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KETUA STAI AL-ANWAR SARANG REMBANG 

 
Menimbang  
 
 
 
 

: 1. Bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi mahasiswa dalam 
menyusun makalah,  perlu adanya buku panduan  penyusunan makalah  bagi 
mahasiswa STAI Al-Anwar Sarang Rembang; 

2. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  poin  1  di  atas,  perlu  ditetapkan 
Keputusan Ketua tentang panduan penyusunan makalah mahasiswa STAI 
Al-Anwar Sarang Rembang. 

Mengingat : 1. UU. Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. PP Nomor 17 Tahun 2010, PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
4. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan. 
Memperhatikan : Statuta STAI Al- Anwar Sarang Rembang; 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI Al-ANWAR SARANG REMBANG 

TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN MAKALAH MAHASISWA STAI 
AL-ANWAR SARANG REMBANG TAHUN 2019; 

Pertama : Buku panduan penyusunan makalah dimaksud menjadi rujukan bagi mahasiswa
program strata satu (S1) STAI Al-Anwar Sarang Rembang dalam menyusun 
makalah. 

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; 

 
Ditetapkan di : Rembang 
Pada tanggal : 22 Agustus 2019 
 
Ketua STAI Al- Anwar Sarang 
 
 

 
Dr. KH. Abdul Ghofur, MA. 

Tembusan Kepada Yth : NIDN. 2116037301 
1. Para  Wakil Ketua 
2. Para Ketua Program Studi 
3. Para Kepala Unit 
4. Arsip 
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KETENTUAN TEKNIS  

PENULISAN MAKALAH 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-ANWAR 

SARANG REMBANG 

 
 
 

I. Bahasa 

 
1. Makalah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, Inggris 

atau Arab yang benar dan standar. 

2. Istilah asing yang belum ada padanannya dalam bahasa 

Indonesia harus dicetak miring (italic) disertai penjelasan 

minimal dalam kurung, atau catatan kaki disertai sumber rujukan. 

 

II. Isi Makalah 

 

1. Makalah terdiri dari sampul dan isi makalah. 

2. Isi makalah terdiri dari bagian Pendahuluan, Pembahasan, 

Kesimpulan, Daftar Kepustakaan. 

3. Sampul berisi judul makalah, ungkapan “Makalah Diajukan 

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah ... (diisi sesuai dengan mata 

kuliah)”, ungkapan ”Dosen Pengampu”, nama dosen pengampu 

lengkap dengan gelar akademik, logo STAI Al-Anwar, nama 

penulis dengan menyebut NIM, di bawahnya ditulis “Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Anwar” tempat dan tahun ajaran. 
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4. Judul diketik dengan huruf kapital ukuran 14, sedangkan unsur 

lain dalam sampul diketik dengan ukuran huruf 12. Judul makalah 

bisa terdiri dari dua unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Jika 

judul makalah terdiri dari dua unsur, maka judul utama diketik 

dengan menggunakan ukuran huruf 14, sedangkan anak judul 

ditulis di bawahnya dengan menggunakan ukuran huruf 12. Semua 

unsur yang yang ada dalam halaman sampul diketik 1 spasi. Jarak 

antar unsur di halaman sampul simetris. (lihat Lampiran 1). 

5. Halaman  pertama  dari  isi  makalah  berisi  judul  makalah,  

ungkapan  “Oleh:“ dilanjutkan dengan nama penulis tanpa NIM, 

di bawahnya masuk bagian pendahuluan. Ukuran huruf pada judul 

makalah di halaman pertama sama dengan ukuran judul pada 

halaman sampul. Unsur lain dalam isi makalah diketik dengan 

ukuran huruf 12. 

6. Bagian pendahuluan berisi sejarah atau latar belakang dan gejala 

persoalan yang berkaitan dengan masalah, baik teoritis maupun 

gejala empiris yang menjelaskan mengapa masalah itu perlu 

dibahas. 

7. Bagian pembahasan berisi pokok bahasan sesuai judul makalah 

dan diketik langsung di bawah baris akhir pendahuluan tanpa 

pindah halaman dan tanpa diberi judul “Pembahasan”. 

8. Bagian  kesimpulan  berisi  kesimpulan  dari  pokok  pembahasan  

dan  diketik  langsung  di bawah baris akhir pembahasan tanpa 

pindah halaman. 
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STAI Al Anwar Sarang Rembang 

 

9. Bagian daftar kepustakaan berisi daftar pustaka yang menjadi 

referensi makalah dan diketik di halaman baru setelah akhir baris 

pembahasan. 

 
 

III. Jumlah Halaman dan Pengetikan 

 

1. Jumlah halaman makalah sekurang-kurangnya 7 halaman tidak 

termasuk halaman daftar pustaka dengan spasi 1,5; untuk huruf 

Latin,  jenis  huruf  Times  New  Roman,  ukuran  huruf 12;  untuk  

huruf  Arab,  jenis  huruf Traditional Arabic, ukuran huruf 16, 

dengan kertas HVS ukuran A4 (kwarto). 

2. Bidang pengetikan berjarak 4 cm (1,58 inchi) dari tepi kiri, 3 cm 

(1,18 inchi) dari tepi kanan, tepi bawah dan tepi atas kertas (lihat 

gambar 1). 
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Buku Panduan Penulisan Makalah 

 

3. Pengetikan menggunakan perataan tepi kanan dan kiri (justify) 

4. Bab diketik mulai tepi kiri bidang pengetikan. 

5. Huruf atau angka sub bab dan selanjutnya diketik mulai 0,5 

inchi dari tepi kiri bidang pengetikan. 

6. Awal alinea pada bab diketik mulai dari 0,5 inchi dari tepi kiri 

bidang pengetikan. 

7. Antara bab atau sub bab dengan alinea sebelum dan sesudahnya 

berjarak 6 pt. 

8. Antar alinea berjarak 6 pt. 

 
 

IV. Nomor Halaman 
 

1. Nomor halaman menggunakan angka Arab, ditulis di bagian 

tengah bawah berjarak 1,5 cm (0,59 inchi) dari batas bawah area 

pengetikan (lihat gambar 1). 

2. Penomoran dimulai dari halaman pertama makalah secara berurutan 

sampai dengan halaman daftar kepustakaan. 

3. Pola penomoran; nomor bab dengan huruf besar, sub bab dengan 

angka, anak sub bab dengan huruf kecil, bagian anak sub bab 

berikutnya dengan angka yang diikuti kurung tutup, dan sub 

berikutnya dengan huruf kecil yang diikuti kurung tutup. Berikut 

contoh pola penomoran.  

Bab                 : A, B, C, D dan seterusnya 

Sub bab : 1, 2, 3, 4 dan seterusnya 

Anak sub bab : a, b, c, d dan sterusnya 
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Selanjutnya : 1), 2), 3), 4) dan seterusnya 

Berikutnya : a), b), c), d) dan seterusnya 

 

V. Daftar Pustaka 

1. Referensi  minimal  berjumlah  7 (tujuh)  buku  dan  satu  di  

antaranya  berbahasa  asing  (Arab  atau Inggris) 

2. Semua referensi yang digunakan dalam penulisan makalah harus 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama pengarang, judul 

buku yang dicetak miring (italic), tempat penerbit, nama penerbit, 

dan diakhiri dengan tahun terbit. 

4. Nama pengarang diawali dengan nama yang paling belakang dari 

pengarang bersangkutan. 

5. Daftar pustaka selain al-Qur`an diurutkan secara alpabetis 

berdasarkan huruf pertama dari nama belakang pengarang 

6. Al-Qur`an diletakkan pada urutan teratas 

7. Urutan abjad nama pengarang yang berasal dari Arab yang 

dimulai dengan huruf “al”, misalnya al-Ghazāli, harus dibalik 

menjadi Ghazāli (al), kemudian dimasukkan dalam kategori nama 

pengarang berawalan abjad G. 

 

VI. Kutipan dan Terjemahan 
 

1. Teknik pengutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan 

tidak langsung. 
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2. Kutipan langsung adalah penukilan dengan menggunakan kata dan 

kalimat yang sama persis seperti dalam sumber yang dikutip. 

3. Kutipan tidak langsung adalah penukilan gagasan dari sumber 

rujukan dengan menggunakan kata dan atau kalimat dari pengutip 

sendiri. 

4. Kutipan langsung yang kurang dari enam baris diketik sama 

dengan teks yang lain dan diletakkan di antara dua tanda kutip. 

5. Kutipan langsung yang terdiri dari enam baris atau lebih diketik 

tanpa menggunakan tanda kutip, dengan ukuran huruf 11 pt, jarak 

antar baris 1 spasi  dan batas tepi kiri dan kanan masuk ke kanan 

0,5 inchi. 

6. Kutipan tidak langsung diketik sama dengan teks lain. 

7. Semua terjemahan dari bahasa asing ditulis tegak dengan ukuran 

huruf 11 pt, jarak antar baris 1,5 spasi, jika kurang dari enam 

baris. Jika terjemahan kutipan tersebut terdiri dari enam baris atau 

lebih, maka terjemahan tersebut diketik tanpa menggunakan tanda 

kutip, dengan 1 spasi   dan batas tepi kiri dan kanan masuk ke 

kanan 0,5 inchi. 

8. Terjemahan al-Qur`an ataupun Hadis diketik lurus tanpa 

menggunakan tanda kutip, dengan ukuran huruf 11 pt, jarak antar 

baris 1 spasi dan batas tepi kiri masuk ke kanan 0,5 inchi, tanpa 

terikat dengan jumlah baris. Jika terjemahan al-Qur`an ataupun 

Hadis tersebut dalam bagian kalimat, maka diketik sama dengan 

teks lain. 
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VII. Catatan kaki1 
 

1. Pengutipan harus menggunakan catatan kaki. 

2. Ketentuan umum pengutipan: 

a. Catatan kaki diketik menggunakan ukuran huruf 10 pt. 

b. Angka penomoran catatan kaki diketik sedikit lebih tinggi dari 

permukaan rata-rata kata dalam nomor tersebut. 

c. Antara nomor catatan kaki dan huruf pertama diberi jarak satu 

spasi. 

d. Segala macam gelar akademik yang dimiliki seorang 

pengarang tidak perlu disebutkan dalam penulisan catatan kaki. 

e. Nama orang atau tempat yang berasal dari kata asing, 

khususnya Arab, dan  sudah mengalami indonesiainisasi dan 

standarisasi, ditulis berdasarkan tulisan Indonesia. 

f. Nama orang atau tempat yang berasal dari kata asing, 

khususnya Arab, dan belum mengalami indonesianisasi, ditulis 

menggunakan transliterasi berdasarkan pedoman transliterasi 

STAI Al-Anwar 

 

3. Ketentuan penulisan catatan kaki dari buku: 

a. Penulisan catatan kaki dimulai dengan nama pengarang tanpa 

dibalik dan tanpa gelar, diikuti koma, spasi, judul buku yang 

ditulis miring, koma, spasi, kurung buka, tempat penerbit, titik 

dua, spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun terbit, kurung 

 
1 Contoh penulisan catatan kaki dapat dilihat langsung pada catatan kaki masing-masing 

item. 
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tutup, koma, spasi, nomor jilid diikuti titik dua jika buku 

lebih dari satu jilid, spasi, nomor halaman, dan diakhiri 

dengan titik. Contoh lihat catatan kaki.2 

b. Jika dalam buku rujukan tidak tercantum tempat terbit, nama 

penerbit dan tahun terbit, maka masing-masing unsur diganti 

dengan kode “t.tp.”, “t.np.”, dan “t.th”. “t.tp.” singkatan dari 

tanpa tempat penerbit yang menunjukkan bahwa data tempat 

terbit tidak ditemukan dalam sumber rujukan, “t.np.” 

singkatan dari tanpa nama penerbit, dan “t.th.” singkatan 

dari tanpa tahun terbit. Contoh lihat catatan kaki.3 

c. Jika mengutip dari dua penulis  yang sama secara 

berurutan dalam catatan kaki  tapi berbeda karya, maka 

ditulis utuh dengan ketentuan seperti pengutipan pertama.4 

4. Pengutipan dari artikel pada jurnal: nama pengarang sesuai 

urutan dan tanpa gelar, koma, spasi, tanda kutip buka, judul 

artikel diketik tegak, tanda kutip tutup, koma, spasi, nama jurnal 

diketik miring, koma, spasi, nomor jurnal, spasi, kurung buka, 

bulan jika ada, koma, spasi  tahun  penerbitan,  kurung  tutup,  

koma,  spasi,  nomor  halaman,  titik.  Contoh  lihat catatan kaki.5 

5. Penulisan kutipan dari artikel pada buku bunga rampai: nama 

 
2 Abdurraḥmān bin Abū Bakar Jalāluddīn al-Suyūṭī,  al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur`ān 

(Kairo: al-Hay`ah al-Maṣriyah al-‘Āmmah, 1974), 1:108. 
3 Aḥmad bin Ali ibnu Ḥajar al-‘Asqālanī, Bulūgh al-Marām (t.tp.: t.np, 2003), 18. 
4 Aḥmad bin Ali ibnu Ḥajar al-‘Asqālanī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: 

Dār al-Mā’rifah, 1379 H.), 1:114. 
5 Hazim Muhyiddīn, “Kitāb al-Tafāsīr al-Qur`āniyah fi Misr al-Ḥadīthah, ‘Arḍ wa Naqd”, 

Thaqāfatunā, 20 (2010), 210. 



 
 

13 
 

STAI Al Anwar Sarang Rembang 

 

pengarang sesuai dengan urutan dan tanpa gelar, koma, spasi, 

tanda kutip buka, judul artikel dengan tulisan tegak, tanda kutip 

tutup, koma, spasi, tulisan kata “dalam”, judul buku yang ditulis 

miring, koma, spasi,  tulisan  singkatan  “ed.”  (editor),  spasi,  

nama  editor,  spasi,  kurung  buka,  tempat penerbit, titik dua, 

spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun terbit, kurung tutup, 

koma, spasi, nomor halaman, titik. Contoh lihat catatan kaki.6 

6. Penulisan kutipan dari surat kabar dan sejenisnya adalah: nama 

penulis, koma, spasi, judul artikel yang diletakkan dalam tanda 

petik, koma, spasi, nama surat kabar atau sejenisnya, yang  diketik  

miring,  spasi,  kurung  buka,  tanggal,  spasi,  bulan,  spasi  tahun  

penerbitan, kurung tutup, koma, spasi, nomor halaman, titik. 

Contoh lihat catatan kaki.7 

7. Ketentuan pengutipan dari disertasi, tesis atau skripsi yang tidak 

diterbitkan: 

a. Penulisan diawali dengan nama penulis skripsi, tesis atau 

disertasi, koma, spasi, judul skripsi, tesis atau disertasi diketik 

tegak dalam tanda kutip, spasi, kurung buka, tulisan kata 

“Skripsi”, “Tesis” atau “Disertasi”, ungkapan “di”, spasi,, 

nama perguruan tinggi, spasi, tempat perguruan  tinggi,  koma,  

spasi,  tahun  penyelesaian  tesis  atau  disertasi,  kurung  tutup, 

 
6 M. Ridlwan Hambali, “Hassan Hanafi: Dari Islam Kiri, Revitalisasi Turats”, dalam 

Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah, ed. M. Aunul Abid Shah 

(Bandung: Kaifa, 2001), 219. 
7 Tsalis Muttaqin, “Puasa dalam Perspektif Hikmah”, Solo Pos (17 Nopember 2001), 4. 
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koma, sapasi, nomor halaman, titik. Contoh lihat catatan kaki.8 

b. Jika  nama  tempat  menjadi  satu  kesatuan  dengan  nama  

perguruan  tingginya,  maka penulisan daerah penerbitannya 

dengan urutan: kurung buka, tulisan kata “Skripsi”, “Tesis” 

atau “Disertasi”, ungkapan “di”, spasi, nama perguruan tinggi 

yang mengandung unsur tempat, koma, spasi, tahun 

penyelesaian tesis atau disertasi, kurung tutup, koma, spasi, 

nomor halaman, titik.9 

8. Kutipan dari al-Qur`an penulisan catatan kakinya adalah tulisan 

kata “al-Qur`an” diketik tegak, koma, spasi, nama surah, spasi, 

[nomor surah], titik dua, spasi, nomor ayat, titik.10 

 

9. Penulisan catatan kaki dari Ensiklopedi: 
 

a. Jika berupa buku penulisannya adalah: nama kontributor, 

koma, spasi, judul entri dalam tanda petik, koma, judul 

ensiklopedi diketik miring, koma, spasi, volume atau nomor 

edisi, koma, spasi, tulisan “ed.”, spasi, nama editor pertama, 

koma, spasi, tulisan “et al.”, spasi, kurung buka, tempat 

penerbit, ttik dua, spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun 

penerbitan, kurung tutup, koma, spasi, nomor jilid diikuti 

titik dua jika buku lebih dari satu jilid, spasi, nomor halaman, 

dan diakhiri dengan titik.11 

 
8 Abdul Ghofur Maimoen, “Ḥashiyah al-Shaykh Zakariyā al-Anṣārī ‘Alā Tafsīr al-

Baiḍawī, Min Awwal Sūrat Yūsuf Ilā Ākhir Surat al-Sajdah” (Disertasi di Al-Azhar 

University, Kairo, 2010), 1:213. 
9 Muhammad Asif, “Karakteristik Tafsir al-Ibrîz Karya KH. Bisri Mustofa” (Skripsi di 

STAIN Surakarta, 2010), 23. 
10 Al-Qur`an, al-Alaq [96]: 2. 
11 A.J. Wensink, “Kufr”, The First Encyclopaedia of Islam, vol. 7, ed. M. Th. Houtsma, et. 

al. (leiden: E.J Brill, 1987), 234. 
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b. Jika berupa aplikasi penulisannya adalah: judul entri dalam 

tanda petik, koma, judul ensiklopedi diketik miring, koma, 

spasi, versi aplikasi, koma, spasi, kurung buka, tempat 

penerbit, ttik dua, spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun 

penerbitan, kurung tutup, titik.12 
 

10. Penulisan kutipan dari artikel di internet dimulai dari nama 

pengarang, koma, spasi, judul artikel ditulis tegak dalam tanda 

kutip, spasi, tulisan “dalam”, spasi, alamat website secara lengkap, 

spasi, kurung buka, tulisan “diakses pada tanggal”, spasi, 

tanggal, spasi, bulan, spasi tahun akses, kurung tutup, titik.13 

11. Penulisan catatan kaki dari hasil wawanara: nama nara sumber, 

koma, spasi, tulisan kata “Wawancara” diketik miring, koma, 

spasi, tempat wawancara, koma, spasi, tanggal, bulan dan tahun 

wawancara, titik.14 

12. Penulisan catatan kaki dari sumber terjemahan adalah: nama 

pengarang, tanpa dibalik dan tanpa gelar, koma, spasi, judul buku 

terjemahan diketik miring, koma, spasi, tulisan “terj.”, spasi, nama 

penerjemah, spasi, kurung buka, tempat penerbit, titik dua, 

nama penerbit, koma, spasi, tahun terbit, kurung tutup, koma, 

spasi, nomor jilid diikuti titik dua jika buku lebih dari satu jilid, 

spasi, nomor halaman, dan diakhiri dengan titik.15 

13. Jika suatu sumber dikutip kembali tanpa diselingi kutipan lain, 

maka ditulis “Ibid” yang diketik tegak, titik, koma, spasi, nomor 

jilid diikuti titik dua jika buku lebih dari satu jilid, spasi, nomor 

 
12 Seyyed Hossein Nasr, "Qurʾān.", Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica 

Ultimate Reference Suite (Chicago: Encyclopædia Britannica, 2012) 
13 Moh      Najib      Buchori,      “Tafsir      Kontemporer,      Antara      Pro      dan      Anti      

Barat”,      dalam http://mazinov.wordpress.com/2013/10/25/tafsir-kontemporer-antara-

pro-dan-anti-barat/ (diakses pada 5 Mei 2014). 
14 M.A. Haidar Buchori, Wawancara, Semarang 14 Mei 2013. 
15 Hasan Hanafi, Oksidentalisme, Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat, terj. M. Najib 

Buchori (Jakarta: Paramadina, 2000), 9. 

http://mazinov.wordpress.com/2013/10/25/tafsir-kontemporer-antara-pro-dan-anti-barat/
http://mazinov.wordpress.com/2013/10/25/tafsir-kontemporer-antara-pro-dan-anti-barat/
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halaman, dan diakhiri dengan titik.16 

14. Jika terdapat pengutipan lagi dari sumber tersebut dan diselingi 

dengan kutipan lain, maka yang dituliskan adalah nama belakang 

pengarang, koma, spasi, satu atau beberapa kata dari judul artikel 

atau buku, koma, spasi, nomor jilid diikuti titik dua jika buku 

lebih dari satu jilid, spasi, nomor halaman, dan diakhiri dengan 

titik.17 

 
 

VIII. Transliterasi 
 

Transliterasi Arab-Indonesia STAI Al-Anwar Sarang Adalah 
sebagai berikut: 

 

 ḍ ض a ا

 ṭ ط b ب

 ẓ ظ t ت

 ‘ ع th ث

 Gh غ j ج

 F ف ḥ ح

 Q ق Kh خ

 K ك D د

 L ل Dh ذ

 M م R ر

 N ن Z ز

 W و S س

 H ه Sh ش

 
16 Ibid., 12. 
17 Al-Suyūṭī, al-Itqān, 1:127. 



 
 

17 
 

STAI Al Anwar Sarang Rembang 

 

 ` ء  ṣ ص

 Y ي  

 

 
Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd), dilakukan dengan 

cara menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf, seperti ā, ī, ū, 

seperti qāla (اقل), qīla (قيل), yaqūlu (يقول(. Bunyi vokal  ganda  

(diftong)  Arab  ditransliterasikan  dengan  menggabung  dua  huruf  

“ay”  dan  “aw”, seperti kawn (وكن) dan kayfa (كيف). Tā` marbūṭah 

yang berfungsi sebagai ṣifah   (modifier) atau muḍāf ilayh 

ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai 

muḍāf ditranliterasikan dengan “at”. 

 

 

IX. Penulisan Singkatan 
 

Untuk penulisan gelar atau atribut yang disematkan kepada Allah 

maupun para nabi semisal Subḥānahu wa Ta’ālā, Ṣalla Allāh ‘Alaihy 

wa Sallam, Alayhi al-Salām dan semacamnya harus ditulis secara 

lengkap dan tidak boleh menggunakan singkatan. 
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Lampiran 2 Contoh Penulisan Kutipan 
 

1. Contoh Penulisan Kutipan Kurang Dari Enam Baris 
 

Mengomentari krisis ekonomi 1973, Henry Kissinger seperti 

dikutip Umer Chapra mengatakan, “No previous theory seems 

capable of explaining the current crisis of the world economy”
18

. 

Pasti ada kesalahan mendasar. 

 

2. Contoh Penulisan Kutipan Enam Baris atau Lebih 
 

Laporan  yang dirilis International Federation of Red Cross 

and Red Crescent Societies (IFRC) tahun 2013 melukiskan dampak 

krisis ekonomi di Eropa sebagai berikut. 

Dibandingkan dengan tahun 2009, terdapat lebih jutaan 

orang yang mengantri untuk mendapatkan makanan, tidak 

mampu membeli obat ataupun mengakses perawatan 

kesehatan. Jutaan orang tidak punya pekerjaan dan yang 

masih memiliki pekerjaan menghadapi kesulitan untuk 

mempertahankan keluarga mereka karena upah yang tidak 

memadai dan melonjaknya harga. Beberapa orang dari 

kalangan menengah jatuh  ke dalam  garis  kemiskinan.  

Jumlah  orang  yang tergantung pada  distribusi makanan 

dari Palang Merah di 22 negara yang disurvei meningkat 

75 persen antara tahun 2009 dan 2012.
19

 

 
Apa yang terjadi di Eropa tidak pernah terbayangkan sebelumnya. 

Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia tiba-tiba goyah 

akibat dilanda krisis ekonomi… 
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Lampiran 4 Contoh Sistematika Makalah 
 

Contoh  Sistematika Makalah: 

URGENSI KONTEKS (SIYĀQ) DALAM TAFSIR 

Oleh: Muhammad Sholah 

A. PENDAHULUAN

Suatu ayat dapat memperjelas maksud ayat lain dalam surat 

yang sama atau surat yang lain. Bahkan satu kalimat dapat 

memperjelas kalimat lain dalam ayat yang sama. Sebab, pada 

dasarnya al-Qur`an merupakan rangkain kalimat dalam sebuah wacana 

yang memiliki kesatuan tema dan maksud. Tiap kata yang membentuk 

satu kalimat dalam al-Qur`an ... 

 

B. Pengertian Kaidah Tafsir dan Konteks (Konteks) 

1. Pengertian Kaidah Tafsir 

Secara etimologis kaidah (qā`idah) tafsir (tafsīr) terdiri dari 

dua kata, yaitu kaidah dan tafsir. Kaidah artinya pondasi atau 

penyangga. Sedangkan tafsir artinya penjelasan, pengugkapan 

makna, atau pengungkapan sesuatu yang tertutup.. 

2. Macam-Macam Kaidah Tafsir 

3. ..... 

4. ..... 

5. Kesimpulan 

Konteks dapat diartikan rangkaian dan koherensi kalimat 

atau situasi pembicaraan yang dapat menujukkan 
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(halaman baru) 
 
Daftar Pustaka 

 

Abu al-Baqa’, Ayyub... 




