang 

dikutip. Apabila sumber tulisan karya terjemah, 

nama penerjemah disebutkan setelah judul buku. 

2. Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya. Kutipan 

langsung yang tidak lebih dari 4 (empat) baris diketik 

seperti uraian biasa dengan diberi tanda petik ("..."), 

dan diberi catatan kaki (footnote) dengan 

menggunakan angka. 

Contoh: 

اللغة ضد ىؤالا ادللحردين الطراعنني  ويقدم ابن قتيبة التفاسري من خالل ىذه
أو بعض الفرق الكالمية الىت وضعت أصوال ومبرادئ حسر  األىرواا "ونظرر أصرحا ا 
ىف كتاب هللا فوجدوه ينقض ما قاسوا ويبطل ما أسسوا فطلبروا لرو الترالويالت ادلسرتكرىة 

على ما يصح وادلخارج البعيدة، وجعلوه عويضا وألغازا وإن كانوا م يقدروا من تلك احليل 
  1".ىف النظر وال ىف اللغة
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3. Kutipan langsung yang lebih dari 4 (empat) baris. 

1) Diketik dengan baris baru. 

2) Spasi Exactly 15 dengan 5 ketukan masuk dari 

(kanan dan kiri) uraian. 

3) Tanpa tanda petik dan diberi tanda angka pada 

akhir petikan. 

4) Menggunakan font ukuran 15 yang lebih kecil 

daripada font uraian utama. 

Contoh: 

 الرىت الكتر  ىف آرائرو بعرض لنرا حفظت فقد الراوند  ابن أما
 ىف للمؤيررد" ادلؤيرردة اجملررالس" وكترراب" االنتصررار" ككترراب عليررو ردت
 471 سررنة ترروىف) االمسرراعيلى الشرررياز  عمررران أىب بررن هللا ىبررد الرردين

 :ابلقول الراوند  ابن ويبدأ. )ىر
 صررح أجلررو ومررن ونعمررو، الرررب بررو يعرررف الررذ  ىررو وإنررو...  هللا نعررم أعظررم العقررل إن

 التحسرني مرن فيرو دلرا مؤطردا أيترى الرسرول كران فإن. والرتىي  والرتغي  والنهى األمر
 مبرا نينراغ قرد إذ دعوترو، وإجابرة حجترو ىف النظرر عنا فساقط واحلظر واالجياب والتقبيح

 1.بنبوتو اإلقرار عنا يسقط فحينئذ واحلظر، واالطالق والتقبيح التحسني من العقل ىف

4. Kutipan langsung dalam bentuk puisi harus sesuai 

dengan aslinya. Apabila ada yang terlalu panjang 

sehingga tidak cukup untuk diletakkan di tengah 

halaman, maka format penulisannya harus dibuat 

indentasi dengan memberi tanda titik-koma ( ; ) pada 

baris pertama dan titik ( . ) pada akhir kalimat. 

Spasinya Exactly 15 dan ditambah 6 pt. antara bait satu 

dan yang lain. 
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Contoh: 

 الكاىن
 ؛ ضلعها ىف ادلوج حي    اتادلهدم الضفاف

 . اجل يرة وقل 
 ؛ ظالل الشط   من ادلصل   والنخيل

 . الغ يره ادلياه على
 ؛ فَِهَمْتو   كئي  بلحن تبكى والسواي

  ادلقهوره اجل يرة

5. Kutipan tidak langsung atau pengambilan 

pendapat/uraian dari buku/sumber lain, ditulis 

dengan bahasa penulis dan spasinya sama dengan 

naskah utama. Contoh: 

 دول مرن األنبراا حاملرة وىري. الربالد سلتلرف يف كثرية اليومية الصحف
. زلليررة أخبررار فيهررا. مكرران كررل يف ادليالعر ابحلرردث ادلررواطن ربررط وظيفتهررا. العرام

 1.البالد أبخبار ادلواطن تعريف وظيفتها

 

K. Daftar Pustaka 

1. Daftar pustaka ditulis dengan jarak satu spasi, 

sementara antar pustaka diberi jarak dua spasi. 

2. Penulisan pustaka adalah dengan urutan nama 

pengarang, judul karya, kota penerbit, nama 

penerbit, dan tahun terbit. 

3. Penulisan nama diambil nama keluarga atau orang tua 

(jika ada) dan disusun secara alfabetik. 
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4. Penulisan al- dan ibn (untuk nama Arab) dan van 

(untuk nama Belanda) diabaikan dalam menyusun 

alfabetik. 

5. Apabila karya berupa terjemah, maka nama 

penerjemah ditulis setelah judul karya terjemah 

dengan didahului kata “terj.” (bila terjemah ke dalam 

bahasa Indonesia). 

6. Judul artikel dalam jurnal atau buku antologi diberi 

tanda kutip dan tidak miring, sementara nama jurnal 

dan judul buku antologi dicetak miring. 

7. Khusus pustaka yang berupa jurnal, nomor halaman 

artikel yang diambil ditulis setelah tahun, misalnya 23-

55. 

8. Penulisan tanda koma (,) diletakkan setelah nama 

pengarang, judul artikel atau buku, nama 

penerjemah, dan nama penerbit. Penulisan tanda 

titik dua (:) ditempatkan setelah kota penerbit atau 

tahun sebelum halaman artikel. Sedangkan tanda 

titik (.) ditempatkan di bagian paling akhir setiap 

pustaka. 
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Lampiran 1: Cover Tesis 
 

 يف بعض آايت القرآن الكرمي نكريـــــأغراض التعريف والت
 )دراسة حتليلية داللية(

 

 

 

 

 

 

 ىذه الرسالة
 احلكومية مقدمة إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية 

 إلمتام بعض الشروط للحصول على لق  ادلاجستري
 يف علم اللغة العربية وأد ا

 
 
 وضع

 كمال الدين  دمحم إلزام
 100116661:  رقم الطالب

 
 

 
 اللغة العربية وأدهبا قسم ادلاجستري ىف

 ب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةاكلية اآلد
 اكراتيجيو 

0612 
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Lampiran 2: Contoh Sampul Proposal Tesis 
 

PROPOSAL TESTS 
 
 

PRODUKTIVITAS FI’L DALAM PERUBAHAN DAN 
PEMAKNAAN 

(Analisis Morfosemantik terhadap Kamus Arab-Indonesia 
Karya Prof. Dr. H. Mahmud Yunus)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 

Ashief El Qorny, S.Hum. 

NIM: 1420510001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI MAGISTER  

BAHASA DAN SASTRA ARAB   

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA 

UIN SNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2017 
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Lampiran 3: Contoh Halaman Pernyataan Keaslian 
 
 
 

ات األصالةإثب  
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 إقرارا ابحلق أل :

 : دمحم إل ام كمال الدين االسم 
 162111111:  رقم الطال  

 : ادلاجستري ىف اللغة العربية وأد ا برانمج
  

أن ىذه الرسلة أصالة من عمل يد  إال ما نقلتو من آراا العلماا أقررت 
 وادلصنفني

 
 2117نوفمرب  5جياكرات : يو 

 ادلقر  
 

Meterai 6000 

 
 دمحم إل ام كمال الدين
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PERNYATAAN KEASLIAN 

 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : M. Ilzam Kamaluddin 

NIM : 162110001 

Jenjang : Magister (S2)  

Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab  

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan 

adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada 

bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. 
 
 
 

Yogyakarta, 05 Nopember 2017 

                                                                   Saya yang menyatakan,  

                                                                         Meterai 6000 

                                                         M. Ilzam Kamaluddin 

                                                                       NIM: 162110001 
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Lampiran 4: Contoh Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi 
 
 
 

 إثبات اخللو من السرقة العلمية
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 إقرارا ابحلق أل :

 : دمحم إل ام كمال الدين االسم 
 162111111:  رقم الطال  

 : ادلاجستري ىف اللغة العربية وأد ا برانمج
  

فحيثما وجدت  مية.لالسرقة العمن  خاليةلة اأقررت أن ىذه الرس
 ن يقضى علي احلد  ادلقرر.ألستعد  ان مالفوحتققت فيها السرقة 

 
 2117نوفمرب  5يوجياكرات : 

 ادلقر  
 

Meterai 6000 

 
 دمحم إل ام كمال الدين
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PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI 

 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : M. Ilzam Kamaluddin 

NIM : 162110001 

Jenjang : Magister (S2)  

Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab  

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-

benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti 

melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku. 
 
 
 

Yogyakarta, 05 Nopember 2017 

                                                                   Saya yang menyatakan,  

                                                                         Meterai 6000 

                                                        M. Ilzam Kamaluddin 

                                                                       NIM: 162110001 
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Lampiran 5: Contoh Halaman Pengesahan 

 

 وافقةصفحة ادل
يجاكا قد وافق عميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كال

 ىذه الرسالة بر :على يوجياكرات 
  أغراض التعريف والترررررنكري يف بعض آايت القرآن الكرمي:   ادلوضور

 )دراسة حتليلية داللية(
 : دمحم إل ام كمال الدين  لباحثا

 162111111:  رقم الطال  
  : ادلاجستري ىف اللغة العربية وأد ا برانمج

 2117ديسمرب  15:  ادلناقشة 
يف  للحصول على لق  ادلاجستريئقة ومقبولة إلمتام بعض الشروط وأهنا ال

 .علم اللغة العربية وأد ا
 2117يسمرب د 25يوجياكرات : 
 العميد       

 
 أ.د. ألوان خريى. ادلاجستري

196112241988131111 
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PENGESAHAN 

 
 

Tesis berjudul   :        رآن الكرمييف بعض آايت الق أغراض التعريف والترررررنكري   
 )دراسة حتليلية داللية(

Nama : M. Ilzam Kamaluddin 

NIM : 162110001 

Jenjang : Magister (S2)  

Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab  

Tanggal Ujian  :15 Desember 2017 

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Magister Humaniora.  
 
 
                                                                                              Yogyakarta, 20 Desember 2017 

Dekan 
 
 
 

 

 

                                                 Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, MA 

                                                     NIP. 19600224 198803 1 001 
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Lampiran 6: Contoh Halaman Persetujuan Dewan Penguji 
 
  

 صفحة موافقة ادلناقشني
 ىذه الرسالة بر : على ادلناقشونقد وافق 

  آن الكرميأغراض التعريف والترررررنكري يف بعض آايت القر :   ادلوضور
 )دراسة حتليلية داللية(

 : دمحم إل ام كمال الدين الباحث 
 162111111:  رقم الطال  

  : ادلاجستري ىف اللغة العربية وأد ا برانمج
 :قد أقاموا مبناقشتها ىف 

  2117ديسمرب  15 : اليوم 
 11-11 : ساعة ال

 : جيد/ جيد جدا/ شلتاز القيمة
 من : ةتتكون جلنة ادلناقش

 : ........................... )                  ( ئيسالر 
 : ........................... )                  ( الكات 

 ادلشرف/ادلناقش : ........................ )                  (
 : ........................... )                  ( ادلناقش
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PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS 
 
 

Tesis berjudul   :        يف بعض آايت القرآن الكرمي أغراض التعريف والترررررنكري   
 )دراسة حتليلية داللية(

Nama : M. Ilzam Kamaluddin 

NIM : 162110001 

Jenjang : Magister (S2)  

Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab  

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah 
 
Ketua  :  ........................................... (                            ) 

Sekretaris :  ...........................................  (                            ) 

Pembimbing/ 

Penguji  : ............................................  (                            ) 

Penguji : ............................................  (                            ) 
 

 

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2017 

Waktu : 10.00 s.d 11.00 

Hasil/Nilai : 3,75 

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude* 
 
 
 

 
* Coret yang tidak perlu 
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Lampiran 7 : Contoh Nota Dinas Pembimbing 
 

NOTA DINAS PEMBIMBING 
 

Kepada 

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 

UIN Sunan Kalijaga  

Di Yogyakarta 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan 

mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka 

kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:  

 Nama : ............ 

 NIM : .................. 

 Judul : ....................... 

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu 

Budaya Program Magister Bahasa dan Sastra Arab UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan sebagai syarat 

memperoleh gelar Magister dalam bidang Bahasa dan Sastra 

Arab. 

Atas perhatiannya kami Ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

Yogyakarta, .......... 

Pembimbing 

 

 

__________________ 

NIP 
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Lampiran 8: Contoh Halaman Daftar lsi 
 
 

DAFTARISI 
 
 

HALAMAN JUDUL ............................................................. 

PENGESAHAN DEKAN .................................................... 

DEWAN PENGUJI  ................................................................ 

NOTA DINAS PEMBIMBING ............................................ 

ABSTRAK .............................................................................. 

PEDOMAN TRANSLITERASI ............................................. 

KATA PENGANTAR ............................................................ 

DAFTARISI ................................................................... 

DAFTAR TABEL (jika ada) .................................................... 

DAFTAR LAMPIRAN  (jika ada) ........................................ 

DAFTAR SINGKATAN (jika ada)...................................... 
 

BAB I   :  PENDAHULUAN .................................................. 

A.   Latar  Belakang Masalah .............................. 

B.  Rurnusan Masalah ........................................ 

C.  Tujuan  dan  Kegunaan Penelitian ............. 

D.   Kajian Pustaka ...............................................  

E.   Kerangka Teoritik ........................................  

F.   Metode Penelitian ........................................ 

G.  Sisternatika Pernbahasan ........................... 

BAB II  : JUDUL  BAB .................................................... 

A. ................................................................................  

B....................................................................... 

1.......................................................................... 
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2......................................................................... 

a...................................................................  

b .......................................................................... 

1) .................................................................. 

2) .............................................................. 
a) ..................................................... 

b) .......................................................... 
 
 

BAB III :  JUDUL BAB...................................................... 

A. ........................................................................... .. 

B. .................................................................................. 

C.  ............................................................................... 
 
 

BAB IV :  PENUTUP  

A. Kcsimpulan  

B.  Saran 
 
 
DAFTAR PUSTAKA ......................................................... 

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Jika ada) ............................... 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................... 
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Lampiran 9 : Contoh Daftar Pustaka 

 

 ثبت ادلراجع

 1989، دار القلم :كويت  ،كتاب العروض ، أبو الفتحابن جىن، 

هرول رل ،العمردة ىف زلاسرن الشرعر وأدبرو ، أبرو علرى احلسرن بن الرشيق،ا
 1988، عارفدار ادل :ادلطبع

هررول رل ،أوزان األحلرران بلغررة العررروض وترروائم مررن القررريض ،رجررائىأمحررد 
 1999، كرفدار ال :ادلطبع

، دار النفائس : بريوت ،علم العروض وزلاولة التجديد  ،توفيق أبو على
1991 

اذليئرررة ادلصررررية  ،نظريرررة جديررردة ىف العرررروض العررررىب ،ستانسرررالس جرررواير
 1996، لكتابالعامة ل

الطبعررة هررول رل ،ميرر ان الررذى  ىف صررناعة شررعر العرررب ،أمحررد اذلررامشى،
 1983، ادلطبعو 
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Lampiran 10 : Contoh Daftar Riwayat Hidup 
 

DAFTAR RIWAYAT RIDUP 

 

A. Identitas Diri 

Nama   : ........................................................ 
Tempat/tgl. Lahir : ........................................................ 
NIP (jika PNS)     : ........................................................ 
Pangkat/Gol.  : ........................................................  
Jabatan    : ........................................................ 
Alamat Rumah     : ........................................................ 
Alamat Kantor     : ........................................................  
Nama Ayah          : ........................................................  
Nama Ibu            : ........................................................  
Nama Istri/suami : ........................................................ 
Nama Anak          : 1...................................................... 

2...................................................... 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal : 

a. SD/MI, tahun lulus  : ............................................. 
b. SMP/MTs, tahun lulus : ............................................. 
c. SMA/MA, tahun  lulus : .............................................  
d. S1, tahun lulus : ............................................. 
e. S2, tahun lulus : ............................................. 

2. Pendidikan Non-Formal (jika ada) 

C. Riwayat Pekerjaan : 

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 
3. ......................................................................................... 
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D. Prestasi/Penghargaan : 

................................................................................................... 

E. Pengalaman Organisasi : 

1. ............................................................................................ 
2. ............................................................................................ 
3. ........................................................................................... 

F. Karya Ilmiah : 

1. Buku : 

a. .................................................................................... 
b. .................................................................................... 

2. Artikel : 

a. .................................................................................... 
b. .................................................................................... 

3. Penelitian : 

a. .................................................................................... 

b. .................................................................................... 

 

Yogyakarta, ..................  2018 

 

 

 

(.............................................) 

nama terang & tanda tangan 
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Lampiran 11 :  
 

ALUR PENGAJUAN PROPOSAL TESIS DAN TESIS 
 
 

Tema 
Penelitian  Disetujui PA  

Disetujui 
Dosen 

Pengampu 

     
Didaftarkan 

ke Prodi  
Seminar 
Proposal  Proposal 

     

Penetapan 
Pembimbing  

Penelitian 
dan Laporan  

Persetujuan 
Pembimbing 

     
Revisi/ 

Perbaikan  
Ujian Tesis/ 

Munaqasyah  
Daftar 

Munaqasyah 

     

Pengesahan  
Penggandaan

/Penjilidan   

 

 


