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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Disertasi adalah karya ilmiah hasil penelitian mandiri yang 

mendalam dan berisi sumbangan pemikiran baru bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan tugas akhir 

sebagai  bagian dari persyaratan memperoleh gelar Doktor. 

Setiap mahasiswa Program Doktor (S3) Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga diwajibkan menulis disertasi 

dengan mengkaji salah satu bidang ilmu-ilmu keislaman (Ilmu 

Agama Islam) dan ilmu-ilmu lain terkait yang diminati di bawah 

bimbingan komisi pembimbing disertasi. Salah satu anggota 

komisi pembimbing disertasi ditentukan setelah mahasiswa 

menempuh mata kuliah Klinik Metodologi, dan terlibat dalam 

penulisan makalah komprehensif dan proposal disertasi, sedangkan 

anggota lainnya ditentukan setelah ujian proposal disertasi untuk 

bersama-sama membimbing mahasiswa menyelesaikan 

disertasinya. 

Sebelum menyusun disertasi, mahasiswa membuat makalah 

komprehensif dan proposal disertasi dan mempertahankan 

keduanya dalam ujian. Buku ini memuat pedoman umum 

penulisan makalah komprehensif, proposal disertasi, dan disertasi. 
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BAB II 

MAKALAH KOMPREHENSIF, PROPOSAL DISERTASI, 

DAN MEKANISME UJIAN KEDUANYA 

 

 

A. Makalah Komprehensif dan Ujian 

1. Ketentuan Umum 

 

a. Makalah komprehensif adalah makalah yang ditulis sebelum 

mengajukan proposal disertasi untuk mengukur kemampuan 

akademik mahasiswa S3 terkait dengan penguasaan terhadap 

hasil-hasil penelitian sebelumnya (literature review) dan 

teori-teori yang terkait dengan tema penelitian disertasi. 

b. Makalah komprehensif bukan makalah pra-proposal atau 

semi-proposal, tetapi makalah utuh sebagaimana artikel 

untuk jurnal akademik 

c. Topik makalah komprehensif harus berkaitan dengan tema 

rencana (proposal) disertasi. 

d. Ujian komprehensif harus ditempuh bersamaan dengan ujian 

proposal setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh mata 

kuliah (semester tiga). 

e. Makalah komprehensif untuk mahasiswa kelas reguler 

menggunakan bahasa Indonesia dan diperbolehkan 

menggunakan bahasa Inggris atau Arab, sedangkan untuk 

mahasiswa kelas internasional wajib menggunakan bahasa 

Inggris atau Arab. 

2. Isi Makalah Komprehensif 

Makalah komprehensif dibuat dengan memenuhi ketentuan 

sebagai berikut:  
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a. Makalah komprehensif berupa satu artikel ilmiah berisi antara 

6.000 dan 10.000 kata yang layak diterbitkan dalam jurnal 

bereputasi dan mencerminkan penguasaan terhadap topik-

topik penelitian mutakhir (dalam rentang waktu 10 tahun 

terakhir) dan perdebatan teoritis terkait tema yang dibahas. 

b. Makalah komprehensif memuat 3 bagian: 

1) Bagian pendahuluan memuat pemetaan masalah, 

penentuan gap (problem penelitian), problematisasi topik 

dan argumen penelitian. 

2) Bagian pembahasan (diskusi) berisi beberapa sub-bahasan 

yang menjelaskan perdebatan teoritis dan tematik kajian-

kajian terdahulu dalam bentuk klaster kajian. 

c. Bagian penutup berisi penegasan posisi teoritis yang diambil 

oleh peneliti terhadap uraian bagian pembahasan untuk 

menunjukkan celah teoritis yang ada. Referensi yang 

dipergunakan untuk menulis makalah komprehensif berupa: 

1) ,Karya penelitian yang dipublikasikan (buku, artikel dalam 

buku, artikel jurnal, entri ensiklopedia) atau yang tidak 

dipublikasikan yang relevan dengan topik yang dibahas. 

2) Referensi makalah komprehensif memuat minimal 40 

literatur yang telah dikonsultasikan dengan komisi 

pembimbing disertasi atau dosen pembimbing akademik. 

3) Minimum 30% referensi adalah artikel jurnal akademik 

yang ter-update dalam 10 tahun terakhir. 

4) Minimum 30% keseluruhan referensi berbahasa asing. 
 

 

3. Ujian Komprehensif 

a. Ujian komprehensif dilaksanakan bersamaan dengan ujian 

proposal disertasi. 

b. Prosedur pengajuan ujian komprehensif melalui Sekretariat 

Program Doktor:  
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1) Makalah komprehensif telah lolos uji plagiasi 

menggunakan aplikasi cek plagiarisme yang digunakan 

Program Studi maksimal 25 persen. 

2) Mengisi formulir pendaftaran ujian komprehensif. 

3) Menyerahkan makalah komprehensif yang telah disetujui 

oleh salah satu promotor sebanyak 3 (tiga) eksemplar 

dengan sampul depan berwarna merah. 

4) Menyerahkan slip pembayaran SPP semester aktif dan 

slip pembayaran ujian komprehensif. 

c. Ujian komprehensif dilaksanakan oleh tim penguji yang 

terdiri atas:  

1) Satu orang ketua/penguji dari unsur pengelola Program 

Studi atau dosen lain yang ditunjuk.  

2) Dua orang penguji. 

d. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian 

komprehensif dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, dan 

bobot sebagai berikut:  

 

HURUF ANGKA BOBOT 

A 95 – 100 4,00 

A- 90 - 94,99 3,75 

B+ 85 - 89,99 3,50 

B 80 - 84,99 3,25 

B- 75 - 79,99 3,00 

C+ 70 - 74,99 2,75 

C 65 - 69,99 2,50 

C- 60 - 64,99 2,25 

D 55 - 59,99 2,00 

E       0 - 54,99 1,00 

Batas minimal kelulusan adalah huruf B- atau angka 75 atau bobot 3,00 

dengan batas revisi maksimal 30 hari dari hari pelaksanaan ujian 

komprehensif yang dibuktikan dengan pengesahan tim penguji di lembar 

pengesahan. 
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e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif 

harus mengulang ujian komprehensif dan diberi kesempatan 

mengulang ujian sampai 2 kali, dan membayar biaya ujian. 

f. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam tiga (3) kali 

dalam ujian komprehensif dinyatakan tidak layak  

melanjutkan Program Doktor (S3) dan dinyatakan gugur. 

 

b. Proposal Disertasi dan Ujian  
 

1. Ketentuan Umum 

a. Proposal disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) 

digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam 

penguasaan materi keilmuan yang terkait dengan 

penelitian disertasinya dan untuk mengarahkan serta 

mematangkan desain penelitian disertasi.  

b. Ujian proposal harus ditempuh bersamaan dengan ujian 

komprehensif setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh 

mata kuliah (semester tiga). 

c. Proposal disertasi untuk mahasiswa kelas reguler 

menggunakan bahasa Indonesia dan diperbolehkan 

menggunakan bahasa Inggris atau Arab, sedangkan untuk 

mahasiswa kelas internasional wajib menggunakan bahasa 

Inggris atau Arab. 

 

2. Isi Proposal Disertasi  

Proposal disertasi dibuat dengan memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Proposal disertasi berisi antara 8.000 (delapan ribu) 

sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) kata. 

b. Proposal disertasi memuat hal-hal sebagai berikut:  
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1) Latar belakang. Bagian ini memuat tentang latar 

belakang masalah penelitian yang diproblematisasi 

menjadi permasalahan disertai dengan penjelasan 

tentang logika teoretis di balik permasalahan 

tersebut. Bagian ini berisi penjelasan mengenai 

alasan akademis dalam memilih permasalahan 

tertentu sehingga permasalahan tersebut dipandang 

menarik, penting, dan bermanfaat untuk diteliti. 

2) Rumusan masalah. Bagian ini berisi pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang akan dijawab hendak 

dicari jawabannya dalam diskusi disertasi. 

3) Tujuan dan kegunaan penelitian. Bagian ini 

menyebutkan secara spesifik tujuan yang hendak 

dicapai dari penelitian dan signifikansinya bagi 

perdebatan teoritis dan yang akan dilakukan dan 

kegunaannya secara teoretis ataupun praktik yang 

merupakan sumbangan baru bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan. Adapun tujuan penelitian adalah 

salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu: (1) 

menemukan konsep-konsep dan/atau teori-teori 

baru; (2) mengembangkan konsep-konsep dan/atau 

teori-teori yang telah ada; (3) mengkritisi, menguji, 

atau mengevaluasi konsep-konsep dan/atau teori-

teori yang telah ada. 

4) Kajian pustaka. Bagian ini merupakan kajian terhadap 

hasil penelitian atau karya yang membahas subjek 

yang sama, yaitu karya-karya akademik lain yang 

merupakan hasil penelitian. Kajian pustaka ditulis 

dalam bentuk klaster tema dengan tujuan: pertama, 

untuk mengetahui sejauhmana penelitian yang telah 

dilakukan terhadap subjek bahasan; kedua, untuk 

mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang 
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sudah ada dengan karya yang kelak akan ditulis; 

ketiga, untuk memperlihatkan kontribusi penelitian 

terhadap keilmuan di bidang kajian yang sama. Kajian 

pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau 

karya yang membahas subjek yang sama, seperti 

disertasi, buku, artikel pada jurnal ilmiah, 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 kelak akan ditulis. 

Ketiga, untuk memperlihatkan kontribusi penelitian 

yang akan dilakukan terhadap keilmuan di bidang 

kajian yang sama. 

5) Kerangka teoretis. Bagian ini adalah penjelasan 

teoretis dan konseptual yang menjadi kerangka 

berpikir dalam penelitian dan penulisan disertasi. 

Bagian ini berisi kerangka konseptual dan teori-teori 

yang relevan yang akan digunakan untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 

6) Hipotesis atau argumentasi dasar. Hipotesis adalah 

asumsi awal yang digunakan sebagai titik tolak 

penelitian dalam penelitian kuantitatif. Untuk 

penelitian kualitatif dapat menggunakan argumentasi 

dasar. Hipotesis atau argumentasi dasar dapat menjadi 

sub-bab tersendiri, atau masuk dalam bagian akhir dari 

kerangka teoretis.  

7) Metode penelitian. Bagin ini mencakup pendekatan 

dan langkah-langkah penelitian yang meliputi 

penetapan sumber data, teknik pengumpulan data, 
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analisis data, teknik interpretasi, dan pengambilan 

simpulan yang digunakan dalam penelitian. 

8) Sistematika pembahasan. Bagian ini berisi deskripsi 

tentang alur penulisan disertasi yang disertai dengan 

logika atau argumentasi penulis mengenai susunan 

bagian-bagian disertasi. 

9) Daftar pustaka, yaitu referensi yang digunakan 

untuk penulisan proposal disertasi. 

10) Jadwal penelitian dan penyelesaian disertasi yang 

berisi rencana rinci alokasi waktu untuk penelitian 

dan penyelesaian disertasi. 

c. Referensi proposal minimum 60 (enam puluh) literatur 

dengan ketentuan: 

1) Berupa buku, artikel buku, artikel jurnal, tesis, 

disertasi dan laporan penelitian.   

2) 30 % referensi menggunakan artikel jurnal ilmiah 

nasional dan internasional dalam 10 tahun terakhir.  

3) 30 % referensi berbahasa asing.  

3. Ujian Proposal Disertasi  

a. Ujian proposal dilaksanakan bersamaan dengan ujian 

komprehensif. 

b. Prosedur pendaftaran ujian proposal disertasi melalui 

Sekretariat Program Doktor adalah sebagai berikut: 

1) Proposal telah lolos uji plagiasi menggunakan aplikasi 

cek plagiarisme yang digunakan Program Studi 

maksimal 25 persen. 

2) Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal 

disertasi. 
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3) Menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor 500, 

IELTS dengan skor 6, atau TOAFL dengan skor 480 

untuk kelas reguler, atau sertifikat TOEFL dengan 

skor 550 atau IELTS dengan skor 6.5, untuk kelas 

internasional berbahasa Inggris, dan TOAFL dengan 

skor 530 untuk kelas internasional berbahasa Arab. 

4) Menyerahkan proposal disertasi yang telah disetujui 

oleh dosen pengampu mata kuliah Seminar Proposal 

Disertasi atau promotor sebanyak 3 (tiga) eksemplar 

dengan sampul depan berwarna merah hati. 

5) Mengisi dan mengumpulkan formulir ceklis 

kelengkapan isi proposal disertasi sesuai ketentuan 

di atas yang telah disediakan oleh Program Studi. 

6) Menyerahkan slip pembayaran SPP semester aktif dan 

slip pembayaran ujian proposal. 

c. Ujian proposal dilaksanakan oleh Komisi Pembimbing 

Disertasi yang terdiri atas:  

1) Ketua/penguji dari unsur pengelola Program Studi 

atau dosen lain yang ditunjuk. 

2) Dua orang penguji. 

g. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian 

proposal disertasi dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, 

dan bobot sebagai berikut:  

 

HURUF ANGKA BOBOT 

A 95 – 100 4,00 

A- 90 - 94,99 3,75 

B+ 85 - 89,99 3,50 

B 80 - 84,99 3,25 

B- 75 - 79,99 3,00 

C+ 70 - 74,99 2,75 
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C 65 - 69,99 2,50 

C- 60 - 64,99 2,25 

D 55 - 59,99 2,00 

E       0 - 54,99 1,00 

Batas minimal kelulusan adalah Huruf B- atau angka 75 atau bobot 3,00 

dengan batas revisi maksimal 30 hari dari hari pelaksanaan Ujian Proposal 

yang dibuktikan dengan pengesahan tim penguji di lembar pengesahan 

(contoh halaman pengesahan penguji terdapat pada lampiran 1) 

d. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal 

disertasi harus mengulang ujian proposal dan membayar 

biaya ujian. 

e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam tiga (3) kali 

dalam ujian proposal dinyatakan tidak layak melanjutkan 

Program Doktor (S3) dan dinyatakan gugur. 

 

D. Penentuan Komisi Pembimbing Disertasi 

1. Komisi Pembimbing Disertasi terdiri atas promotor dan co-

promotor. Promotor adalah Guru Besar yang memiliki publikasi 

ilmiah yang signifikan dan relevan dengan tema disertasi yang 

dibimbing.   

2. Co-promotor adalah dosen UIN Sunan Kalijaga atau luar UIN 

Sunan Kalijaga yang bergelar minimal Doktor. 

3. Salah satu anggota Komisi Pembimbing Disertasi ditentukan 

segera setelah selesai mata kuliah Klinik Metodologi, sedangkan 

anggota lainnya ditentukan setelah ujian proposal disertasi. 

4. Penunjukan Komisi Pembimbing Disertasi ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Direktur Pascasarjana. 

5. Direktur dapat mengganti anggota Komisi Pembimbing Disertasi 

jika:  

a. ada perubahan tema/topik  proposal disertasi yang di luar atau 

jauh dari keahlian anggota Komisi Pembimbing Disertasi;  
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b. anggota Komisi Pembimbing Disertasi berada di luar negeri 

dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang tidak 

memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan 

baik; 

c. anggota Komisi Pembimbing Disertasi sakit yang tidak 

memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan 

baik; 

d. anggota Komisi Pembimbing Disertasi tidak menjalankan 

fungsinya dengan baik sehingga merugikan mahasiswa yang 

dibimbing;  

e. ada konflik antara anggota Komisi Pembimbing Disertasi dan 

mahasiswa yang dibimbing; 

f. ada permintaan penggantian dari anggota Komisi 

Pembimbing Disertasi sendiri. 
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BAB III 

DISERTASI DAN MEKANISME UJIAN DISERTASI 

 

Disertasi adalah tugas akhir setiap mahasiswa S3 sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan jenjang doktor. Dalam proses 

penyelesaian studi, mahasiswa S3 harus melalui ujian komprehensif, 

ujian proposal, dan tiga tahap ujian disertasi, yaitu ujian 

pendahuluan, ujian tertutup dan ujian terbuka. Ujian pendahuluan 

adalah ujian awal yang dilakukan untuk menilai kelayakan disertasi 

dan dilakukan tanpa kehadiran kandidat doktor (in absentia). Ujian 

tertutup adalah ujian yang dilakukan untuk menilai disertasi secara 

tertutup, dan ujian terbuka atau promosi adalah ujian disertasi yang 

terbuka untuk umum. Kedua ujian terakhir dilaksanakan dengan 

kehadiran kandidat doktor atau promovendus/promovenda (bukan in 

absentia). 

 

A. Isi Disertasi 

Disertasi dibuat antara 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dan 100.000 

(seratus ribu) kata yang terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian utama, dan bagian akhir. 

1.  Bagian Awal 

a. Halaman sampul; memuat judul penelitian yang 

menggambarkan topik yang diteliti. Contoh halaman 

sampul dapat dilihat pada lampiran 2. 

b. Halaman judul; berisi tulisan dengan redaksi yang sama 

dengan halaman sampul. Contoh dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

c. Halaman pernyataan keaslian dan bebas plagiarisme; 

memuat pernyataan tertulis dari penulis disertasi, yang 

menyatakan bahwa disertasi secara keseluruhan merupakan 
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hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian 

yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. 

Plagiarisme adalah tindakan yang mengambil tulisan, 

pernyataan, catatan atau gagasan orang lain tanpa disertai 

dengan rujukan yang sesuai dengan  standar akademik atau  

diakui sebagai gagasan milik sendiri. Contoh halaman 

pernyataan bebas plagiarisme dapat dilihat pada lampiran 

3. 

d. Halaman pengesahan rektor. Halaman ini hanya berlaku 

untuk disertasi yang akan diujikan dalam ujian terbuka 

(promosi); pada halaman Pengesahan Rektor terdapat logo 

UIN Sunan Kalijaga, pengesahan, judul disertasi, nama, 

NIM (Nomor Induk Mahasiswa), nama program, 

penerimaan disertasi sebagai syarat memperoleh gelar 

doktor (Dr.), kota dan tanggal pengesahan, nama rektor, 

tanda tangan, nama berikut NIP (Nomor Induk Pegawai). 

Contoh halaman pengesahan rektor dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

e. Halaman tim penguji; memuat logo UIN Sunan Kalijaga, 

tim penguji, nama, NIM, judul disertasi, nama-nama tim 

penguji (Ketua, Sekretaris, Promotor, Anggota) berikut 

tanda tangan mereka, penerimaan disertasi sebagai syarat 

memperoleh gelar doktor (Dr.), kota dan tanggal, jam ujian, 

nilai dan predikat kelulusan. Halaman ini hanya untuk 

disertasi yang akan diujikan dalam ujian terbuka (promosi) 

yang dibuatkan oleh Sekretariat Pascasarjana. Contoh 

pengesahan tim penguji dapat dilihat pada lampiran 5.  

f. Halaman pengesahan promotor dan co-promotor. Halaman 

ini terdapat logo UIN Sunan Kalijaga, nama promotor 

berikut tanda tangannya. Blangko pengesahan ini 

disediakan oleh Sekretariat Pascasarjana. Contoh halaman 

pengesahan promotor dapat dilihat pada lampiran 6. 
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g. Halaman nota dinas yang terdiri dari tiga macam: 

1) Nota dinas untuk ujian pendahuluan yang 

ditandatangani oleh promotor dan co-promotor. Contoh 

halaman nota dinas untuk ujian pendahuluan dapat 

dilihat pada lampiran 7. 

2) Nota dinas untuk ujian tertutup yang ditandatangani 

oleh promotor, co-promotor dan anggota penilai. 

Contoh halaman nota dinas untuk ujian tertutup dapat 

dilihat pada lampiran 8. 

3) Nota dinas untuk ujian terbuka (promosi) yang 

ditandatangani oleh rektor, masing-masing promotor, 

co-promotor, dan tim penilai ujian tertutup dan ujian 

pendahuluan. Khusus nota dinas rektor harus 

dimintakan tanda tangan. Contoh halaman nota dinas 

untuk ujian terbuka promosi doktor dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

h. Abstrak; yaitu uraian singkat isi disertasi yang mencakup 

latar belakang masalah, permasalahan, metodologi, temuan 

penelitian, dan kontribusinya dalam bidang keilmuan. 

Abstrak untuk penilaian ujian pendahuluan ditulis dalam 

bahasa Indonesia. Adapun abstrak untuk ujian tertutup dan 

terbuka promosi doktor ditulis dalam bahasa Arab dan 

bahasa Inggris. Abstrak ditulis maksimum 500 (lima ratus) 

kata dengan spasi 1 (satu) spasi. 

i. Pedoman transliterasi (jika diperlukan). Jika disertasi 

menggunakan transliterasi Arab, maka pedoman 

transliterasi harus diikuti. Pedoman transliterasi Arab-Latin 

mengikuti SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 

0543b/U/1987. Contoh transliterasi Arab-Latin dapat 

dilihat pada lampiran 10. 
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j. Kata pengantar; yang memuat penyampaian ucapan terima 

kasih (acknowledgement) dari penyusun disertasi kepada 

berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian 

penulisan disertasi. 

k. Daftar isi; yang memberikan gambaran secara menyeluruh 

tentang isi disertasi dan sebagai petunjuk bagi pembaca 

yang ingin secara langsung melihat suatu bab atau sub-bab 

beserta nomor halamannya. Ada dua macam daftar isi: 

a. Daftar isi untuk ujian tertutup. Contoh halaman 

daftar isi untuk ujian tertutup dapat dilihat pada 

lampiran 11. 

b. Daftar isi untuk ujian terbuka (promosi). Contoh 

halaman daftar isi untuk ujian terbuka dapat dilihat 

pada lampiran 12. 

l. Daftar Tabel (jika ada) 

Jika di dalam disertasi terdapat banyak tabel, maka perlu 

dibuat daftar tabel. Contoh daftar tabel dapat dilihat pada 

lampiran 13. 

m. Daftar Gambar (jika ada) 

Seperti halnya tabel, jika di dalam disertasi terdapat banyak 

gambar, maka diperlukan adanya daftar gambar. Contoh 

daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 14. 

n. Daftar Lampiran (jika ada) 

Seperti halnya tabel dan gambar, jika dalam disertasi 

dilengkapi dengan lampiran yang cukup banyak, maka daftar 

lampiran perlu dibuat. Contoh daftar lampiran dapat dilihat 

pada lampiran 15. 

o. Daftar Singkatan dan istilah (Glossary; jika ada) 
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Apabila dalam disertasi digunakan singkatan dan atau 

istilah tertentu, maka daftar ini perlu dibuat. Contoh daftar 

singkatan dan istilah  dapat dilihat pada lampiran 16. 

p. Nomor halaman pada bagian awal menggunakan angka  

Romawi Kecil. 

 

2.  Bagian Utama 

Bagian utama disertasi terdiri atas hal-hal sebagai berikut:  

a. Bab Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka 

teoretis, hipotesis (jika ada), metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

b.  Temuan  Penelitian 

Temuan penelitian dan pembahasan disertasi yang 

terpadu dituangkan dalam bab setelah pendahuluan. 

Adapun mengenai jumlah bab disesuaikan dengan luas 

kajian. 

c.  Bab Penutup 

Bab penutup terdiri atas dua sub: yakni kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian disertasi 

sebagaimana tertuang dalam bagian pendahuluan. 

Sementara saran merupakan tawaran solusi teoretis dan 

penelitian selanjutnya. 

d. Daftar Pustaka 

   Penulisan daftar pustaka merujuk pada model selingkung 

Kate L. Turabian berisi daftar buku, jurnal, media massa, 
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website dan sumber lain yang dirujuk dalam disertasi.   

Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada 

lampiran 21. 

Nomor halaman pada Bagian Utama ini menggunakan 

angka Arab (1, 2, 3, …). 

3.  Bagian Akhir 

Bagian akhir disertasi memuat hal-hal sebagai berikut:  

a. Lampiran 

b. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV) 

CV memuat identitas diri mahasiswa, riwayat 

pendidikan, riwayat pekerjaan, prestasi yang pernah 

diraih, pengalaman organisasi, dan karya-karya. Contoh 

halaman daftar riwayat hidup dapat dilihat pada 

lampiran 17. 

c. Nomor halaman pada bagian akhir ini menggunakan 

angka Romawi besar.    

 

B. Ujian Pendahuluan 

   

1. Ujian pendahuluan bertujuan untuk menguji kelayakan 

disertasi dan dilaksanakan tanpa kehadiran kandidat doktor 

(in absentia). 

2. Prosedur ujian pendahuluan melalui sekretariat Program 

Doktor adalah sebagai berikut: 

1) Naskah ujian pendahuluan telah lolos uji plagiasi 

menggunakan aplikasi cek plagiarisme yang digunakan 

Program Studi maksimal 25 persen, menyerahkan 

disertasi yang telah mendapatkan nota dinas dari anggota 

Komisi Pembimbing Disertasi yang digandakan 

sebanyak 6 eksemplar dengan sampul tipis warna merah 
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hati (contoh Nota Dinas ada pada  lampiran 7). Naskah 

disertasi dicetak atau difotokopi dua sisi (bolak-balik). 

2) Mengisi dan mengumpulkan formulir ceklis 

kelengkapan isi naskah ujian pendahuluan sesuai 

ketentuan di atas yang telah disediakan oleh Program 

Studi. 

3) Menyerahkan slip pembayaran SPP semester aktif dan 

slip pembayaran ujian pendahuluan. 

3. Sidang panel ujian pendahuluan terdiri atas:  

1) Ketua  

2) Sekretaris  

3) Komisi Pembimbing Disertasi 

4) Dua penguji.  

4. Sidang panel ujian pendahuluan memutuskan satu dari tiga 

keputusan:  

1) Lulus dengan pujian (with distinction), karena naskah 

disertasi bagus dan jawaban penguasaan materi sangat 

baik. 

2) Lulus dengan perbaikan kecil (minor), karena naskah 

disertasi bagus, dan jawaban serta penguasaan materi 

baik, tapi ada perbaikan kecil, dengan batas waktu 

perbaikan maksimal 1 bulan 

3) Lulus dengan perbaikan sedang, karena naskah disertasi 

bagus, dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi 

ada perbaikan sedang, dengan batas waktu perbaikan 

maksimal 3 bulan 

4) Lulus dengan perbaikan besar (mayor), karena naskah 

disertasi kurang bagus, dan jawaban serta penguasaan 

materi sangat kurang, dengan batas waktu perbaikan 

maksimal 6 bulan. 

5. Tidak lulus, karena naskah disertasi tidak layak, jawaban dan 

penguasaan materi sangat buruk, serta dipandang tidak layak, 

dan harus menempuh ujian ulang.  
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6. Keputusan sidang dinyatakan lulus diambil apabila tim 

penguji bersepakat bahwa disertasi memenuhi kualitas yang 

ditetapkan. 

7. Keputusan sidang dinyatakan lulus dengan perbaikan,  

diambil  apabila tim penguji  mengusulkan adanya perbaikan 

dalam disertasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu yang 

sudah ditetapkan.  

8. Keputusan tidak lulus diambil apabila disertasi belum 

memenuhi kualitas akademik yang ditetapkan oleh sidang 

panel ujuan pendahuluan. Dalam hal ini, mahasiswa 

diwajibkan mengulang ujian pendahuluan dan memenuhi 

syarat-syarat administrasi yang menyertainya, termasuk 

membayar biaya ujian.   

9. Apabila sampai tiga (3) kali ujian pendahuluan draf disertasi 

tetap dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa bersangkutan 

dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan disertasinya dan 

dinyatakan gugur, serta kepadanya diberikan transkrip nilai 

telah mengambil mata kuliah program S3. 

10. Sidang panel menentukan tenggat waktu untuk pemenuhan 

syarat perbaikan yang ditetapkan. Apabila tenggat waktu tidak 

terpenuhi, maka mahasiswa wajib mengulang ujian 

pendahuluan dan memenuhi syarat syarat administrasi yang 

menyertainya. 

11. Mahasiswa harus menyelesaikan revisi disertasi selama waktu 

yang telah diputuskan saat ujian pendahuluan yang dibuktikan 

dengan pengesahan tim penguji di lembar pengesahan. 

 

C. Ujian Tertutup 
 

a. Ujian tertutup bertujuan untuk menguji kualitas disertasi secara 

tertutup dan dilaksanakan dengan kehadiran kandidat doktor 

(bukan in absentia). 

b. Prosedur pendaftaran ujian tertutup melalui Sekretariat 

Program Doktor adalah sebagai berikut:  
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1) Naskah disertasi telah lolos uji plagiasi menggunakan 

aplikasi cek plagiarisme yang digunakan Program Studi 

maksimal 25 persen. 

2) Mengisi formulir pendaftaran ujian tertutup. 

3) Menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat Nota 

Dinas tim penguji ujian pendahuluan sebanyak tujuh (7) 

eksemplar dengan jilid bersampul tipis warna merah hati 

(contoh halaman nota dinas promotor dan satu penguji 

ujian pendahuluan, ada pada lampiran 8). Naskah disertasi 

dicetak atau difotokopi dua sisi (bolak-balik). 

4) Mengisi dan mengumpulkan formulir ceklis kelengkapan 

isi Naskah disertasi sesuai ketentuan di atas yang telah 

disediakan oleh Program Studi. 

5) Menyerahkan slip pembayaran SPP semester aktif dan slip 

pembayaran ujian tertutup. 

c. Ujian tertutup dilakukan dalam sidang tim penguji yang terdiri 

atas: 

1) Ketua  

2) Sekretaris 

3) Komisi Pembimbing Disertasi  

4) Tiga penguji. 

d. Ujian tertutup dipimpin oleh Direktur Pascasarjana sebagai 

ketua sidang atau dosen tetap Pascasarjana yang ditunjuk. 

e. Sidang ujian tertutup memutuskan satu dari lima keputusan:  

1. Lulus dengan pujian (with distinction), karena naskah 

disertasi bagus dan jawaban penguasaan materi sangat baik) 

2. Lulus dengan perbaikan kecil (minor), karena naskah 

disertasi bagus, dan jawaban serta penguasaan materi baik, 

tapi ada perbaikan kecil, dengan batas waktu perbaikan 

maksimal 1 bulan 

3. Lulus dengan perbaikan sedang, karena naskah disertasi 

bagus, dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada 
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perbaikan sedang, dengan batas waktu perbaikan maksimal 3 

bulan 

4. Lulus dengan perbaikan besar (mayor), karena naskah 

disertasi kurang bagus, dan jawaban serta penguasaan materi 

sangat kurang, dengan batas waktu perbaikan maksimal 6 

bulan. 

12. Tidak lulus, karena naskah disertasi tidak layak, jawaban dan 

penguasaan materi sangat buruk, serta dipandang tidak layak, 

dan harus menempuh ujian ulang. 

13. Keputusan sidang dinyatakan lulus diambil apabila promotor 

dan penguji bersepakat secara bulat bahwa disertasi 

memenuhi kualitas yang ditetapkan. 

14. Keputusan sidang dinyatakan lulus dengan perbaikan,  

diambil apabila promotor dan atau calon penguji  

mengusulkan adanya perbaikan dalam disertasi untuk 

memenuhi standar kualitas tertentu yang sudah ditetapkan.  

15. Keputusan tidak lulus diambil apabila disertasi belum 

memenuhi kualitas akademik yang ditetapkan oleh sidang 

panel ujuan pendahuluan.  

16. Sidang panel Ujian Tertutup juga menetapkan jangka waktu 

yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperbaiki 

disertasi dan memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan 

disertasi  

17. Mahasiswa harus menyelesaikan revisi disertasi selama waktu 

yang telah diputuskan saat ujian tertutup yang dibuktikan 

dengan pengesahan tim penguji di lembar pengesahan. 

 

D. Ujian Terbuka (Promosi) 

  

1. Ujian terbuka (promosi) bertujuan untuk menguji kualitas 

disertasi secara terbuka dan dilaksanakan dengan  kehadiran 

kandidat doktor (bukan in absentia). 
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2. Prosedur pengajuan ujian terbuka (promosi) adalah sebagai 

berikut:  

1) Mengisi formulir pendaftaran ujian terbuka. 

2) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan.  

3) Membayar biaya ujian terbuka (promosi).  

4) Menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat nota 

dinas promotor dan penguji ujian tertutup sebanyak 

sepuluh (10) eksemplar dalam format buku (15,3cm x 23 

cm) yang sudah disunting oleh penyelaras bahasa. 

5) Melampirkan bukti publikasi karya ilmiah di jurnal 

akademik nasional dan/atau internasional. 

6) Untuk mahasiswa kelas internasional diharuskan 

melampirkan surat keterangan telah melakukan program 

sandwich atau program pengganti yang ditandatangani oleh 

lembaga mitra di luar negeri dan/atau Direktur 

Pascasarjana. 

7) Menyerahkan foto copy ijazah sarjana dan magister.  

8) Menyerahkan pasfoto 3x4 latar warna merah sebanyak 5 

lembar. 

 

3. Ujian terbuka (promosi) dilakukan oleh tim penguji yang terdiri 

atas: 

1) Ketua 

2) Sekretaris 

3) Komisi Pembimbing Disertasi  

4) Empat orang anggota penguji  

4. Ujian terbuka (promosi) dipimpin oleh Rektor UIN Sunan 

Kalijaga atau Direktur Pascasarjana atau Guru Besar lain yang 

ditunjuk sebagai ketua sidang. 

5. Program Doktor menentukan jadwal ujian terbuka berdasarkan 

pada SK ujian terbuka 

 

B.  Laporan Kemajuan Disertasi 
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Untuk memantau kemajuan penyelesaian disertasi, 

mahasiswa diharuskan menyerahkan laporan evaluasi kemajuan 

penulisan disertasi setiap semester. Laporan evaluasi tersebut  

harus diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa dan promotor.  

Contoh laporan evaluasi dapat dilihat pada lampiran 19.   

C. Pengesahan Disertasi  dan Wisuda Promovendus/Promovenda 

Disertasi yang ditulis dalam format buku mendapatkan 

pengesahan setelah diujikan dalam Sidang Ujian Terbuka Promosi 

Doktor.  Promovendus/promovenda yang telah dinyatakan lulus 

dalam ujian terbuka dapat diwisuda langsung setelah pembacaan 

hasil yudisium dengan tetap memenuhi persyaratan wisuda 

dan/atau mengikuti wisuda kolektif sesuai dengan kalender 

akademik. Lembar pengesahan ditandatangani oleh 

Rektor/Direktur Pascasarjana/Guru Besar UIN Sunan Kalijaga. 

Contoh lembar pengesahan dapat dilihat pada lampiran 5. 
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IV.  TEKNIS PENULISAN PROPOSAL DISERTASI DAN 

DISERTASI 

 

A.  Bentuk, Bahan dan Ukuran Kertas 

1.  Naskah proposal disertasi dan disertasi untuk ujian 

pendahuluan dan tertutup dibuat di atas kertas HVS kuarto 

70 gr (21,5 x 29,7 cm) dengan spasi ganda. Naskah untuk 

proposal dan ujian ini dicetak dua sisi (bolak-balik), 

dengan margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, dan 

kiri 4 cm. Contoh batas margin kertas dapat dilihat pada 

lampiran 18.    

2. Disertasi untuk ujian terbuka dicetak dalam bentuk buku. 

Buku ini berukuran 15,3 x 23 cm dengan margin kiri 

kanan 2 cm, margin atas 2 cm (header dan/atau footer 

tidak dihitung) dan margin bawah 2 cm (dicetak bolak-

balik). 

3.  Sampul proposal disertasi adalah kertas putih yang dilapisi 

sampul transparan. 

4. Untuk Ujian pendahuluan dan Tertutup, sampul disertasi 

berupa kertas sampul warna merah hati dan dijilid tipis 

(soft cover). 

  

 Catatan: Margin kiri tubuh teks tepat di bawah huruf sub-

bab (A., misalnya). Contoh: 

A. Latar Belakang Masalah  

 Islam masuk ke kepulauan Indonesia lebih banyak melalui 

proses-proses kultural. 
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B.  Sampul Disertasi 

1. Sampul Proposal Disertasi 

Tulisan pada sampul proposal disertasi meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Tulisan "Proposal Disertasi" 

b. Judul proposal disertasi 

c.  Logo UIN Sunan Kalijaga  

d.  Tulisan "oleh" 

e.  Nama Mahasiswa (tanpa gelar akademik)  

f.  Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

g.  Tulisan " Pascasarjana" 

h.  Tulisan "UIN Sunan Kalijaga" 

i. Tulisan "Yogyakarta" 

j. Tahun pengajuan proposal disertasi. 

Contoh halaman sampul proposal disertasi dapat 

dilihat pada lampiran 18. 

2. Sampul Disertasi Ujian Pendahuluan/Tertutup  

Tulisan pada sampul disertasi ujian pendahuluan dan 

tertutup meliputi hal-hal sebagai berikut:  

a. Di sebelah kanan atas tertulis ”Naskah Ujian 

Pendahuluan/Tertutup” dalam kotak  

b. Judul Disertasi 

c.  Logo UIN Sunan Kalijaga 

d. Kata "oleh" 

e. Nama Mahasiswa (tanpa gelar akademik) 

f. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

g. Tulisan "Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna 

Memperoleh Gelar Doktor dalam Studi Islam" 
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h. Tulisan "Yogyakarta" 

i. Tahun pengajuan disertasi 

 

Contoh halaman judul/sampul proposal disertasi dan 

disertasi ujian pendahuluan/tertutup  dapat dilihat pada 

lampiran 18.  

3 Sampul Disertasi untuk Ujian Terbuka (Promosi 

Doktor) 

Halaman sampul untuk ujian terbuka (promosi) cukup 

mencantumkan nama promovendus/promovenda, judul 

disertasi dan tahun ujian terbuka. Untuk halaman sampul 

ini bisa digunakan gambar/ ilustrasi yang sesuai dengan 

tema disertasi. Sedangkan halaman judul disertasi ujian 

terbuka mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. Judul Disertasi 

b. Logo UIN Sunan Kalijaga 

c. Kata "oleh" 

d. Nama Mahasiswa (tanpa gelar akademik) 

e. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

f. Tulisan "Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna 

Memperoleh Gelar Doktor dalam Studi Islam" 

g. Tulisan "Yogyakarta" 

h. Tahun pengajuan disertasi 

c. Pengetikan 

Format naskah disertasi terdiri dari format besar (A4) 

untuk selain naskah ujian terbuka (promosi), dan format 

buku untuk naskah ujian terbuka (promosi). 
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1. Format Besar (A4) 

Untuk format besar (A4), ketentuannya adalah sebagai 

berikut:  

a. Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan adalah 

Times New Roman dengan besar font 12, kecuali pada 

halaman sampul dan catatan kaki. Huruf pada catatan 

kaki adalah Times New Roman dengan besar font 10. 

Keseluruhan naskah disertasi ditulis dengan 

menggunakan jenis huruf yang sama. 

b. Cetak miring (italics) digunakan untuk menulis judul 

buku, nama jurnal dan istilah yang menggunakan 

bahasa selain bahasa disertasi. 

c. Lambang atau tanda-tanda yang tidak dapat ditulis 

dengan mesin ditulis dengan tangan memakai tinta 

hitam.  

d. Bilangan di atas sepuluh ditulis dengan angka, kecuali 

pada permulaan kalimat. 

e. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik 

di belakang, kecuali di akhir kalimat. Misalnya m, g, 

kg, km. 

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

kecuali kutipan langsung, catatan kaki dan data 

pustaka dalam daftar pustaka. Untuk disertasi dalam 

bentuk buku, jarak antar baris menggunakan satu spasi  

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

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

Untuk disertasi dalam bentuk buku menggunakan 

batas kiri kanan 2 cm. Batas atas 2 cm (header tidak 

dihitung), batas  bawah 2. 
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h. Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke-8 dari baris 

tepi kiri, kecuali di bawah judul sub-bab, langsung 

pada ketikan pertama. 

i. 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 kiri dengan huruf besar (kapital) pada tiap-

tiap permulaan kata, kecuali kata penghubung dan 

kata depan. 

j. Judul anak sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri 

dengan huruf besar pada permulaan kata.  

k. Rincian sesuatu ditulis berurutan dengan angka atau 

huruf sesuai keperluan.  

l. Contoh margin kertas dan halaman sampul format 

besar dapat dilihat pada lampiran 18.dan 19. 

2. Format Buku 

a. Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan adalah 

Times New Roman dengan besar font 11.5, kecuali pada 

halaman sampul dan catatan kaki. Huruf pada catatan 

kaki adalah Times New Roman dengan besar font 9.5. 

Keseluruhan naskah disertasi ditulis dengan 

menggunakan jenis huruf yang sama. 

b. Cetak miring (italics) digunakan untuk menulis judul 

buku, nama jurnal dan istilah yang menggunakan bahasa 

selain bahasa disertasi. 

c. Lambang atau tanda-tanda yang tidak dapat ditulis 

dengan mesin ditulis dengan tangan memakai tinta hitam.  

d. Bilangan di bawah sepuluh ditulis dengan huruf, dan 

bilangan sepuluh ke atas ditulis dengan angka, kecuali 

pada permulaan kalimat. 
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e. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di 

belakang, kecuali di akhir kalimat. Misalnya m, g, kg, 

km. 

f. Jarak antar baris adalah 1.15 spasi kecuali kutipan 

langsung, catatan kaki dan data pustaka dalam daftar 

pustaka (1 spasi).  

g. Batas tulisan adalah 2 cm dari tepi atas, 2 cm dari tepi 

bawah, 2 cm dari tepi kiri, dan 2 cm dari tepi kanan. 

Header dan footer tidak dihitung. 

h. Alenia baru dimulai pada ketikan yang ke-4 dari baris 

tepi kiri, kecuali di bawah judul sub-bab, langsung pada 

ketikan pertama. 

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

diletakkan di tengah secara simetris, dengan jarak 3 cm 

dari tepi atas. Judul sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri 

dengan huruf besar (kapital) pada tiap-tiap permulaan 

kata, kecuali kata penghubung dan kata depan.  Margin 

kiri lurus di bawah huruf sub-bab (lurus di bawah huruf 

”A.” Sub-Bab). 

j. Judul anak sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan 

huruf besar pada permulaan kata. 

k. 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 

romawi kecil di tengah pada bagian bawah. 

2.  Penomoran halaman bagian isi/utama dan bagian akhir, 

dan halaman bab pertama sampai dengan terakhir 

memakai angka Arab di sudut kanan atas, kecuali halaman 

judul bab diletakkan di tengah pada bagian bawah. 
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3.  Nomor halaman ditulis dengan jarak 3 (tiga) cm dari tepi 

kanan dan 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi atas, 

sedangkan penomoran bagian awal dan halaman pertama 

tiap bab ditulis secara simetris dengan jarak 2 (dua) cm 

dari marjin bawah. Sedangkan Disertasi dalam bentuk 

buku penomorannya ditulis kiri kanan  dengan jarak 2 

(dua) cm dari tepi kiri kanan dan 1 (satu) dari tepi atas. 

Adapun header ditulis sejajar dengan penomoran dengan 

memakai penggalan judul bab di setiap bab disertasi.  

E.  Tabel dan Gambar 

1. Bagan, grafik, peta dan foto termasuk dalam kategori 

gambar. 

2. Tabel dan gambar diletakkan secara simetris. 

3. Penomoran untuk tabel dan gambar menggunakan nomor 

bab dan nomor urutan tabel/gambar pada bab yang sama  

nomor bab ditulis dengan angka romawi diikuti titik dan  

nomor urutan ditulis dengan angka Arab.  

4.  Judul tabel dan gambar yang menyertai nomor diletakkan 

simetris di atas tabel dan gambar tanpa diakhiri dengan 

titik. 

5. Keterangan tabel dan gambar ditulis di bawah 

tabel/gambar dan pada halaman yang sama. 

F.  Bahasa 

1. Disertasi ditulis dengan bahasa Indonesia, atau bahasa 

Inggris atau bahasa Arab yang baku, baik dan benar. 

Untuk kelas internasional wajib ditulis dalam bahasa 

Inggris atau Arab. 
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2. Mahasiswa asing dengan pertimbangan khusus dan 

persetujuan dari Direktur Pascasarjana bisa menulis 

dengan menggunakan bahasa asing. 

G. Penulisan Nama 

1. Nama orang atau penulis yang diacu dalam disertasi 

ditulis tanpa gelar akademik atau derajat kesarjanaan. 

2. Nama penulis dalam daftar pustaka dan catatan kaki 

dicantumkan lengkap, termasuk jika penulis sebuah 

pustaka terdiri dua orang atau tiga. Jika penulis lebih dari 

tiga orang, cukup ditulis penulis pertama ditambah dengan 

et.al. 

3. Jika penulis lebih dari satu, penulisan nama penulis pertama 

menggunakan nama belakang diikuti nama depan. Penulis 

berikutnya menggunakan nama depan terlebih dahulu.  

H. Catatan Kaki 

1. Catatan kaki ditulis dengan jarak satu spasi, dengan besar 

huruf 10 (untuk format buku 9.5). 

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 akhir pengarang, dua sampai empat kata pertama 

dari judul artikel atau buku, dan diakhiri dengan nomor 

halaman yang dikutip (tanpa menuliskan ”hlm”). 

3. Jika karya yang dikutip berupa terjemahan, maka nama 

penerjemah ditulis setelah nama karya dengan didahului 

oleh kata "terj." 
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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 urutan cetakan pada penerbit, ditulis setelah 

judul atau setelah nama penerjemah, atau setelah editor.  

6. Penulisan halaman ditulis dengan angka halaman yang 

dimaksud secara langsung. Setelah penulisan angka 

halaman dimaksud diakhiri dengan tanda titik (.). 

7.  Penulisan kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit 

diletakkan dalam kurung, dengan perincian kurung 

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

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

8.  Penulisan tanda koma (,) diletakkan setelah nama 

pengarang, judul artikel atau buku, dan identitas penerbit.  

Contoh format halaman catatan kaki dapat dilihat pada 

lampiran 20. 

I.   Istilah  

1. Istilah baru, ungkapan asing atau ungkapan bahasa daerah 

yang belum baku ditulis dengan cetak miring. Pada 

penggunaan yang pertama kali perlu dijelaskan arti atau 

padanannya. 

2. Istilah dan ungkapan tersebut wajib dimasukkan dalam 

daftar istilah dan singkatan  

J.  Kutipan/Rujukan  

1. Data sumber tulisan buku 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 
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disebutkan setelah judul buku. Contoh: Emile Durkheim, 

Sejarah Agama, terj. Inyak Ridwan Mzir (Yogyakarta: 

IRCiSod, 2006), 25. Untuk antologi (edited volume), judul 

tulisan yang dirujuk dicetak tegak dalam tanda kutip  

diikuti judul buku yang dicetak miring. 

2.  Data jurnal rujukan ditulis lengkap dalam bentuk catatan 

kaki yang meliputi: nama pengarang, judul tulisan (dibuat 

tegak dan diberi tanda kutip), nama jurnal (dicetak 

miring), volume, edisi, tahun penerbitan, halaman yang 

dikutip. 

3.  Data media massa rujukan ditulis lengkap dalam bentuk 

catatan kaki yang meliputi: nama pengarang, judul tulisan 

(dibuat tegak dan diberi tanda kutip) nama media massa 

(dicetak miring), tanggal publikasi, halaman yang dikutip. 

4.  Bila ada kutipan langsung dalam bahasa selain bahasa 

disertasi, maka kutipan tersebut langsung diterjemahkan 

dalam bahasa disertasi dengan menyertakan teks aslinya 

(dicetak miring) dan rujukannya pada catatan kaki.  

5.  Jika kutipan langsung kurang dari tiga baris, maka ditulis 

dalam tubuh teks di antara dua tanda kutip. Bila lebih dari 

tiga baris, kutipan langsung tersebut harus ditulis tegak 

dengan paragraf masuk dan jarak antar baris satu spasi.   

6.  Kutipan terjemah ayat-ayat Kitab Suci ditulis tegak 

dengan paragraf masuk dan jarak antar baris satu spasi. 

7.  Kutipan ayat al-Qur'an ditulis "Q.S. nama surat [nomor 

surat]: nomor ayat". Contoh: Q.S. Ali ‘Imran [3]: 4. 

K.  Daftar Pustaka 

1. Daftar pustaka ditulis dengan jarak satu spasi, sementara 

antar pustaka diberi jarak 1.5 dua spasi.  

2.  Penulisan pustaka adalah dengan urutan: Nama Pengarang 

[titik]. Judul Karya dicetak miring[titik]. Kota Penerbit 
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[titik dua]: Nama Penerbit [koma], tahun terbit [titik]. 

Contoh:  

Harahap, Sahrin. Al-Qur’an dan Sekularisasi: Kajian 

Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husein. 

Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994. 

3.  Penulisan nama dimulai dengan nama terakhir [koma], 

nama depan (dan tengah), serta disusun secara alfabetik. 

Untuk nama Arab, kata Abu dan Ibn yang menjadi nama 

(seperti Abu Zayd, Ibn Sina, Ibn Sirin) tidak dipisah dari 

nama yang mengikutinya. Contoh:  

Abu Zayd, Nasr Hamid. Naqd al-Khitāb al-Dīnī. Kairo: 

Dār Sinā li al-Nasyr, 1992. (Bukan: Zayd, Nasr Hamid 

Abu) 

Harahap, Sahrin. Al-Qur’an dan Sekularisasi: Kajian 

Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husein. 

Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.  

4.  Penulisan al- dan van (untuk nama Belanda) diabaikan 

dalam menyusun alfabetik. Contoh:  

Al-Qimni, Sayyid Mahmud. Nabi Ibrahim: Titik Temu-

Titik Tengkar Agama-agama. Terj. Kamran As’ad 

Irsyadi. Yogyakarta: LKiS, 2004. (Masuk dalam 

alfabet Q, bukan A). 

5.  Apabila karya berupa terjemah, maka nama penerjemah 

ditulis setelah judul karya terjemah dengan didahului kata 

“terj.” (bila terjemah ke dalam bahasa Indonesia) . Contoh:  

Al-Qimni, Sayyid Mahmud. Nabi Ibrahim: Titik Temu-

Titik Tengkar Agama-agama. Terj. Kamran As’ad 

Irsyadi. Yogyakarta: LKiS, 2004. 

6.  Judul artikel dalam jurnal atau buku antologi diberi tanda 

kutip dan tidak miring, sementara nama jurnal dan judul 

buku antologi dicetak miring. 
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7.  Khusus artikel jurnal, nomor halaman artikel dalam jurnal 

harus dicantumkan, dan ditulis setelah tahun, misalnya 23-

55. 

8.  Contoh format daftar pustaka dapat dilihat pada 

lampiran 21. 

9. Daftar pustaka diklasifikasikan menjadi: Artikel dan Buku 

(termasuk artikel jurnal [termasuk jurnal online dalam 

bentuk pdf], artikel koran dan majalah, dan artikel buku); 

dan Sumber Internet.  

 

Catatan Tambahan 

 

Terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baku, buku terbitan 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berikut menjadi 

rujukan:  

1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

(PUEYD). 

2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI).  

3. Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing. 

4. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

5. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBI).  

6. Glosarium (berdasarkan keilmuan yang relevan, seperti agama, 

ilmu sosial dan humaniora). 
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Lampiran 1: Contoh Halaman Persetujuan Penguji Proposal 

Disertasi 

 

PERSETUJUAN 

Proposal Penelitian dan Penulisan  

Disertasi Berjudul: 

 

IJTIHᾹD MAQᾹṢIDĪ DAN POLITIK PENGETAHUAN: 

Studi Konflik Diskursus Keagamaan Revolusi Mesir 2011 
 

Diajukan oleh: 

Ahmad Sulaiman 

NIM.: 18300016014 

Telah disetujui oleh: 

Penguji Proposal Disertasi,  

Ttd. 

Prof. Dr. Ibnu Burdah  Tanggal …………………….. 

 

 

Mengetahui 

Direktur Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

 

 

 

Prof. Noorhadi, MA, M.Phil, PhD  

NIP: 19711207 199503 1 002 

 
(Catatan: diketik satu spasi) 
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Lampiran 2: Contoh Halaman Sampul Depan Disertasi 

                                                                                                        2 spasi 

 

MASJID SEBAGAI RUANG WACANA TAFSIR AL-QUR’AN: 

(Studi Analisis Wacana Kritis terhadap Interpretasi al-Qur’an dalam 

Khutbah Jum’at di Kota Bandar Lampung 

 

                                                                                        5 spasi  

 

  

 

 

 

                                                                                                                          6 spasi 

 

 

 

 

  

  

 5 spasi 

 

Oleh: 

Khairullah 

NIM: 1430012001 

 

 4 spasi 

DISERTASI 

 2 spasi 

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  

Gelar Doktor Ilmu Agama Islam 

 2 spasi 

YOGYAKARTA 

2020 
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Lampiran 3 : Contoh Halaman Pernyataan Keaslian dan Bebas 

dari Plagiarisme 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI 

PLAGIARISME 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama  : Khairullah 

NIM  : 1430012001 

Jenjang  : Doktor  

 

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah 

hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang 

dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari 

terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap 

ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

 

Yogyakarta, 27 Desember 2010 

 

Saya yang menyatakan, 

 

 

Meterai 6000 

 

 

Khairullah  

NIM: 1430012001 
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Lampiran 4: Contoh Halaman Pengesahan Rektor 

 

 

PENGESAHAN 

 

Disertasi  berjudul :  ISLAM, DEMOKRASI DAN ORANG 

KUAT LOKAL: STUDI KEMUNCULAN 

OLIGARKI POLITIK DAN 

PERLAWANAN SOSIAL DI 

BANGKALAN MADURA 

Nama   : Abdur Rozaki 

NIM  : 1130016035 

Program Studi : Studi Islam 

 

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Doktor dalam Ilmu Agama Islam 

 

 

Yogyakarta, 10 Juni 2015 

 

Rektor, 

 

 

 

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A. Ph.D 

NIP: 195809191986031002 
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(Catatan: diketik satu spasi dibuat oleh Program Pascasarjana) 

 

Lampiran 5 : Contoh Halaman Tim Penguji 
 

TIM PENGUJI 

UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR  

 

 

Ditulis oleh  : Dudung Abdurrahman, M.Si. 

NIM  : 03.3.390-BR 

Disertasi  berjudul :  GERAKAN SOSIAL-POLITIK KAUM TAREKAT 

DI PRIANGAN ABAD XX  

 

Ketua    : Dr. H. Sukamta, M.A.  (                            ) 

Sekretaris Sidang  : Dr. Hamim Ilyas, M.A.              (                            ) 

Anggota   : Prof. DR. H. Abdul Munir Mulkhan  

     (Promotor/Anggota Penguji) (                            ) 

   : Prof. Dr. H. Djoko Suryo   

     (Promotor/Anggota Penguji) (                            ) 

   : Dr. H. Abdurrahman 

     (Anggota Penguji)  (                            ) 
   : Dr. Suharko 

     (Anggota Penguji)  (                            ) 

   : Dr. Syaifan Nur, M.A. 

  (Anggota Penguji)  (                            ) 

: Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja 

  (Anggota Penguji)  (                            ) 

 

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2009 

Pukul  :  14.00 s.d 16.00 

Hasil/ Nilai   :  3,75 

Predikat   :  Memuaskan/ Sangat Memuaskan/Dengan Pujian 
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Lampiran 6: Contoh Halaman Pengesahan Promotor 

 

 

 

 

 

Promotor : Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah (   ) 

 

 

 

 

Promotor : Prof. Noorhaidi, Ph.D.      (   ) 
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Lampiran 7: Contoh Halaman Nota Dinas untuk Ujian 

Pendahuluan 

 

NOTA DINAS 

 

Kepada Yth.,  

Direktur Pascasarjana  

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 
 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, 

dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul: 

 

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM KONTEMPORER 

 

 

yang ditulis oleh: 

 

Nama  : Abdul Ghani, M.Ag 

NIM  : 200041/S3 

Program : Doktor 

 

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan 

kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk 

diujikan dalam Ujian Pendahuluan. 

 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

Yogyakarta, 15 Maret 2011 

Promotor, 

 

Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA 

 

(catatan: diketik satu spasi)  
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Lampiran 8: Contoh Halaman Nota Dinas untuk Ujian Tertutup  

 

NOTA DINAS 

 

Kepada Yth.,  

Direktur Pascasarjana  

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, 

dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul: 

 

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM KONTEMPORER 

 

 

yang ditulis oleh: 

 

Nama  : Abdul Ghani, M.Ag 

NIM  : 200041/S3 

Program : Doktor 

 

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan 

kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk 

diujikan dalam Ujian Tertutup. 

 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

Yogyakarta, 20 Agustus 2011 

Promotor, 

 

Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA 

 

(catatan: diketik satu spasi)  
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Lampiran 9: Contoh Halaman Dinas untuk Ujian Terbuka 

Promosi Doktor 

 

NOTA DINAS 

 

Kepada Yth.,  

Direktur Pascasarjana  

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan 

penilaian terhadap naskah disertasi berjudul: 

 

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM KONTEMPORER 

 

yang ditulis oleh: 

 

Nama  : Abdul Ghani 

NIM  : 200041/S3 

Program : Doktor 

 

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 19 

Agustus 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat 

diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam 

rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

Yogyakarta, 5 November 2011 

Promotor, 

 

Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA 

 

(catatan: diketik satu spasi)  
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Lampiran 10: Contoh Halaman Pedoman Transliterasi Arab –

Latin 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 

b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر 

 ز 

 س

 ش

Alif 

 

ba’ 

ta’ 

ṡa’ 

jim 

ḥa 

kha 

dal 

żal 

ra’ 

zai 

sin 

syin 

tidak 

dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

Tidak dilambangkan 

 

Be 

Te 

Es (dengan titik di 

atas) 

Je 

Ha (dengan titik di 

bawah) 

Ka dan Ha 

De 

Zet (dengan titik di 

atas) 

Er 
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 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 ه

 ء

 ي

ṣad 

ḍad 

ṭa’ 

ẓa’ 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wawu 

ha’ 

hamzah 

ya’ 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’ 

y 

 

Zet 

Es 

Es dan Ye 

Es (dengan titik di 

bawah) 

De (dengan titik 

dibawah) 

Te (dengan titik 

dibawah) 

Zet (dengan titik 

dibawah) 

Koma terbaik di atas 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

El 

Em 

En 

We 

Ha 

Apostrof 

Ye 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 

 متعقدين 

 

 عدة

 

 

ditulis  

 

ditulis 

 

 

muta‘aqqidīn 

 

‘iddah 

 
 

C. Ta’ marbutah 

 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 

 هبة 

 

 جزية 

 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

 

hibbah 

 

jizyah 

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang   

sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, 

dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

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

terpisah, maka ditulis dengan h.  

 

 

األولياء  ةكرام  

 

ditulis 

 

karāmat al-auliyā’ 

 

2.  Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, 

dan dammah ditulis t. 
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 زكاة الفطر 

 

ditulis Zakat al-fiṭri 

 

 

D. Vokal Pendek 
 

_______ 

_______ 

_______ 

Kasrah 

Fathah 

Dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i 

a 

u 

 

E.  Vokal Panjang 

 

 

fathah + alif 

 جاهلية

fathah + ya’ mati 

 يسعى

kasrah + ya’ mati 

 كريم

dammah + wawu mati 

 فروض

 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

 

ā 

jāhiliyyah 

ā 

yas‘ā 

ī 

karīm 

ū 

furūd 

 

 

F. Vokal Rangkap 

 

fathah + ya’ mati 

 بينكم 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 
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fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

qaulun 

 

 

 

 

G.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

 

 أأنتم

 أعدت 

 لئن شكرتم 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u‘idat 

la’in syakartum 

 

H.  Kata Sandang Alif + Lam 
 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 

 القرأن

 القياس

ditulis 

ditulis 

al-Qur’ān 

al-qiyās 

 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan 

huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan 

huruf l (el)-nya. 

 

 السماء

 الشمس 

ditulis 

ditulis 

as-samā’ 

asy-syams 

 

I.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
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 ذوي الفروض 

 أهل السنة

ditulis 

ditulis 

żawī al-furūḍ 

ahl as-sunnah 
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Lampiran 11: Contoh Halaman Daftar Isi untuk Ujian Tertutup  

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

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

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ...................................    

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

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

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

KATAPENGANTAR   ....................................................................    

DAFTAR ISI  ...................................................................................    

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

DAFTAR GAMBAR (jika ada)  ................................................................  

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

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

 

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

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

B. Rumusan Masalah  .....................................................    

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

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

E. Kerangka Teori   .........................................................    

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

G Sistematika Pembahasan   ...........................................   

 

BAB II  :  ISI BAB  ..........................................................................   

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

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

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

2.  .............................................................................   
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a.  .........................................................................   

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

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

2)  ....................................................................   

a)  ...............................................................   

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

 

BAB III    : ISI BAB .........................................................................   

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

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

 

BAB IV    : PENUTUP   ..................................................................   

A. Kesimpulan   ............................................................   

B. Saran   ......................................................................   

 

DAFTAR PUSTAKA  ......................................................................   

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

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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Lampiran 12: Contoh Halaman Daftar Isi untuk Ujian Terbuka 

Promosi Doktor 

 

 

DAFTAR ISI 

 

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

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ...................................    

PENGESAHAN REKTOR   ...........................................................   

TIM PENGUJI  ................................................................................    

PENGESAHAN PROMOTOR  ......................................................    

NOTA DINAS  .................................................................................    

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

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

KATAPENGANTAR   ....................................................................    

DAFTAR ISI  ...................................................................................    

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

DAFTAR GAMBAR (jika ada)  .....................................................    

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

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

 

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

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

B. Rumusan Masalah  .....................................................    

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

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

E. Kerangka Teoretis   ....................................................    

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

G Sistematika Pembahasan   ...........................................   

 

BAB II  :   ISI BAB  .........................................................................   

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

B.  ....................................................................................   
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1..  ............................................................................   

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

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

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

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

2)  ....................................................................   

a)  ...............................................................   

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

 

BAB III    : ISI BAB .........................................................................   

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

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

 

BAB IV    : PENUTUP   ..................................................................   

A. Kesimpulan   ............................................................   

B. Saran   ......................................................................   

 

DAFTAR PUSTAKA  ......................................................................   

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

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Disertasi 56 

Lampiran 13: Contoh Halaman Daftar Tabel (jika ada) 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel  1  Tenaga Pengajar UIN Sunan Kalijaga yang Mengajar 

pada Program Studi Pendidikan Islam Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 20 

 

Tabel  2  Tenaga Pengajar UIN Sunan Kalijaga yang Mengajar 

pada Program Studi Agama dan Filsafat Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 22 

 

Tabel  3  Tenaga Pengajar UIN Sunan Kalijaga yang Mengajar 

pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga, 25 

 

Tabel  4  Pertumbuhan Mahasiswa Program Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga (1982 s.d. Oktober 2002), 30 

 

Tabel  5  Alumni Program Doktor Program PascasarjanaUIN 

Sunan Kalijaga sejak 1982-2003 (Berdasarkan Jenis 

Kelamin), 43 

 

Tabel  6   Tema Kajian Disertasi pada Program Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga (Keadaan hingga Oktober 2002), 75 

 
 

 

 

 

 

 

(Catatan: diketik satu spasi, antara tabel 1 dengan tabel berikutnya dua spasi) 
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Lampiran 14 : Contoh Halaman Daftar Gambar (jika ada) 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Catatan: Informasi tentang gambar ada di bawah gambarnya. 

 

Gambar 1  Peta Kekuasaan Bani Umayah, 20 

 

Gambar 2  Peta Kekuasaan Bani Abbasiyah pada masa 

Pemerintahan Harun al-Rashid, 24 

 

Gambar 3  Rute Perdagangan pada masa Kekhalifahan al-Makmun, 

29 

 

Gambar 4  Peta Pusat Penerjemahan karya Ilmuwan Muslim oleh 

Barat  di Andalusia, 41 

 

Gambar 5  Istana al-Hambra di Spanyol, 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Catatan: diketik satu spasi, antara tabel 1 dengan tabel berikutnya dua spasi) 
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Lampiran 15: Contoh Halaman Daftar Lampiran (jika ada) 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 Daftar Judul Disertasi Program Studi Pendidikan Islam 

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 160 

 

Lampiran 2 Daftar Judul Disertasi Program Studi Agama dan 

Filsafat Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 

162 

 

Lampiran 3 Daftar Judul Disertasi Program Studi Hukum Islam 

Program PascasarjanaUIN Sunan Kalijaga, 170 

 

Lampiran 4 Daftar Judul Disertasi pada Program Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga, 175 

 

Lampiran 5 Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sejak 1982- 

2003, 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Catatan: diketik satu spasi, antara singkatan satu dengan singkatan berikutnya dua  spasi) 
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Lampiran 16: Contoh Halaman Daftar Singkatan (jika ada) 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

BSOAS  : Bulletin of the School of Oriental and African Studie 

DI  : Der Islam 

El  : Encydopedia of Islam 

IC  : Islamic Culture 

IQ  : Islamic Quarterly 

JSS  : Journal of Semitic Studies 

MEQ  : Muslim Education Quarterly 

MW  : Moslem World 

REI  : Revue des Etudes Islamiques 

SI : Studia Islamica 

SEI : Shorter Encydopedia of lslam 

TP : Transcendent Philosophy 

UQ : Ulumul Qur'an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Disertasi 60 

 

Lampiran 17: Contoh Halaman Daftar Riwayat Hidup 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri  

Nama  : 

Tempat/tgl. Lahir  : 

NIP (jika PNS)  : 

Pangkat/Gol.  : 

Jabatan : 

Alamat Rumah  : 

Alamat Kantor  : 

Email : 

No. Telp/HP : 

Nama Ayah  : 

Nama Ibu  : 

Nama Istri  : 

NamaAnak : 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. SD/MI, tahun lulus 

b. SMP/MTs, tahun lulus 

c. SMARMA, tahun lulus 

d. S 1 (jurusan, fakultas, perhuruan tinggi), tahun lulus 

e. S 2 (jurusan, fakultas, perhuruan tinggi), tahun lulus 

2. Pendidikan Non-Formal (jika ada) 

 

C. Riwayat Pekerjaan  

1. ………………………. 

2. ………………………. 
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3. ………………………. 

4. ………………………. 

D.  Prestasi/Penghargaan 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

E.  Pengalaman Organisasi 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

F. Minat Keilmuan   

 1. ………………………. 

G.  Karya Ilmiah 

1.  Buku 

a. ………………………. 

b. ………………………. 

 2.  Artikel 

a. ………………………. 

b. ………………………. 

 3.  Penelitian 

a. ………………………. 

b. ………………………. 

 

Yogyakarta, 20 Desember 2012 

 

( ………………………………) 

nama terang & tanda tangan 
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Lampiran 18: Contoh Halaman Batas Margin Kertas 
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Lampiran 19: Contoh Halaman Sampul Proposal Disertasi  

              2 spasi 

  

                                     PROPOSAL DISERTASI 2 spasi 

  

METODE PENDIDIKAN ISLAM MENURUT  

MUHAMMAD QUTB 

(Studi atas Kitab Manhaj al-Tarbiyyah al-islamiyyah) 

 5 spasi 

  

 

 

 

 

 6 spasi 

 

 

 

 

 

 5 spasi 

Oleh: 

Sudarman 

NIM. 05.3.489 

 4 spasi 

  

PROGRAM PASCASARJANA 

UIN SUNAN KALIJAGA 

 2 spasi 

YOGYAKARTA 

2010 
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Lampiran 20: Contoh Halaman Catatan Kaki 

 

 

I. BUKU 

Buku dengan satu penulis: 

Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Balai 

Aksara, 1987), 26. (langsung halaman, tidak perlu hlm.) 

Buku dengan dua penulis: 

Walter E. Houghton dan G. Robert Strange, Victorian Poetry 

and Poetics (Cambridge: Harvard University Press, 1959), 27. 

 

Buku dengan tiga penulis: 

Clayton Roberts, David Roberts, dan Douglas R. Bisson, 

Prehistory to 1714, vol. 1, ed. ke-4 (Upper Saddle River, NJ: Prentice 

Hall, 2002), 287. 

Buku dengan lebih dari tiga penulis:  

Jaroslav Pelikan dkk., Religion and the University, (Toronto: 

University of Toronto Press, 1964), 109.  

 

Buku tanpa penulis: 

New Life Options: The Working Women's Resource Book (New 

York: McGraw-Hill, 1976), 42.  
 

Buku dengan lembaga, asosiasi, atau organisasi sebagai “penulis”:  

American Library Association, ALA Handbook of  Organization 

and 1995/1996 Membership Directory (Chicago: American Library 

Association, 1995).  
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Buku bukan cetakan pertama: 

Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: 

Balai Aksara, 1987), 26. 

Buku bukan edisi pertama: 

Clayton Roberts, David Roberts, dan Douglas R. Bisson, 

Prehistory to 1714, ed. ke-4 (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 
2002), 287. 

 

Buku dengan Jilid atau Volume: 

Muḥammad Saḥnūn ibn Sa‘īd al-Tanūkhī, al-Mudawwanah al-

Kubrā, vol. 3 (Beirūt: Dār Ṣādir, 1323 H.), 155. 

Buku yang tidak ada data pustaka: 

Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, al-Umm, ed. al-Muznī, vol. 5 

(ttp.: t.p., t.t.), 11-16. 

 

Buku yang sudah pernah dirujuk: 

Saleh, Hukum Perkawinan, 82. 

II. ARTIKEL/PAPER 

Artikel/Paper dalam Jurnal  

Mohammad Zahid, “Dua Dasawarsa Undang-undang 

Perkawinan,” DIALOG: Jurnal Studi dan Informasi Keagamaan 18, 

no. 39 (Maret 1994): 33-35. 
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Artikel/Paper dalam Buku Antologi dengan editor 

Martino Sardi, “Membangun Hidup Beragama yang Beradab 

Demi Damai yang Berkesinambungan,” dalam Agama dan 

Perdamaian: Dari Potensi Menuju Aksi, ed. Moch Nur Ichwan dan 

Ahmad Muttaqin, Yogyakarta: Prodi Agama dan Filsafat 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012, 5.  

 

Artikel/Paper dalam Buku Antologi tanpa editor:  

Ahilemah Joned, “Keupayaan dan Hak Wanita Islam untuk 

Berkahwin: Indah Khabar daripada Rupa,” dalam Makalah Undang-

Undang Menghormati Ahamad Ibrahim (Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988), 8. 

Paper yang dipresentasikan:  

Jaih Mubarak, “Fikih Peternakan,” Paper dipresentasikan dalam 

acara Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN/STAIN se-Indonesia 

di PPs IAIN Walisongo Semarang, 10-12 Nopember 2001, 2. 

Artikel dalam majalah:  

Alma Guillermoprieto, “Bolivia’s New Order,” National Geographic, 

July 2008, 95. 

Artikel dalam koran atau harian: 

Ibnu Burdah, “Momentum Runtuhnya IIS,” Kompas, Kamis, 19 

Maret 2015. 

 

Makalah yang sudah ditulis sebelumnya: 

Sardi, “Membangun Hidup,” 7. 
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Penulisan Ibid.  

Ibid. (bila nomor halaman sama dengan yang atasnya). 

Ibid., 103. 

 

III. HADIS 

Hadis no. 613, “Kitāb al-Āzān,” Muḥammad ibn Isma‘il al-

Bukhārī, Sahīḥ al-Bukhārī, vol. 2 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1967), 1.  

IV. ENSIKLOPEDI  

Soraya Altorki, “Women and Islam,” dalam The Oxford 

Encyclopedia of the Modern Islamic World, ed. John L.  Esposito, 

vol. 4 (New York, Oxford: Oxford University Press, 1995), 323. 

 

V. KAMUS 

Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Ithaca, 

New York: Spoken Language Services, Inc., 1976), lema “Safara”, 

412. 

Achmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-

Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), lema “Safara”, 654. 

 

VI. RUJUKAN ELEKTRONIK DAN INTERNET 

Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 

2007), edisi Kindle. 
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Philip B. Kurland, dan Ralph Lerner, ed., The Founders’ 

Constitution, Chicago: University of Chicago Press, 1987, diakses 25 

Februari 2010. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/. 

 

Kutipan berikutnya: 

 

Kurland dan Lerner, The Founders’ Constitution, 5. 

 

Gueorgi Kossinets dan Duncan J. Watts, “Origins of Homophily 

in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115 

(2009): 411, diakses 25 Februari 2010, doi:10.1086/599247. 

 

Kutipan berikutnya: 

 

Kossinets dan Watts, “Origins of Homophily,” 439. 

 

Sheryl Gay Stolberg dan Robert Pear, “Wary Centrists Posing 

Challenge in Health Care Vote,” New York Times, 27 Februari 2010, 

diakses 28 February 2010, 

http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html. 

 

Kutipan berikutnya: 

 

Stolberg dan Pear, “Wary Centrists.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://press-pubs.uchicago.edu/founders/
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Lampiran 21: Contoh Halaman Daftar Pustaka 

 

Catatan: 1) Buku, Artrikel, Hadis, dan sebagianya bukan klasifikasi 

pustaka, tapi hanya untuk memudahkan pemberian contoh. 2) 

Perhatikan penempatan titik, koma, dan halaman. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

I. BUKU 

Buku dengan satu penulis: 

Saleh, Watjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Balai Aksara, 

1987. 

Buku dengan dua penulis: 

Houghton, Walter E. dan G. Robert Strange. Victorian Poetry and 

Poetics. Cambridge: Harvard University Press, 1959. 

Buku dengan tiga penulis: 

Roberts, Clayton, David Roberts, dan Douglas R. Bisson. Prehistory 

to 1714, vol. 1, ed. ke-4. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 

2002. 

Buku dengan lebih dari tiga penulis: 

Pelikan, Jaroslav, M.G. Ross, W.G. Pollard, M.N. Eisendrath, C. 

Moeller, dan A. Wittenberg. Religion and the University. Toronto: 

University of Toronto Press, 1964. (Nama awal pada penulis 

kedua dan seterusnya ditulis inisialnya). 

 
Buku tanpa penulis: 



Pedoman Penulisan Disertasi 70 

New Life Options: The Working Women's Resource Book. New York: 

McGraw-Hill, 1976.  
 

Buku dengan lembaga, asosiasi, atau organisasi sebagai “penulis”:  

American Library Association. ALA Handbook of  Organization and 

1995/1996 Menbership Directory. Chicago: American Library 

Association, 1995. 

Buku bukan cetakan pertama: 

Saleh, Watjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Cet. ke-2. Jakarta: 

Balai Aksara, 1987. 

Buku bukan edisi pertama: 

Roberts, Clayton, David Roberts, dan Douglas R. Bisson. 

Prehistory to 1714. Ed. ke-4. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 

2002. 

 

Buku dengan Jilid atau Volume: 

Al-Tanūkhī, Muḥammad Saḥnūn bin Sa‘īd. al-Mudawwanah al-

Kubrā. 4 Vol. Beirūt: Dār Ṣādir, 1323 H. 

Buku Tidak Ada Data Pustaka: 

Al-Syāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs. al-Umm. Ed. al-Muznī. 4 Vol. ttp.: 

t.p., t.t.  

II. ARTIKEL/PAPER  

Artikel/Paper dalam Jurnal:  

Zahid, Mohammad. “Dua Dasawarsa Undang-undang Perkawinan”, 

DIALOG: Jurnal Studi dan Informas Keagamaan 18, no. 39 

(Maret 1994): 33-52. 
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Artikel dalam Majalah:  

Guillermoprieto, Alma. “Bolivia’s New Order.” National 

Geographic, July 2008, 95-96. 

Artikel dalam Koran: 

Burdah, Ibnu. “Momentum Runtuhnya IIS.” Kompas, Kamis, 19 

Maret 2015. 

Artikel/Paper dalam Antologi: 

Sardi, Martino. “Membangun Hidup Beragama yang Beradab Demi 

Damai yang Berkesinambungan.” Dalam Agama dan 

Perdamaian: Dari Potensi Menuju Aksi, ed. Moch Nur Ichwan 

dan Ahmad Muttaqin, 3-26. Yogyakarta: Prodi Agama dan 

Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012. (Halaman 

lengkap artikel tercantum sebelum tempat terbit).   

 

Artikel/Paper dalam Buku Antologi tanpa editor: 

Joned, Ahilemah. “Keupayaan dan Hak Wanita Islam untuk 

Berkahwin: Indah Khabar daripada Rupa.” Dalam Makalah 

Undang-Undang Menghormati Ahamad Ibrahim. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan 

Malaysia, 1988, 1-15. 

Paper Dipresentasikan: 

Mubarak, Jaih. “Fikih Peternakan.” Paper dipresentasikan dalam 

acara Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN/STAIN se 

Indonesia di PPs IAIN Walisongo Semarang, 10-12 Nopember 

2001. 
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III. HADIS 

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā‘il. Sahīh al-Bukhārī, vol. 2. Beirūt: 

Dār al-Fikr, 1967.  

IV. ENSIKLOPEDI 

The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. Ed. John L.  

Esposito. 6 Vol. New York, Oxford: Oxford University Press, 

1995.  

Silva, Moisés, ed. The Zondervan Encyclopedia of the Bible. Ed. 

revisi. Grand Rapids: Zondervan, 2009. 

 

V. KAMUS 

Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic. Ithaca, New 

York: Spoken Languange Services, Inc., 1976. 

Munawwir, Achmad Warson. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia. 

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. 

VI. RUJUKAN ELEKTRONIK DAN INTERNET 

Austen, Jane. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics, 

2007. Edisi Kindle. 

Kurland, Philip B., dan Ralph Lerner, eds. The Founders’ 

Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Diakses 

28 February  2010. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/. 

Kossinets, Gueorgi, dan Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in 

an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115 

(2009): 405–50. Diakses 28 Februari 2010. doi:10.1086/599247. 

(catatan: doi atau digital object identifier adalah alat pengenal 

permanen yang digunakan pada suatu dokumen elektronik, yang 

http://press-pubs.uchicago.edu/founders/
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tidak berhubungan dengan lokasi benda tersebut sekarang, berbeda 

dari RUL yang terikat lokasi laman. Artikel jurnal dan buku 

elektroik saat ini ber-doi, dan ini harus tertulis pula dalam Daftar 

Pustaka). 

Stolberg, Sheryl Gay, dan Robert Pear. “Wary Centrists Posing 

Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27, 

2010. Diakses 28 Februari 2010. 

http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html. 
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Contoh Halaman Penulisan Daftar Pustaka Berdasar Alvabetik 

 

 

Artikel dan Buku 

 

Abū Zayd, Naṣr Ḥamīd. al-Ittijāh al-‘Aql fī at-Tafsīr: Dirāsah fī 

Qaḍiyyah al-Majāz fī al-Qur’ān ‘inda al-Mu‘tazilah. Cet. 

ke-2. Beirūt: Dār at-Tanwīr li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr, 

1983. 

 

________. Mafhūm an-Naṣṣ: Dirāsah fī ‘Ulūm al-Qurān. Kairo: al-

Hay’ah al-Miṣriyyah li al-Kitāb, 1993. 

 

Anawati, George. "Science" dalam The Cambridge History of Islam, 

ed. P.M. Holt. New York: Cambridge University Press, 

1970. 

 

Asad, Muhammad. The Principles of State and Government in Islam. 

Selangor: Islamic Book Trust, 2001. 

 

Bakar, Osman. Tauhid dan Sains: Esei-esei tentang Sejarah dan 

Filsafat Sains Islam. Terj. Yuliani Liputo. Bandung: Pustaka 

Hidayah, 1994. 

 

Al-Baihaqi, Zahir ad-Din. Tārīkh Ḥukamā’ al-Islām au Tatimmah 

Siwān al-Ḥikmah, ed. Muhammad Kurd ‘Ali. Damaskus: 

Maṭba’ah at-Taraqqī, 1946. 

 

Ballatyne, William. "A Reassertion of Shari'ah : The Jurisprudence of 

the Gulf States." Dalam Islamic Law and Jurisprudence, ed. 

Nicholas Heer, 67-90. Seattle & London: University of 

Washington Press, 1990. 
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Beck, Lois G., dan Nikki Keddie (ed.). Women in the Muslim World. 

Cambridge: Harvard University Press, 1978. 

 

Binder, Guyora, dan Robert Weisberg. Literary Criticisms of Law. 

Princeton: Princeton University Press, 2000. 

 

Bush, Robin. “Islam and Civil Society in Indonesia: The Case of the 

Nahdlatul Ulama.” Disertasi Ph.D., University of 

Washington, 2002. 

 

Bynum, W.F., E.J. Browne, dan Roy Porter (eds.). Dictionary of the 

History of Science. Princeton: Princeton University Press, 

1981. 

 

Coleman, J.S., et al. Equality of Education Opportunity. 5 Vol. 

Washington D.C.: Goverment Printing Office, 1966.  

 

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn. Terj. Muhammad 

Ahmad. Semarang: Taha Putera, t.t. 

 

Gonggong, Anhar. Abdul Kahar Muzakkar: Dari Patriot Hingga 

Pembrontak. Yogyakarta: Ombak, 2004. 

 

Hallaq, Wael B. “Was the Gate of Ijtihad Closed.” International 

Journal of Middle Eastern Studies 16, no. 1 (1984): 3-41. 

 

Hayes, J.R. (ed.). The Genius of Arab Civilization. Cambridge, 

Mass.: MIT Press, 1983. 

 

Ibn Juljul. Ṭabaqāt al-Atibbā’ wa al-Ḥukamā’. Ed. Fuad Said. Kairo: 

Maṭba‘ah al-Ma‘had al-‘Ilm al-Faransi, t.t. 
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Mousali, Ahmad S.. Moderate and Radical Fundamentalism: The 

Quest for Modernity, Legitimacy and Islamic State. 

Gainesville, Fla.: University Press of Florida, 1999. 

 

Muqowim. “Pendidikan Islam dalam Perspektif Critical Pedagogy.” 

HERMENEIA Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 4, no. 1, 

(Januari-Juni 2005): 1-18. 

 

Sarton, George. Introduction to the History of Science, 3 vol, dalam 5 

bagian, Baltimore, MD.: Williams and Wilkins, 1927. 

 

Sumanto, Bakdi. Angan-angan Budaya Jawa: Analisis Semiotika 

Pengakuan Pariem. Cet. ke-1. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007. 

 

Suryamentaram, Grangsang (ed.). Kawruh Jiwa: Wejanganipun Ki 

Ageng Suryamentaram. Jakarta: C.V Haji Masagung, 1989. 

 

Syaḥrūr, Muḥammad. Al-Kitāb wa Al-Qur‘ān: Qirā’ah Mu‘āṣirah. 

Damaskus: al-Ahālī li aṭ-Ṭibā‘ah li an-Nasyr wa at-Tawzī‘, 

1992. 

 

________. Dirāsāt al-Islāmiyyah Mu‘āṣirah fī ad-Dawlah wa al-

Mujtamā‘. Cet. ke-1. Damaskus: al-Ahālī li aṭ-Ṭibā‘ah li an-

Nasyr wa at-Tawzī‘, 1994. 
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