
TIPS MENULIS MAKALAH DI STISNU NUSANTARA 

 Langkah awal: 

Langkah awal yang harus anda lakukan adalah menentukan TEMA, 

kemudian spesifikasi pembahasan tema dengan membuat JUDUL. Contoh 

tema tentang zakat. Zakat adalah tema yang akan dibahas, bukan judul. 

Sebab itu, anda harus memetakan apa yang akan dibahas dari tema 

tersebut, missal seperti undang-undang zakat, atau hukum fiqh dan lain 

sebagainya. Dari tema di atas kamu dapat membuat judul seperti berikut: 

1. Konsep Zakat Dalam Pandangan Islam;  

2. Perbandingan Hukum Zakat antara Islam dan Negara di Indonesia 

3. Konsep Islam dan Negara Dalam Hal Zakat 

 

Ingat…!!! Judul sifatnya elastis dan dapat berubah sesuai situasi dan 

kondisi, dapat berubah setelah ditemukan data. Seperti “ternyata 

data yang di dapat mengarah pada pembahasan lain, tidak seperti 

yang dijudulkan.” 

 

 Langkah Kedua: 

Langkah selanjutnya, setelah anda menemukan judul, yang anda 

lakukan adalah membuat outline atau daftar pembahasan yang akan dicari 

datanya. Contoh “Konsep Zakat Dalam Pandangan Islam”. 

1. Latarbelakang: 

Seringkali, anda kehabisan data dan makalah menjadi buruk, sebab 

isi dari makalah sudah dibahas dalam latarbelakang. Ketika pada bab 

selanjutnya, anda kehabisan data, jumud dan tidak berkembang. 

Sebab itu, latarbelakang adalah memetakan hal yang 

melatarbelakangi penulisan dari suatu masalah. Biasanya berupa 

cuplikan isu-isu yang akan dibahas pada bab pembahasan. Contoh 

tentang isu-isu zakat: 

a. UU Zakat 

b. BAZNAS 

c. Peran Negara dalam mengelola zakat dll 

d. Permasalahan zakat 



Dari outline yang anda buat, kemudian silahkan anda cari datanya. 

Bisa dari buku, koran, dan atau google. Cara mencari data di google 

seperti ini: 

a. UU Zakat Pdf 

b. Masalah masalah zakat pdf atau word atau jurnal 

c. Dan lain-lain tinggal sesuaikan   

Minimal latarbelakang terdiri dari 6 -10 paragraf atau 3 lembar. 

2. Pembahasan 

Kemudian pada bagian pembahasan, anda harus mampu 

mengeksplorasi data dengan sebanyak banyak, di mana pada setiap 

lembar atau halaman minimal terdapat 3 footnote yang bisa diambil 

dari buku, jurnal, koran, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. 

FONT footnote time news roman, ukuran 10, ketukan 7. 

Selanjutnya, untuk bisa mengeksplorasi dan mencari data sebanyak 

banyak, maka anda harus membuat outline pembahasan. Contoh 

a. Definisi Zakat 

b. Macam Macam Zakat 

c. Hukum Zakat Dalam Islam 

d. Hukum Zakat Dalam UU, dll 

Nah, kemudian silahkan anda cari datanya, sebagaimana contoh 

mencari data di atas.  

 Langkah ketiga 

Silahkan anda cari data sebanyak banyaknya, save data sebanyak 

banyaknya. Anda gabung-gabungin data yang ada, susun secara rapih, 

dan selalu perhatikan font, ukuran, dan justifinya. Tugas anda adalah 

menulis dan menulis, menyusun dan menyusun. 

Ingat…!!! Langkahnya, jangan berfikir tentang bagus dan nyambung atau 

tidak tulisan anda. Tapi tulis sebanyak banyak. Jika dianggap sudah 

selesai, maka silahkan koreksi dan rapihkan, yang tidak sesuai bisa di 

delete, yang kurang dapat ditambahkan. Jika waktu menulis, anda berfikir 

nyambung atau tidak nyambung maka dapat dipastikan anda akan 

mendapat kesulitan hingga akhirnya buntu dan mandeg, jumud tidak 

berkembang.  

 

Selamat Mencari Data 



 

 

Lanjutan dari yang atas…!!! 

BERIKUT SUSUNAN PENULISAN MAKALAH DI STISNU 

Contoh Judul “KONSEP ZAKAT DALAM PANDANGAN ISLAM” 

 

Cover  

Abstrak 

Latarbelakang 

Pembahasan 

Kesimpulan 

Daftar Pustaka 

 

Cover : silahkan lihat contoh dilampiran akhir 

Abstra : anda dapat mengadopsi dari kesimpulan dengan bahasa 

yang singkat, jelas dan pada serta berbeda dengan bahasa 

pada kesimpulan namun dalam subtansi yang sama. 

Abstrak makalah hanya 1 paragraf.  Hal yang harus ada 

dalam abstrak adalah rumusan makalah dan kesimpulan 

dari makalah. 

“makalah ini merumuskan tentang……. Kemudian berkesimpulan…..” 

Latarbelakang : latarbelakang hanya mengulas isu-isu yang 

melatarbelakangi tulisan atau makalah, tidak menyajikan 

definisi, macam-macam, dan lain sebagainya. Kemudian, 

paragraph sebelum akhir dalam latarbelakang berikan 

rumusan dan tujuan makalah.  

 

“Berdasarkan uraian di atas, makalah ini dirumuskan ke dalam beberapa 

pertanyaan, yaitu (1) bagaimana konsep zakat dalam Islam; dan (2) 

bagaimana konsep zakat menurut 4 madzhab. Kemudian, tujuan dari 

makalah ini adalah (1) menjelaskan konsep zakat dalam Islam; dan (2) 

menjelaskan konsep zakat menurut 4 madzhab.” 

 

Pembahasan : Pembahasan mengulas rumusan masalah secara detail 

dengan data yang valid. Sebab, pembahasan adalah 

materi utama dari makalah. Perlu diingat, bahwa “jika 

rumusan masalah berjumlah dua, maka pokok atau judul 

besar yang akan dibahas dalam pembahasan harus 



berjumlah dua, yaitu mengulas tentang konsep zakat 

dalam Islam dan konsep zakat menurut 4 madzhab.” 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Konsep Zakat Dalam Islam 

a. Definisi Zakat Dalam Islam 

b. Sumber Hukum Zakat 

c. Macam – Macam Zakat 

2. Konsep Zakat Menurut 4 Madzhab 

a. Zakat Menurut Imam Syafii 

b. Zakat Menurut Imam Hanafi 

c. Zakat Menurut Imam Maliki 

d. Zakat Menurut Imam Hambali 

 

Kesimpulan: Kesimpulan mengulas inti dari pembahasan, yaitu berupa 

rangkuman materi. Contoh dalam hal ini, kesimpulan zakat 

Islam seperti apa? Sumbernya apa saja, dan macam-

macamnya apa saja.  

Ingat…!!! Kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah, jika 

rumusan berjumlah 2, maka kesimpulannya pun 2. Satu terkait rumusan masalah 

yang pertama, kedua terkait rumusan masalah yang kedua. 

“Berdasarkan uraian di atas, makalah disimpulkan masalah berikut: 

1. Konsep zakat dalam Islam adalah……, di mana sumber hukumnya 

terdiri dari…… Kemudian, macam-macamnya diantaranya….. 

2. Selanjutnya, konsep zakat menurut Imam Syafii adalah…. Sedangkan 

Imam Hanafi…… Selanjutnya Imam Maliki….. Terakhir, Imam Hambali 

Daftar Pustaka : Penyakit menulis daftar pustaka andalah copy 

paste dari footnote, sehingga masih ada symbol symbol 

yang biasa ada pada footnote. Hal ini adalah stupid 

mistake. Betul, bersumber dari footnote, namun harus 

dirapihkan dan disesuaikan dengan penulisan daftar 

pustaka. 
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“MAKALAH DI STISNU TIDAK ADA 

KATA PENGANTAR, DAN DAFTAR 

ISI” 

 

TUGAS UAS TPKI 

Membuat Makalah Sesuai Standar, 

Kumpulkan Pada Saat UAS. 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


