KETENTUAN MENULIS MAKALAH
STISNU NUSANTARA TANGERANG
Makalah
Makalah adalah salah satu jenis karya ilmiah yang membahas tentang
suatu topik yang dilengkapi dengan penalaran logis dan pengorganisasian
yang sistematis. Sebagai sebuah karya ilmiah, ciri-ciri makalah adalah memiliki
sifat ilmiah yaitu; objektif tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan
logis. Berdasarkan kriteria tersebut, kualitas sebuah makalah dapat dilihat dari
signifikansi masalah atau topik yang dibahas, kejelasan tujuan, kelogisan
pembahasan dan kesistematisan pembahasan.
Dari segi jumlah halaman, ada kategori makalah panjang dan makalah
pendek. Makalah panjang jumlah halamannya lebih dari 15 halaman, dan
sebaliknya makalah pendek jumlah halamannya tidak lebih dari 15 halaman.
Kemudian, dalam penulisan makalah harus menampilkan catatan pustaka
(baca: footnote) dengan sumber yang jelas, kridibel, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Sumber data rujukan materi dalam penulisan makalah sebagai berikut:
1. Buku berbahasa Arab, Inggris, dan Indonesia atau bahasa asing
lainnya dengan cetakan 10 tahun terakhir
2. Jurnal karya ilmiah
3. Artikel of line atau on line dengan nama dan judul artikel yang jelas
4. Koran of line dan online
5. Data-data lain yang mendukung serta kridibel
Adapun isi dan sistematika serta ketentuan standar makalah secara lebih
rinci adalah sebagai berikut:
1. Halaman sampul (Judul, Kegunaan makalah, Nama Dosen Pengampu
Mata Kuliah, Logo Kampus, Nama Penyusun, Nama Lembaga dan
Tahun)
2. Penulisan makalah tidak dengan menggunakan sistem BAB (seperti
BAB I, II, dan III), tetapi langsung mengarahkan fokus pada latar
belakang, rumusan pembahasan, tujuan, materi atau isi pembahasan,
kesimpulan dan daftar pustaka
3. Rumusan, dan tujuan masalah dari makalah ditulis pada paragrafh
sebelum akhir dari latarbelakang.
4. Apabila objek materi utama pembahasan pada judul ada 2 (dua) maka
pokok materi utama yang dibahas harus berjumlah 2 (dua)
5. Kesimpulan makalah harus merujuk dan menjawab rumusan masalah
Adapun ketentuan teknis penulisan makalah sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pengambilan sumber rujukan pada makalah harus dengan sistem
footnote, bukan bodynote atau innote.
Setiap satu halaman harus berfootnote, minimal 3 footnote
Footnote boleh berupa komentar-komentar penulis atau buku
lainnya yang bisa dijadikan sumber rujukan.
Penulisan makalah pada kertas A4. 80 gram.
Ukuran margin Top: 4, Left 4, Bottom 3, Right 3.
Jarak spasi penulisan 1,15
Font makalah Times New Roman
Ukuran tulisan font 12
Jarak paragraf spacing after dan before 0.
Makalah minimal 8 halaman.

Adapun contohnya sebagai berikut:
“KONSEP ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM & UU”
Halaman Sampul
Abstrak
A. Latarbelakang
(Rumusan dan tujuan ditulis pada paragraph sebelum akhir “ke
B”)
B. Materi Pembahasan
1. Konsep Zakat Dalam Islam
a. Definis Zakat
b. ………………
2. Konsep Zakat Dalam UU
a. UU Zakat
b. ……………….
C. Kesimpulan
Daftar Pustaka
Keterangan:
Pada contoh judul di atas “Konsep Zakat Dalam Perspektif Islam dan UU”
menjelaskan tentang tinjauan zakat dalam dua pandangan, yaitu Islam dan UU.
Berarti terdapat 2 (dua) hal yang akan dijelaskan. Maka pada paragraph
sebelum akhir dari latarbelakang harus ada rumusan dan tujuan yang ditulis
dalam satu paragraph. Contoh:
“berdasarkan uraian di atas, maka makalah ini akan
merumuskan permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan, yaitu;
(1) bagaimana konsep zakat dalam perspektif Islam?; dan (2)

bagaimana konsep zakat dalam perspektif undang-undang?.
Kemudian, tujuan masalah pada penelitian ini adalah (1)
menjelaskan konsep zakat dalam perspektif Islam; dan (2)
menjelaskan konsep zakat dalam perspektif undang-undang.”
Kemudian, apabila rumusan masalahnya ada 2 (dua), maka tujuan
masalahnya pun ada 2 (dua). Begitu juga dengan pokok materi utama
pembahasan dan kesimpulan harus berjumlah 2 (dua).

PEMIKIRAN IMAM GHAZALI
TENTANG TASAWUF
MAKALAH
Diajukan Sebagai Tugas Matakuliah Ilmu Tasawuf Pada Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Dosen Pengampu:
Dr. Fahmi Irfani, MA.Hum

Oleh:
Rahmat Hidayat
Nim : 14.21.000.34

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
STISNU NUSANTARA TANGERANG
TAHUN 2016

PEMIKIRAN IMAM GHAZALI
TENTANG TASAWUF
MAKALAH
Diajukan Sebagai Tugas Matakuliah Ilmu Tasawuf Pada Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Dosen Pengampu:
Dr. Fahmi Irfani, MA.Hum

Oleh:
Rahmat Hidayat
Siti Shalehah
Raden Muhammad

Nim : 14.21.000.34
Nim : 14.21.000.34
Nim : 14.21.000.34

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
STISNU NUSANTARA TANGERANG
TAHUN 2016

