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Kata Pengantar 
Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya, meminta pertolongannya, dan          
memohon ampunannya dari buruknya diri kita dan amalan kita. Shalawat serta salam            
semoga terus terlimpahkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang atas           
izin Allah perjuangannya dalam menyebarkan Islam, sebuah bentuk kasih sayang          
kepada seluruh alam, masih dapat dirasakan hingga saat ini. Begitu pula kepada para             
sahabat beliau radhiyallahu ‘anhum, para ulama yang mengikuti mereka, dan para           
penuntut ilmu yang dengan ilmu dan semangatnya terus berusaha menghidupkan Islam           
di tengah-tengah bumi ini hingga ajal menjemput mereka, semoga selalu dalam           
dekapan rahmat Allah subhanahu wa ta’ala. 
 
Pengikut-pengikut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam senantiasa mendapatkan        
tantangan dalam dakwah mereka sebagai bukti ketakwaan kepada Allah, tetapi setiap           
generasi memiliki karakteristik tantangan dakwahnya masing-masing. Termasuk pada        
masa kini, kita hidup di era modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang            
pesat tetapi didominasi oleh pemahaman-pemahaman yang jauh dari Alqur’an dan          
Sunnah, sehingga para researcher muslim pada saat ini dituntut untuk berdakwah           
secara ilmiah. 
 
Dakwah secara ilmiah itu dimaksudkan agar dapat memberikan hujjah-hujjah yang valid           
dan dapat diterima di kalangan ilmuwan modern yang membuktikan bahwa agama yang            
Allah ridhai ini merupakan jalan terbaik yang semestinya ditempuh manusia, termasuk           
dalam mencapai kesejahteraan dalam perekonomian. Tentunya hal tersebut        
memerlukan perjuangan keras dalam pelajaran, penelitian, dan penulisan.  
 
Alhamdulillah, atas izin Allah, kami telah berusaha ikut serta dalam perjuangan itu            
dengan menyusun pedoman dalam riset dan penulisan akademik. Kami pun turut           
berterima kasih kepada pihak-pihak terutama guru-guru kami yang memberikan         
pengetahuan, kesempatan dan dukungan sehingga memudahkan kami untuk menyusun         
buku ini, semoga Allah memberatkan timbangan kebaikan mereka. Pedoman ini          
memang hal yang baru bagi tim kami sehingga akan ditemukan berbagai kekurangan.            
Maka dari itu, kami berharap pembaca akan mendapatkan banyak pengetahuan, dan           
buku ini akan mendapatkan perbaikan-perbaikan yang membangun. 
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Bismillah, 
Merajut ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiiah... 
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BAB I 

Persiapan Awal 
 
 

Pada bagian ini akan dijelaskan hal-hal yang diperlukan sebelum mulai menulis. Pada            

dasarnya menulis adalah sebuah wadah menyampaikan informasi dan temuan-temuan,         

sehingga sebelum melangkah pada penulisan, calon penulis harus memahami terlebih          

dahulu bagaimana menangkap ide penelitian, mengenal literatur ilmiah, menyusun         

konsep, dan mengenal seluk-beluk riset. 
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Pencarian Topik 
Karya tulis ilmiah ditulis dengan tujuan dan latar belakang yang jelas. Pada umumnya             
karya tulis berfungsi untuk mengangkap atau merespon sebuah fenomena. Oleh karena           
itu, menjadi peka terhadap permasalahan yang ada adalah penting bagi penulis. Penulis            
bisa mendapatkan ide penulisannya dengan menemukan permasalahan terlebih dahulu         
yang kemudian dikaitkan dengan ilmu yang dia miliki. 
 
Dalam konteks ilmu ekonomi Islam, dapat dikatakan bahwa masih sangat banyak yang            
dapat digali, mengingat ilmu ini tergolong baru di dunia akademik formal.           
Pertanyaan-pertanyaan riset kemudian banyak sekali muncul, dimulai dari yang         
mendasar (epistemologis) seperti “Mengapa ilmu ekonomi Islam ini ada? Apa yang           
salah dengan ilmu ekonomi konvensional?”, pertanyaan terkait fiqh seperti “Mengapa          
riba diharamkan? Apakah benar perekonomian kita lebih baik jika tanpa riba?”,           
pembangunan seperti “Bagaimana cara zakat menuntaskan kemiskinan?”, hingga dalam         
ranah bisnis “Bagaimana supply chain yang halal tetapi tetap efisien dalam Islam?”. 
 

Apabila melihat perkembangannya, pemikir-pemikir ekonomi Islam saat ini terbagi         
menjadi beberapa aliran. Ada yang berangkat dari fiqh, yaitu memelajari aspek fiqh            
muamalah lalu mengaitkannya dengan ilmu ekonomi untuk mengembangkan        
bagaimana fiqh ini bisa berperan dalam ekonomi, dan membuat perekonomian semakin           
baik. Ada yang berangkat dari ilmu ekonomi konvensional yang kemudian melakukan           
koreksi-koreksi, sehingga pemikirannya cenderung untuk memeriksa mana bagian ilmu         
ekonomi konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam lalu         
memperbaikinya sehingga sesuai dengan Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa celah           
mendapatkan ide penelitian pada dasarnya terbuka besar untuk mengembangkan ilmu          
ekonomi Islam. Lebih dari itu, mengingat ilmu ini cukup baru, perkembangan teorinya            
akan memerlukan perbaikan terus-menerus, sehingga penelitian yang disusun untuk         
sekedar menguji dan mengkritik teori pun diperlukan. 
 
Untuk mendapatkan ide bukan hanya bisa berangkat dari melihat fenomena-fenomena          
yang ada, tetapi juga bisa dengan membaca banyak literatur. Membaca banyak buku,            
esai, atau jurnal, dapat memberikan gambaran terkait suatu topik. Artikel-artikel tersebut           
bisa menjelaskan di mana posisi perkembangan keilmuan, pertanyaan penelitian apa          
yang belum terjawab, mana bagian yang memerlukan penjelasan lebih dan sebagainya.           
Bukan hanya karya-karya kontemporer, pemikir ekonomi Islam klasik seperti Ibnu          
Khaldun dalam kitabnya juga sebenarnya dapat memberikan banyak inspirasi untuk          
diteliti dan diangkat ke dalam ranah keilmuan saat ini. 
 
Umer Chapra, dalam karyanya “Islamic Economics: What It Is and How It Developed”             
menjelaskan bahwa untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam ini tidak cukup hanya           
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dengan mengkaji aspek ekonomi saja, tetapi juga berusaha merambah pada          
bidang-bidang ilmu lain. Sebagaimana Chapra jelaskan, 

“One of the most important contributions of Islamic economics, in addition to the             
above paradigm discussion, was the adoption of a multidisciplinary dynamic          
approach. Muslim scholars did not focus their attention primarily on economic           
variables. They considered overall human well-being to be the end product of            
interaction over a long period of time between a number of economic, moral, social,              
political, demographic and historical factors in such a way that none of them is able to                
make an optimum contribution without the support of the others.” 

Menyederhanakan Ide 
Dalam mengangkat topik, nuthselling (dari istilah “in a nutshell…”) merupakan hal yang            
dapat membantu menyederhanakan permasalahan atau bahasan yang akan diangkat.         
Terkadang, ide terlalu rumit sehingga pengembangannya menjadi terlalu kompleks, atau          
substansi karya tulis menjadi tidak jelas. Ketika ingin mengangkat sebuah topik, coba            
sederhanakan dalam menegaskan, 

● In a nutshell/pada intinya, paper atau esai ini bertujuan untuk… 
● Pertanyaan inti yang akan terjawab dalam tulisan ini adalah… 
● Pemahaman/gagasan paling penting yang akan dibahas adalah… 

 
Memperjelas topik dan merumuskan variabel-variabelnya ke dalam beberapa kata kunci          
akan membantu penelitian dan pencarian materi-materi yang akan membantu dalam          
menulis. 

Memahami Sumber 
Menjalankan riset dan penulisan karya tentunya memerlukan sumber-sumber bacaan         
yang memadai, mulai dari alasan mengapa riset itu diperlukan hingga teori-teori           
pendukung argumen yang diajukan. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa tidak semua           
sumber itu pantas untuk dimanfaatkan dalam karya tersebut. Pada era di mana            
informasi mudah didapat, penulis harus kritis dan evaluatif terhadap sumber. Apakah           
berita dan data itu bukan hoax, apakah opini atau teori itu disusun secara ilmiah dan               
dapat dipertanggungjawabkan, apakah tujuan dari sumber yang digunakan adalah murni          
informatif tanpa bias, dan sebagainya. 

Memahami Literatur Ilmiah 
Literatur ilmiah merupakan media utama bagi ilmuwan untuk mengomunikasikan hasil          
penelitian mereka kepada publik, yang dengan standarnya hasil penelitian tersebut          
dapat terkumpul dan tercatat perkembangan keilmuan dari waktu ke waktu. Literatur           
ilmiah dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu primary literature, secondary          
literature, tertiary literature, dan grey literature. 
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Primary Literature 
Primary literature merujuk pada hasil-hasil riset yang dilakukan oleh ilmuwan yang           
kemudian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Hasil peneilitan ini, atau yang biasa disebut            
dengan paper, agar dapat dipublikasikan dan dimuat dalam sebuah jurnal harus dapat            
memenuhi kriteria-kriteria dan format yang telah menjadi standar dalam jurnal tersebut.           
Hal ini disebabkan tiap jurnal memiliki standardisasi yang telah ditetapkan sejak dahulu,            
dan topik-topik khusus, sehingga dalam topik yang dibahas di sebuah jurnal, dapat            
terlihat “cerita” perkembangan ilmu pada topik tersebut dari waktu ke waktu. Umumnya            
jurnal menuntut agar paper yang disusun terdiri atas sebuah judul, abstrak, kata kunci,             
pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan referensi. Paper disubmit kepada         
journal editor yang kemudian meminta beberapa ahli dalam bidang yang dibahas dalam            
paper untuk memberikan opini mereka apakah hasil pekerjaan dalam paper tersebut           
membawakan penemuan baru, serta kelebihan dan kekurangan paper tersebut. Editor          
kemudian bisa langsung menerima paper tersebut atau bisa juga dikembalikan kepada           
penulisnya dan meminta revisi, atau bisa juga menolak paper tersebut. Proses review ini             
biasa disebut sebagai peer review. Dalam tiap jurnal, baik itu tingkat internasional,            
nasional, regional, maupun lokal (pada acara perlombaan atau konferensi kecil),          
memiliki standarnya masing-masing yang menentukan seberapa ketat proses peer         
review yang dilakukan yang akan menjaga kualitasnya. Selain itu, terdapat sistem yang            
memberikan peringkat seberapa penting jurnal tersebut dalam dunia akademis         
berdasarkan seberapa sering jurnal tersebut dikutip/dijadikan referensi bagi paper-paper         
ilmiah lain, atau disebut sebagai “Impact Factor”.  

Secondary Literature 
Secondary literature mencakup publikasi-publikasi yang merujuk pada sumber-sumber        
primer (primary literature), sehingga penulisnya tidak melakukan pekerjaan risetnya         
sendiri. Tujuan dari publikasi literatur sekunder ini adalah untuk merangkum dan           
mengombinasikan pengetahuan pada sebuah bidang untuk peneliti lain atau pelajar          
yang sudah memahami topik tersebut. Secondary literature ini mencakup review journal,           
buku monografi, buku teks (yang digunakan dalam perkuliahan) dan sebagainya.          
Meskipun penyusunannya terstandar ilmiah, tetapi cukup berbeda jika dibandingkan         
dengan literatur primer. Literatur sekunder harus sepenuhnya memiliki rujukan, dan          
hampir seluruh rujukannya adalah literatur primer. Ilmuwan memelajari literatur sekunder          
untuk memahami bidang ilmu yang relevan dengannya, atau membuat dirinya familiar           
dengan topik riset yang ingin dikerjakan. 

Tertiary Literature 
Tertiary literature terdiri atas publikasi-publikasi yang rujukannya bersumber dari sumber          
primer atau sekunder, dan ditujukan kepada peneliti atau pelajar dari bidang yang            
berbeda, atau untuk menangkap audiens agar tertarik dengan topik tersebut. Umumnya           
literatur tersier ini ditulis dalam bentuk populer, dan bukan dalam format ilmiah. Sekedar             
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menuliskan bibliografi singkat dan tidak mencantumkan referensi kepada literatur         
primernya. Contoh dari literatur tersier adalah majalah-majalah ilmu pengetahuan, artikel          
di koran berita, esiklopedia, buku umum, dan lain-lain. 

Grey Literature 
Grey literature terdiri atas sumber-sumber informasi ilmiah yang tidak dipublikasikan dan           
didistribusikan dengan cara yang umum, sehingga sulit didapatkan. Literatur ini          
mencakup tesis dan disertasi, laporan teknis, jurnal yang dipublikasikan secara terbatas,           
hasil konferensi yang hanya dimiliki oleh pesertanya, dokumen pemerintah, dan          
sebagainya. Sebagian grey literature tergolong primer dan telah mengalami proses          
review yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Sebutan “grey” maksudnya        
adalah distribusi dan akses terhadapnya yang terbatas. 
 
Penting untuk diperhatikan bahwa dalam klasifikasi sumbernya, sebuah publikasi tidak          
selalu mengacu pada penjelasan di atas. Sebuah monograf yang memunculkan ide baru            
sebagai hasil riset yang telah direview, akan digolongkan ke dalm literatur primer.            
Sedangkan ensiklopedia atau majalah sains pun, meskipun ditulis oleh ilmuwan          
terkenal, tetap tergolong dalam literatur tersier.  
 
Contoh lainnya adalah paper yang dipresentasikan pada konferensi atau simposium,          
baru digolongkan sebagai literatur primer apabila telah melewati proses peer review da            
dipublikasikan, baik itu sebagai conference proceedings maupun special issue dari          
jurnal ilmiah. Sedangkan paper yang meskipun telah tersusun dalam format ilmiah tetapi            
belum direview maka belum dapat digolongkan sebagai literatur primer. Proses menjadi           
primer memang membutuhkan review agar dapat benar-benar bisa        
dipertanggungjawabkan sebagai acuan bagi literatur-literatur lainnya (sekunder dan        
tersier). 
 
Penggolongan akan semakin rumit ketika memasuki dunia internet. Informasi ilmiah          
yang ada di internet begitu luas hingga mencakup dari publikasi yang tidak ilmiah sama              
sekali hingga yang berkualitas tinggi. Penampilan situs dan domain tidak menjadi           
patokan bahwa artikel yang dipublikasikan itu kredibel atau tidak. Bisa saja situs yang             
terkenal dengan penampilan yang profesional ternyata memublikasikan artkel yang         
berisikan opini biasa atau bahkan hoax. Sedangkan bisa saja situs-situs dengan           
penampilan sederhana menyajikan data yang valid dari pemerintah, atau artikel ilmiah           
primer atau sekunder. Sehingga melatih diri untuk memiliki sikap kritis terhadap artikel            
yang tersebar di internet sangat diperlukan. Setidaknya ada tiga pertanyaan yang harus            
muncul dalam sikap kritis terhadap sumber di internet: 

- Siapa penulis dalam situs ini? 
- Seberapa akurat dan objektif situs ini? 
- Mencakup apa saja bahasan di situs ini?  
- Apakah datanya up-to-date? 
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Setiap situs di internet dibuat dengan tujuannya masing-masing. Cara yang sederhana,           
dengan melihat domain situsnya dapat terlihat bahwa ada yang disusun dengan tujuan            
komersial (.com), edukasi (.edu), kepentingan organisasi non-profit (.org), atau         
pemerintahan (.gov). Dengan tujuannya itu, pengelola situs membuat konten-konten yang          
ada di dalamnya semata-mata untuk kepentingannya sendiri, sehingga ada kemungkinan          
infromasi di dalamnya tidak objektif, terlalu banyak persuasi, tidak dibedakan antara konten            
yang informatif dengan iklan, dan sebagainya. Seorang penulis harus kritis kira-kira di mana             
posisi dan objektivitas penulis konten ini, apakah situs tersebut memberikan pengetahuan           
yang bersumber dari riset atau mengutip dari sumber-sumber lain yang terpercaya. 
 
Dalam menyusun karya, penulis harus memahami tulisannya akan tergolong pada          
golongan yang mana, apakah itu primer, sekunder, atau tersier. Dengan begitu, penulis            
dapat menentukan seberapa ketat penelitian yang akan ditulis, bagaimana standar dan           
format yang harus ditaati, dan bagaimana sumber yang harus dia ambil. Tentunya akan             
aneh apabila penulis berharap untuk menyusun karya seperti jurnal ilmiah yang           
tergolong dalam primary literature, tetapi mengambil sumber utamanya malah dari          
secondary, tertiary literature atau bahkan sembarang artikel yang ditemukan di internet.           
Untuk memahami bidang ilmu yang diluar bidang peneliti, dapat menggunakan tertiary           
literature, tetapi untuk menjadikannya rujukan, peneliti harus mampu membawakan         
primary literaturenya. Saat ini primary literature mudah diakses melalui internet, seperti           
search engine untuk jurnal ilmiah seperti scopus, emerald insight, JStor, sciencedirect,           
atau google scholar. 
 
Dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah ekonomi Islam, rujukan kepada ayat-ayat           
Alquran dan hadits, atau bahkan karya-karya klasik para ulama mungkin hal yang sering             
ditemukan. Akan tetapi, dalam dunia keilmuan penggunaan rujukan tersebut dibatasi.          
Hal ini disebabkan karena ayat-ayat Alquran dan hadits tidak dianggap sebagai sumber            
pengetahuan yang diterima oleh semua pihak karena tidak berdasarkan dari hasil           
penelitian ilmiah. Sebagian jurnal mungkin tidak memiliki nilai-nilai Islam, sehingga          
meskipun hasil karya tulis ekonomi islam ini ilmiah, karya yang banyak merujuk kepada             
Alquran, hadits, dan karya ulama klasik bisa tidak diterima, sedangkan sebagian jurnal            
lainnya menerima. Sehingga perlu diperhatikan karakteristik dari perlombaan,        
konferensi, atau jurnal target sebuah karya itu dipublikasikan. 

Memahami jurnal 
Literatur primer pada umumnya memiliki struktur yang serupa sehingga informasi yang           
terkandung dapat dimengerti dengan cepat oleh pembacanya. Formatnya termasuk         
judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi pembahasan, saran, dan daftar          
pustaka. Namun, setiap jurnal biasanya memiliki standar masing-masing sehingga         
strukturnya akan sedikit berbeda.  
 
Dalam membaca jurnal, pertama kita hanya perlu memastikan judul, kata kunci, dan            
abstrak. Abstrak yang baik sudah secara ringkas terangkum permasalahan dan          
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tujuannya, bagaimana pendekatan dan metodologinya, hasil penemuannya, serta        
implikasinya. Sehingga dari abstrak saja sudah dapat terlihat apakah paper tersebut           
merupakan yang ingin dicari atau bukan, dan apakah paper tersebut dianggap menarik            
atau tidak. Apabila kemudian ingin melihat konklusi penemuan lebih lanjut, bisa           
langsung masuk ke bagian konklusi, dan apabila ingin memelajari metode penelitiannya,           
bisa masuk ke metodologi. Sebagian orang memiliki tujuan yang bermacam-macam,          
dan sehingga ada yang perlu membaca seluruhnya, dan ada juga yang cukup dengan             
sebagiannya saja. Namun, yang perlu diperhatikan adalah hanya karena membaca          
sebagian dari isi jurnal, jangan sampai kita mengutip kalimat secara sembarang tanpa            
memahami kerangka berpikir dari penulis paper tersebut. 
 
Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam membaca jurnal, 

● Siapa yang menulisnya? 
Biasanya nama penulis dan afiliasinya diletakkan di halaman judul. Mengetahui          
siapa penulis dan afiliasi penulisnya dapat memberikan petunjuk tentang         
kemungkinan perspektif dari penulisnya. Misalnya, peneliti dari universitas bisa         
saja memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan peneliti yang berafiliasi         
dengan industri atau pemerintah. 

 
● Dalam jurnal apa paper tersebut dipublikasikan? 

Dari sini kita berusaha memahami permasalahan yang dibahas ini masuk ke           
dalam framework bidang keilmuan apa. 

 
● Kapan publikasinya? 

Sebagian bidang ilmu pengetahuan bersifat dinamis, sehingga perkembangan        
ilmu relatif cepat, sehingga mencari paper up-to-date adalah hal yang utama.           
Akan tetapi, ada juga yang berkembang lambat, sehingga jurnal-jurnal lama tidak           
masalah. Poinnya adalah, dari melihat tahun publikasinya dapat diketahui         
apakah topik dari jurnal tersebut merupakan pembahasan lama, atau sedang          
hangat dibicarakan di dunia keilmuan. Bisa saja kita merasa ingin meneliti           
sesuatu dan menyusun paper tentangnya, padahal topik tersebut sudah selesai          
dikaji di ranah akademik. Kemungkinan lainnya, bisa jadi paper tersebut sudah           
lama dikalahkan teorinya, oleh teori-teori baru. Namun, ada kemungkinan juga          
kita merujuk pada paper lama karena itu merupakan paper rujukan utama atas            
sebuah teori yang masih diandalkan pada saat ini. 

 
● Apa tujuan dari paper tersebut? 

Paper-paper ilmiah disusun menurut tujuan yang bermacam-macam. Beberapa        
di antaranya adalah, 

- Conceptual Paper, yang bertujuan untuk mengonsepkan sebuah       
pemahaman baru dari teori yang sudah ada 
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- Research Paper, yang bertujuan untuk menguji konsep atau teori secara          
empiris. Biasanya untuk memvalidasi sebuah teori, atau bisa jadi         
memverifikasi sebuah teori 

- Review Paper, yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas        
pemahaman yang berkembang saat ini dan memformulaskan       
generalisasi baru 

Tujuan dari paper sangat beragam, dan biasanya ditemukan pada abstrak dan           
pendahuluan. 

 
● Apa tujuan spesifik dari paper tersebut? 

Pegangan awal dalam membaca paper adalah mengetahui permasalahan apa         
yang dibahas dalam paper tersebut. Umumnya dituliskan sebagai pertanyaan,         
hipotesis, atau prediksi pada abstrak dan pendahuluan. 

 
● Bagaimana konsep kerangka kerja dari paper tersebut? 

Penulis harus memberikan penjelasan tentang topik tersebut dan menjelaskan         
penelitian-penelitian lain sebelumnya sehingga terlihat jelas posisi dari riset yang          
dilakukan ada di mana. Selain itu, harus dijelaskan pula bagaimana metode yang            
digunakan dan alasan pemilihan metode tersebut dalam mencapai        
kesimpulannya. 
 

● Bagaimana penemuan dan kesimpulannya? 
Kesimpulan dapat dengan mudah dimengerti, tetapi yang perlu diperhatikan         
adalah apakah penemuan dan kesimpulannya ini ditarik dengan benar tanpa          
kesalahan dalam analisis, dan interpretasi data. Mungkin saja kesimpulannya         
benar, tapi dengan memahami secara kritis bagaimana peneliti menarik         
kesimpulan, dapat dimengerti batasan dan kelemahan dari kesimpulan paper         
tersebut. 

 
● Apa penelitian lanjutan yang disarankan dalam paper tersebut? 

Pada bagian akhir, umumnya sebuah paper memberikan saran untuk         
dilakukannya penelitian lanjutan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang         
dilakukan oleh peneliti sehingga menyarankan penelitian tersebut diuji kembali         
dengan data yang berbeda, atau bisa juga menyarankan topik lain yang relevan            
tetapi belum terbahas. Pada bagian ini, dapat terlihat juga pada topik apa riset             
baru sedang dibutuhkan pada saat jurnal diterbitkan. 

 
● Merujuk ke mana saja paper tersebut? 

Kualitas dari rujukan dapat menentukan kualitas dari teori-teori yang menyusun          
paper tersebut. Selain itu, rujukan tersebut dapat dicari untuk pengkajian lebih           
lanjut. 
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Penilaian atas sebuah jurnal diberikan dalam skor Impact Factor (IF), yang           
memperhitungkan sudah seberapa sering jurnal itu berkontribusi dalam keilmuan (sering          
dikutip oleh paper-paper lain) di mana semakin tinggi semakin baik. Pada situs            
scimagojr.com jurnal diberikan keterangan posisi dalam pemeringkatan jurnal, apakah         
dia berada pada kuartil teratas (Q1), atau di bawah itu (hingga Q4). Pada jurnal yang               
menduduki kuartil teratas, biasanya memiliki proses peer review yang sangat ketat dan            
memakan waktu yang lama, sehingga jeda antara paper disubmit untuk direview hingga            
selesai untuk dipublikasikan dapat mencapai 3-5 tahun. Proses yang ketat ini           
menjadikan jurnal tersebut dipastikan memiliki penggunaan teori dan data yang akurat           
dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jurnal-jurnal teratas ini         
sangat sering digunakan sebagai jurnal acuan untuk penelitian berikutnya. Sayangnya,          
proses review yang lama membuat dunia akademis kurang dinamis, sehingga ada           
jurnal-jurnal yang proses peer reviewnya cukup sebentar, seperti 1 tahun, agar           
perkembangan keilmuan dapat berlangsung cepat dan up-to-date. Implikasi dari proses          
review yang kurang ketat dapat menyebabkan jurnal-jurnal yang dipublikasikan dinilai          
kalah berkualitas atau kurang kredibel, sehingga jarang digunakan sebagai jurnal acuan           
dan menduduki kuartil yang lebih rendah, tetapi tetap saja bukan berarti jurnal tersebut             
tidak ilmiah. 
 
Pada saat modul ini disusun, contoh-contoh jurnal yang menduduki kuartil teratas (Q1)            
yaitu Journal of Development of Economics, Journal of Public Economics, Journal of            
Finance, dan Journal of Banking and Finance. Apabila diperhatikan, jurnal pada Q1            
masih didominasi oleh paper-paper dengan konsep ekonomi konvensional. Umumnya         
jurnal-jurnal ekonomi Islam belum dapat menduduki Q1, misalnya Humanomics di Q3,           
dan International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management di Q2             
(dan sebagiannya di Q3). Apabila perkembangan ilmu ekonomi Islam berlangsung          
dengan baik, bukan tidak mungkin paper-paper berkualitas dengan konsep-konsep         
ekonomi Islam dapat diterima ke dalam jurnal pada kuartil atas, atau bahkan memiliki             
jurnal sendiri di kuartil atas. 

Strategi Riset 

Menyusun Konsep Utama 
Ada sebuah common sense terkait riset, bahwa riset yang baik adalah riset yang sesuai              
dengan minat peneliti, dapat dilaksanakan, terdapat faktor pendukung, dan hasil risetnya           
memiliki manfaat (baik secara praktis maupun sekedar mengembangkan keilmuan).         
Oleh sebab itu, hal yang perlu dilakukan sebelum memulai riset adalah memperjelas            
setidaknya tiga hal: motivasi, meaning, dan method. 
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Motivation 

Ketika peneliti ingin melakukan penelitian terkait topik tertentu, peneliti harus bisa           
menjelaskan apa sebenarnya motivasi dibalik penelitian dengan topik tersebut. Dalam          
konteks ini dijelaskan bukan hanya tentang kesukaan peneliti dengan topiknya, tetapi           
juga apa masalah yang melatarbelakangi penulis sehingga ingin membuat penelitian          
tersebut. Peneliti juga harus bisa menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan           
dan apa opportunity cost yang muncul apabila tidak melakukan penelitian tersebut. 

Meaning 

Penelitian yang dilakukan memakan waktu dan biaya, sehingga penelitian tersebut          
semestinya mampu menghasilkan manfaat lebih besar daripada biaya yang akan          
dikeluarkan. Oleh karena itu, penelitian harus dipastikan memiliki manfaat yang jelas,           
apa manfaat dari penelitiannya dan siapa yang akan merasakan manfaat dari hasil            
penelitiannya. 

Method 

Setelah jelas motivasi dan manfaat dari sebuah riset, kemudian dipikirkan tentang           
bagaimana riset itu akan dijalani. Dengan adanya sebuah pertanyaan penelitian,          
bagaimana desain riset yang akan dijalankan, dan metodenya seperti apa. Hal ini perlu             
diperjelas sehingga riset yang dilakukan akan efektif dalam menjawab pertanyaan, dan           
efisien dalam pengerjaan. Selain itu, dari sini juga akan terlihat apakah riset yang             
diajukan itu benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak. 

Memulai Riset 

Desain dan Metodologi Riset 
Sebelum memulai riset, peneliti harus memikirkan desain dari risetnya. Dalam desain           
riset akan dipertimbangkan jenis pertanyaan penelitian, bagaimana cara menjawab         
pertanyaan tersebut, bentuk penellitian, hingga data yang diperlukan dalam riset. 

Descriptive dan Explanatory 

Riset ilmu sosial pada umumnya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu descriptive research             
dan explanatory research. Riset deskriptif bertujuan menjelaskan apa yang terjadi, dan           
riset eksplanatori bertujuan menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Descriptive research          
yang baik dapat memicu pertanyaan “mengapa hal itu terjadi” untuk explanatory           
research; dan memang agar explanatory research dapat dijalani, harus dipastikan          
terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi dari descriptive research. 

Korelasi dan Kausalitas 

Dalam menjawab pertanyaan “mengapa” memerlukan penjelasan kausalitas. Penjelasan        
kausalitas yang dimaksud secara sederhana adalah seperti argumen “fenomena Y          
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disebabkan oleh faktor X”. Namun, hubungan kausalitas ada beragam dan tidak selalu            
memengaruhi secara langsung. 
 

- Direct causal relationship 

 
 

- Indirect causal relationship 

 
 

- Complex model of direct and indirect relationship 

 
 
Penelitian yang berusaha membahas kausalitas pada umumnya bertujuan untuk         
melakukan prediksi, apabila sesuatu terjadi, maka dia akan diikuti dengan sesuatu yang            
lain. Biasanya, terutama dalam statistiknya, penelitian ini memanfaatkan konsep         
korelasi; “apakah ada korelasi antara pendidikan dengan penghasilan” misalnya, yaitu          
orang dengan pendidikan yang tinggi benar memiliki penghasilan yang tinggi juga           
(korelasi positif). Akan tetapi, tidak semua yang terlihat berkorelasi itu memiliki           
hubungan kausalitas, bisa saja itu hanya sekedar kebetulan. Misalnya “di Indonesia,           
apabila dibandingkan kondisi tahun 2017 dengan 1967, terlihat jelas ketika jumlah           
penduduknya makin banyak, kualitas pendidikannya semakin baik”, ini artinya ada          
korelasi positif antara jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan, tetapi bisa jadi kedua            
hal ini sebenarnya tidak kausalitas, kualitas pendidikan tidak ada hubungannya dengan           
jumlah penduduk, atau dengan mengambil kesimpulan “untuk meningkatkan kualitas         
pendidikan, Indonesia harus terus meningkatkan jumlah penduduk”. Korelasi memang         
dapat memperkuat dugaan adanya kausalitas antara dua hal, tetapi memunculkan          
dugaan kausalitas harus didasari dengan teori-teori dan analisis yang logis. 

Deterministik dan Probabilistik 

Ada dua jenis penjelasan dalam konsep kausalitas, yaitu deterministik dan probabilistik.           
Kausalitas deterministik yaitu variabel X dikatakan akan menyebabkan Y, jika dan hanya            
jika, X memang selalu menyebabkan Y. Namun, kausalitas yang deterministik ini dalam            
ilmu sosial dapat dikatakan sebagai sangat jarang terjadi. Ilmu sosial memelajari           
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perilaku manusia, dan dengan kompleksitas perilaku manusia beserta sifat subjektif,          
penuh makna, dan sebagainya itu akan sulit mencapai pernyataan kausalitas jika A dan             
B dan C, pasti akan diikuti oleh Y. Konsep deterministik ini lebih umum digunakan dalam               
ilmu-ilmu alam, sedangkan dalam ilmu sosial, lebih sering digunakan konsep          
probabilistik. Perilaku manusia mungkin terlalu kompleks sehingga tidak dapat         
dipastikan secara deterministik, tetapi manusia memiliki kecenderungan tertentu dan         
ada banyak faktor yang membatasi kehidupan manusia, sehingga meskipun tidak dapat           
mencapai penjelasan deterministik, dilandasi asumsi-asumsi tertentu perilaku manusia        
tetap bisa dijelaskan secara probabilistik. Apabila seseorang mengalami X, A, dan B,            
maka kemungkinan dia akan mengalami Y, dan meskipun hanya sekedar kemungkinan,           
probabilitas begitu bermakna apabila kebenarannya terbukti secara signifikan. 

Pengujian teori dan pembentukan teori 

Teori adalah usaha untuk menjawab pertanyaan “mengapa” dalam ilmu sosial. Untuk           
memahami peran dari teori dalam riset empiris, peneliti harus memahami dua konsep            
riset yang berbeda, yaitu pengujian teori dan pembentukan teori. 
 

- Riset pembentukan teori 

 
- Riset pengujian teori 

 
 
Riset pembentukan teori mengambil pengamatan-pengamatan beserta teori yang dapat         
mendukung kesimpulan logis untuk membentuk sebuah penjelasan, sebuah teori baru          
yang kemudian dapat digunakan untuk memprediksi kejadian-kejadian dengan variabel         
serupa. Sedangkan riset pengujian teori mengambil teori yang sudah ada untuk diuji            
kembali kebenarannya dengan membandingkannya dengan pengamatan-pengamatan,      
tepat atau tidaknya prediksi dari teori yang diuji menentukan apakah teori tersebut layak             
dipertahankan, memerlukan pembaruan atau memerlukan teori pengganti yang lebih         
baik. 
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Riset pengujian teori bukan berarti selalu dilakukan dengan cara verifikasi. Menilai           
sebarapa kuat sebuah teori tidak selalu dengan memberinya bukti-bukti langsung yang           
membenarkannya, tetapi juga bisa dengan berusaha membuktikan bahwa teori tersebut          
adalah salah (falsifikasi). Ketika sering dilakukan riset-riset yang membuktikan bahwa          
sebuah teori telah salah tetapi riset tersebut tidak berhasil, itu artinya riset tersebut             
menguatkan bahwa teori tersebut masih dapat dipercaya. Begitupula sebaliknya, ketik          
usaha falsifikasi membuktikan bahwa sebuah teori telah keliru, dari sana membuka           
celah bagi peneliti untuk memperbaiki teori atau menggantinya dengan yang lebih baik. 
 
Seorang peneliti harus mengembangkan sikap skeptis dalam dunia keilmuan. Meskipun          
bukti-bukti hasil riset terlihat konsisten dari suatu preposisi, hasil tersebut mungkin           
konsisten juga dengan preposisi-preposisi alternatif lain. Seringkali orang-orang        
berkesimpulan bahwa dengan adanya bukti yang konsisten, itu artinya sebuah teori           
pasti benar. Padahal, dalam prinsip logika sederhana seperti, 

Teori berkata jika A maka B 
Peneliti masih melihat B 
Artinya A masih benar adanya 

bukanlah cara pengambilan kesimpulan yang valid, Bisa jadi pada kondisi tertentu B ada             
bukan karena A, tetapi akibat dari hal-hal lain, sehingga dalam ranah penelitian,            
kesempatan membuka dugaan-dugaan alternatif untuk diteliti selalu ada.  
 
Desain riset berfungsi untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang akan digunakan          
memang dapat membuat peneliti menjawab pertanyaan penelitian sejelas mungkin.         
Ketika mendesain riset, peneliti harus menanyakan kepada dirinya sendiri “dengan          
pertanyaan penelitian seperti ini, bukti seperti apa yang dibutuhkan untuk menjawab           
pertanyaan tersebut secara meyakinkan?” Desain riset berurusan dengan permasalahan         
logika, bukan permasalahan logistik, sehingga posisi awalnya adalah dengan         
benar-benar memikirkan saja bukti apa yang harus dikumpulkan. 
 
Seringkali peneliti memulai penelitiannya dengan menyebarkan kuisioner atau        
wawancara sebelum memikirkan desain risetnya. Hal ini dapat menyebabkan bukti-bukti          
yang terkumpul terlalu lemah, tidak meyakinkan, dan kurang relevan untuk menjawab           
pertanyaan penelitian. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa desain riset berbeda dengan           
metode pengumpulan data. Berikut ini adalah hubungan antara desain riset dengan           
metode pengumpulan data. 
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Salah satu kekeliruan yang sering terjadi adalah menyamakan desain riset dengan           
metodologi kualitatif dan kuantitatif. Survei dan eksperimen sering dianggap sebagai          
contoh utama dari riset kuantitatif yang kemudian diuji kelebihan dan kekurngannya           
secara statistik dengan analisis metode riset kuantitatif. Sedangkan studi kasus sering           
dianggap sebagai contoh utama riset kualitatif yang mengadopsi pendekatan interpretasi          
atas data dan mengkaji makna subjektif yang orang-orang (subjek) bawa ke dalam            
situasi mereka. Berikut perbedaan antara keduanya. 
 

Karakteristik Riset kuantitatif Riset kualitatif 

Tipe data Fenomena dideskripsikan  
dalam angka 

Fenomena dideskripsikan  
secara naratif  

Analisis Descriptif dan penarikan   
kesimpulan  statistik 

Mengidentifikasi skema  
utama 
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Lingkup 
penyelidikan 

Pertanyaan spesifik dan   
hipotesis 

Luas dan tematis 

Kelebihan 
utama 

Sampel yang besar,   
validitas statistik, dapat   
secara akurat  
merefleksikan populasi 

Kaya dan penjelasan naratif    
dari sampel bisa cukup    
mendalam 

Kekurangan 
utama 

Pemahaman yang dangkal   
terkait pemikiran dan   
perasaan partisipan 

Sampel kecil dan tidak cukup     
untuk menggeneralisir  
kepada populasi 

 

Tabel 1. Membandingkan riset kualitatif dengan kuantitatif 

Yin (1993), sebagaimana dikutip De Vaus (2001), menegaskan bahwa desain riset tidak            
semestinya dikait-kaitkan dengan pengumpulan data tertentu. Setiap desain dapat         
memanfaatkan cara pengumpulan data manapun yang memang diperlukan, yang bisa          
berupa kualitatif maupun kuantitatif. Karena dikembalikan kepada bagaimana desain         
risetnya, riset-riset saat ini apabila diperhatikan mulai banyak yang memadukan antara           
kualitatif dan kuantitatif. 

Mengumpulkan Referensi 
Dalam riset, teori atau bukti, baik itu yang melatarbelakangi penelitian maupun landasan            
yang menguatkan argumen memegang peran penting dalam karya tulis. Sehingga          
penting bagi penulis untuk menyimpan bahan-bahan yang dapat berkontribusi dalam          
karya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil bahan dari suatu            
sumber. ketika sebuah sumber dikutip, harus dipastikan dalam pengutipan itu kita           
memahami konteks yang digunakan dalam sumber tersebut. Selain itu, penggunaan          
bahan tersebut cukup rawan dengan permasalahan plagiarisme, sehingga sebuah         
bahan harus disimpan beserta sumbernya. Penyimpanan ini dapat dilakukan dengan          
menggunakan tabel-tabel sederhana, atau dengan memanfaatkan perangkat lunak        
bibliography tools yang banyak tersedia. 
 
Bahan dapat terkumpul dalam jumlah yang besar, dan bisa jadi tidak semua hal yang              
disimpan memiliki peran yang jelas dalam karya yang akan disusun. Padahal, dalam            
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memanfaatkan referensi dengan baik di dalam karya tulis, hal-hal yang diambil harus            
berintegrasi di dalam tulisan, yang bukan hanya tentang dari mana sumber pemikiran            
yang dituangkan dalam karya tulis, tetapi juga menjelaskan apa kontribusinya terhadap           
pemikiran yang sedang dikembangkan. Dengan kata lain, setiap sumber yang          
dimasukkan ke dalam karya tulis harus memiliki peran dan alasan yang kuat.  
 
Ketika menentukan peran-peran tiap sumber yang akan dimasukkan ke dalam karya,           
harus mulai dipikirkan tentang peran-peran sumber tersebut dalam proses penelitian.          
Bagaimana pemikiran kita terbentuk ketika sumber itu ditemukan? Apabila sumber          
tersebut mengangkat sebuah isu atau permasalahan, pembaca mungkin akan terpicu          
dan sadar dengan permasalahan itu. Apabila sumber tersebut memberikan bukti-bukti          
pendukung dari argumen, mungkin itu bermanfaat untuk menjelaskan dan memperkuat          
posisi kita dalam ide yang diajukan dalam karya tulis. Apabila sumber tersebut justru             
bersifat kontra dengan posisi kita, mungkin dapat digunakan untuk memberikan          
bagaimana ide yang diajukan mampu menjelaskan dan melawan argumen kontra          
tersebut, sehingga dapat memperkuat tulisan. 
 
Hal yang penting diingat dalam memanfaatkan sumber yaitu bahwa karya tulis harus tetap             
berfokus pada apa yang ingin kita sampaikan, bukan deskripsi dari apa yang            
sumber-sumber jelaskan. Kita akan tetap memberikan tempat dan peran untuk tiap sumber            
dalam tulisan, tetapi pembahasan sumber-sumber tersebut adalah sekedar pendukung dari          
argumen kita sendiri. Pembaca mungkin akan tertarik dengan ide-ide dari sumber yang            
dicantumkan, tetapi ketertarikan tersebut harus tetap pada fokus yang relevan dan           
memperkuat argumen kita. Sehingga untuk menyusun argumen yang kuat, kita harus tetap            
mencoba untuk memberikan porsi yang tepat antara sumber yang dicantumkan dengan           
penjelasan-penjelasan dari argumen kita. 
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BAB II 

Penulisan Karya 
Setelah memahami hal-hal seputar sumber dan riset, maka berikutnya yang akan           

dibahas adalah tentang penulisan karya. Di sini akan dibahas dari hal yang paling             

mendasar, yaitu bagaimana menulis kalimat rumit (complex sentence), menulis paragraf,          

esai, paper, dan memberikan revisi yang diperlukan terhadapnya. Tidak hanya itu, akan            

dibahas pula bagaimana menyusun karya tulis, baik itu mengembangkan ide tesis           

orisinil maupun meletakkan gagasan orang lain dalam tulisan dan memberikan credit           

kepadanya dalam APA style. 
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Mengenal Karya Tulis Ilmiah 

Menurut Danial (2001) karya ilmiah adalah berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh            
seseorang atau kelompok dengan menggunakan tata cara ilmiah. Tata cara ilmiah           
adalah suatu sistem penulisan yang didasarkan pada sistem, masalah, tujuan, teori dan            
data untuk memberikan alternatif pemecahan masalah tertentu. Sedangkan Djuroto dan          
Bambang (2003) menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang           
membahas suatu masalah. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan,        
pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian          
lapangan, tes laboratorium ataupun kajian Pustaka. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah            
merupakan tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajuan suatu masalah          
dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan. Data-data, metode, dan kesimpulan yang           
ada dalam karya dijadikan referensi bagi ilmuwan lain untuk menambah pengetahuan           
maupun untuk melakukan penelitian lanjutan.  
 
Karya Ilmiah memiliki beberapa karakteristik, yaitu 

- Mengacu pada teori sebagai landasan berpikir 
- Lugas, tidak emosional dan terhindari dari ambiguitas 
- Logis 
- Efektif, ringkas dan padat 
- Efisien, menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami 
- Objektif, berbicara dengan berdasarkan fakta dan apa adanya 
- Sistematis sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku 

Jenis-jenis Karya Ilmiah 

Artikel 

Artikel merupakan tulisan berisi pendapat subjektif penulis atas suatu peristiwa. Dalam           
konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau             
buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman yang             
disepakati. Artikel berangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka. 

Makalah 

Makalah merupakan karya tulis yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya          
berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-objektif. Makalah memuat pemikiran          
tentang suatu topik yang ditulis secara sistematis dan runut, umumnya terdiri dari            
pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, dengan analisis yang logis dan objektif. 
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Working Paper 

Working paper pada prinsipnya sama dengan makalah, tetapi disusun dengan analisis           
yang lebih tajam untuk dipresentasikan dalam seminar atau lokakarya. Working paper           
disebut juga sebagai pre-published dari paper. 

Paper 

Dapat dikatakan sebagai sebutan khusus dari makalah di kalangan akademisi dalam           
studi. Paper disusun sebagai tugas kuliah, maupun sebagai bentuk keikutsertaan          
pengembangan keilmuan yang kemudian paper tersebut dipublikasikan dalam        
jurnal-jurnal ilmiah. Oleh sebab itu, struktur dari paper lebih beragam, tergantung           
peraturan dari pemberi tugas, maupun peraturan jurnal yang diikuti. 

Skripsi 

Skripsi merupakan karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi sarjana          
(S1). skripsi disusun secara sistematis yang mengemukakan pendapat penulis/hasil         
sendiri dengan berdasarkan teori hasil penelitian yang sudah ada dari orang lain. 

Tesis 

Tesis merupakan karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi pasca          
sarjana (S2) yang mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian          
sendiri. 

Disertasi 

Disertasi merupakan karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 untuk           
mendapatkan gelar doktor atau Ph.D. yang meruakan temuan orisinil yang          
mengemukakan dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasar data dan fakta yang            
valid dengan analisis yang terinci. 

Artikel ilmiah populer 

Artikel ini ditulis dengan gaya bahasa populer (bahasa media/jurnalistik) untuk dimuat di            
media massa. Artikel ini tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel             
ini ditulis untuk konsumsi publik, sehingga gaya bahasanya disusun lebih mudah           
dimengerti lebih banyak kalangan, berbeda dengan artikel ilmiah biasa yang disusun           
agar dipahami oleh kalangan ilmuwan saja. 

Menulis Esai 
Menulis esai akademik berarti menyajikan satu set gagasan kedalam sebuah argumen.           
Sebab, esai pada hakikatnya menyediakan satu gagasan pada satu waktu, sehingga           
penulisnya menyajikan gagasannya dalam keteraturan yang mudah dipahami oleh         
pembaca. Penyusunan struktur diperlukan, dan indikator keberhasilan penyusunannya        
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adalah apabila pembaca dapat menangkap logika dari gagasan yang disampaikan          
dalam esai. Oleh sebab itu struktur dari esai tidak begitu kaku dan bergantung pada              
pendekatan dan klaim apa yang diajukan dalam esai. 
 
Sebuah esai berisikan beragam informasi yang diletakkan pada posisinya         
masing-masing sesuai alur dari esai tersebut. Ambil contoh dari esai sederhana yang            
dimulai dari pendahuluan (pengenalan argumen), analisa data dan bukti, memberikan          
konter-argumen, dan kesimpulan. Bagian pendahuluan dan kesimpulan, pada esai         
apapun memiliki posisi yang tetap, di awal dan di akhir. Akan tetapi konter-argumen             
misalnya, tidak memiliki posisi yang tetap, bisa diletakkan sebagai bagian dari paragraf,            
paragraf sendiri di tengah, atau bisa jadi diletakkan di bagian akhir sebelum kesimpulan.             
Hal-hal terkait latar belakang (konteks historis, ringkasan dari sebuah teori atau kritik,            
definisi dan sebagainya) seringkali diletakkan di awal esai, antara pendahuluan dan           
analisis, tetapi bisa diletakkan juga di awal bagian tubuh esai tertentu yang relevan.             
Dengan demikian, apabila esai dilihat sebagai sebuah cara menyampaikan gagasan          
kepada pembaca, memertimbangkan bagaimana alurnya (yaitu dengan menentukan        
struktur esai) adalah hal yang penting, dan dan dengan kata lain penulis esai dituntut              
untuk menjalani proses pembuatan outline yang sesuai. 
 
Sebelum menentukan struktur esai, hal yang perlu dikuatkan adalah isi dari esai            
tersebut, yaitu memperjelas dahulu apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Ketika          
penulis berusaha menyampaikan gagasannya, bayangkan di benak pembaca terdiri tiga          
pertanyaan besar, diantaranya adalah 

- Apa? 
- Apa bukti yang menunjukkan bahwa sebuah fenomena yang dijelaskan         

dalam gagasan/tesis Anda adalah benar? Untuk menjawab pertannyaan        
tersebut penulis harus memeriksa buktu-bukti sehingga kebenaran klaim        
gagasan/tesisnya dapat terlihat. Bagian pemaparan ini seringkali       
diletakkan di awal esai, setelah pendahuluan. Mungkin penulis, sebagai         
bukti di sini, akan menjelaskan hasil pengamatan atau kajiannya, tetapi          
jangan sampai bagian ini menjadi terlalu panjang melebihi ⅓ esai          
sehingga pembaca melihat ketidakseimbangan dalam esai. 

- Bagaimana? 
- Bagaimana gagasan/tesis yang Anda bawa tidak goyah saat diuji dari          

segala bentuk konterargumen, sehingga tesis ini dapat diterima secara         
umum pada kasus apapun yang relevan? Bagaimana perspektif Anda         
dalam melihat fenomena-fenomena yang dijadikan bukti itu membawa        
Anda menuju klaim tesis yang Anda buat dan Anda yakin atas           
kebenarannya? Bagian ini relatif rumit karena menuntut penulis untuk         
merespon bentuk-bentuk konterargumen atau falsifikasi yang mungkin       
akan timbul di benak pembaca yang kritis. Bagian ini dapat diletakkan di            
mana pun tergantung keperluan penulis. 

- Mengapa? 
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- Mengapa Anda pikir gagasan/tesis Anda ini penting untuk diketahui         
pembaca? Pertanyaan ini menuntut penulis untuk berpikir lebih luas, yaitu          
mengapa gagasan dalam esai ini memiliki makna penting untuk diterima          
pembaca. Penulis biasanya menyinggung sedikit tentang ini di bagian         
pendahuluan, tetapi selengkapnya harus dijelaskan pada bagian akhir        
esai sebagai penutup. Hal ini disebabkan apabila pembaca telah selesai          
membaca esai tersebut hingga kesimpulan, setuju dengan Anda, tetapi         
tidak mendapatkan penekanan arti penting gagasan Anda, maka        
pembaca akan merasa esai tersebut belum selesai atau lebih buruknya,          
pointless. 

Tiga pertanyaan tersebut semestinya dapat terjawab dalam esai. Apabila esai tidak           
menjelaskan hal tersebut, maka dapat dikatakan esai yang disusun adalah pemaparan           
hasil pengamatan atau mendeskripsikan fakta saja dan bukan klaim yang bersifat           
argumentatif. 
 

Setelah memahami tiga pertanyaan penting, maka berikutnya adalah tentang         
bagaimana memosisikan bagian-bagian penting dalam esai. Memosisikan       
bagian-bagian dalam esai berarti melihat bagaimana tesis yang diajukan dan          
mengantisipasi apa-apa saja yang pembaca harus ketahui, dan dalam urutan yang           
bagaimana, sehingga esai yang disusun dapat meyakinkan di mata pembaca. Cara           
termudah dari menyusun struktur atau memetakan esai ini adalah dengan menyusun           
narasi sederhana yang singkat. Dalam narasi tersebut penulis bercerita tentang          
gagasannya (dari latar belakang hingga penutup) sehingga memiliki alur yang natural           
yang kemudian dapat diperiksa kekurangan dari alur tersebut, apakah pembaca dapat           
memahami gagasan tersebut.  
Memetakan esai harus memprediksi di mana pembaca akan mengekspektasikan         
infromasi latar belakang, konterargumen, analisis atas sumber/bukti primer, kapan         
beralih ke bukti sekunder, dan sebagainya. Peta esai tidak berhubungan dengan           
penyusunan paragraf, ini hanya soal bagaimana argumen mengalir dalam esai. Cobalah           
buat peta seperti berikut: 

- Jelaskan tesis dalam satu atau dua kalimat, kemudian tulis kalimat lain yang            
menjelaskan mengapa menjadi penting bagi Anda untuk membuat klaim         
tersebut. Di sini penulis sedikit menyinggung tentang pertanyaan “Mengapa?”         
dan membangun ekspektasi pembaca, kira-kira apa yang akan mereka dapatkan          
dalam esai ini dan memutuskan untuk melanjutkan bacaan karena mereka          
menganggapnya penting. 

- Mulai kalimat berikutnya dengan kalimat seperti “Untuk dapat diyakinkan oleh          
klaim saya, hal pertama yang pembaca harus ketahui adalah …” kemudian           
jelaskan apa hal utama yang pembaca harus ketahui, dan sebutkan satu atau            
dua hal yang menjadi bukti yang relevan. Bagian ini menjawab pertanyaan           
“Apa?”. Sebagai alternatif, hal pertama yang harus diketahui pembaca dapat          
diletakkan di bagian awal bersama latar belakang. 
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- Lanjutkan terus dengan kalimat seperti “Hal berikutnya yang pembaca harus          
ketahui adalah …” dan sebutkan alasan mengapa (mereka harus ketahui) dan           
berikan bukti-bukti yang memerkuat argumen. Sama seperti poin kedua, dan          
terus berlanjut hingga selesai. 

Perlu diketahui bahwa memetakan esai seperti ini bukanlah patokan kaku yang mana            
penulis akan mengembangkan sebagaimana struktur dalam narasi yang telah dibuat.          
Akan tetapi penulis akan terbantu dalam membuka pikirannya sehingga kemudian tesis           
dan argumen-argumen yang menyertainya dapat dipaparkan secara sistematis. Pada         
dasarnya esai itu fleksibel dan berkembang sesuai dengan ide penulis.  
 
Kemudian apabila sudah tergambar bagaimana argumen itu mengalr dalam esai,          
penulis menyusun outline. Outline ini menjadi patokan ada berapa paragraf dan apa            
yang dijelaskan dalam tiap paragraf. Pada esai yang sederhana, penulis dapat           
menyusun satu poin outline untuk pendahuluan, satu poin outline untuk penutup, dan            
beberapa poin di tengah untuk argumen dan bukti yang mendukung gagasan/tesis. Tiap            
poin outline untuk argumen dapat berisikan argumen, bukti-bukti, dan bahkan          
konterargumen. Untuk urutan poin argumen, ada sebagian pendapat yang menjelaskan          
bahwa argumen terkuat diletakkan paling awal karena menunjukkan keutamaan dan          
mengundang pembaca untuk melanjutkan bacaan, lalu diikuti oleh argumen yang lebih           
lemah; dan sebagian lainnya mengatakan argumen yang dibangun dalam esai dimulai           
dari yang terlemah dan kemudian diikuti dengan yang lebih kuat sehingga yang terkuat             
akan diposisikan tidak jauh dari penutup esai. Mengingat tidak kakunya aturan dalam            
struktur esai, bukan berarti penulis dapat membuat semaunya, tetapi justru menjadi           
tantangan dalam tiap penulisan esai, outline apa yang terbaik untuk esai yang sedang             
ditulis. Pembuatan outline ini sebaiknya tidak ditinggalkan, karena dapat membantu          
penulis untuk menjaga penulisan esai agar tidak berkembang kemana-mana dan tetap           
fokus. Outline akan dibahas pada halaman berikutnya. 

Mengembangkan Tesis 

Sebelum pembaca membaca esai secara keseluruhan, di awal mereka mengetahui apa           
yang esai tersebut angkat. Mereka mengetahuinya dengan membaca pernyataan         
kalimat tesis atau thesis statement. Setelah mereka membaca tesis, mereka akan           
berpikir “Esai ini berusaha meyakinkan saya akan sesuatu. Hingga titik ini saya belum             
diyakinkan, tetapi saya tertarik untuk membaca pembuktian-pembuktian dalam esai.” 

Tesis yang efektif tidak bisa dijawab dengan “Ya” atau “Tidak”. Tesis bukanlah sebuah             
topik, bukan sebuah fakta, dan bukan juga sebauh opini. “Alasan keruntuhan           
komunisme” adalah sebuah topik. “Komunisme telah runtuh di Eropa Timur” adalah           
fakta. “Keruntuhan komunisme adalah hal terbaik yang pernah dialami di peradaban           
dunia” adalah sebuah opini. Selain itu penggunaan kata “yang terbaik” adalah masalah            
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karena menuntut penulis untuk memberikan komparasi-komparasi yang bisa jadi         
subjektif, atau jumlahnya tidak terbatas. 

Dalam menyusun tesis, pertama bacalah banyak literatur atas suatu topik, dan           
kemudian apabila menemukan sebuah gagasan/klaim tulislah tesis tersebut. Tesis         
bukanlah sebuah pertanyaan, bukan sebuah daftar, dan bukan juga sebua bukti           
konfrontasi. Tesis yang baik memiliki dua bagian; yaitu menjelaskan gagasan/klaim apa           
yang akan penulis angkat, dan bagaimana rencana penulis berargumentasi atas          
gagasan/klaim tersebut. Conoth tesis adalah sebagai berikut: 

“Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia harus dimulai dari pendidikan dan          
penelitian, sebab pada sektor apapun ekonomi syariah diterapkan, hal itu          
memerlukan sumber daya manusia yang cakap dan masyarakat yang paham atas           
urgensi ekonomi syariah.” 

Menyusun Outline 

Membuat outline sebelum memulai penulsan merupakan salah satu bagian tersulit          
dalam proses penulisan. Membuat outline sebelum menulis dapat memastikan gagasan          
tersampaikan secara jelas, logis, dan teratur. Outline yang baik juga dapat menghemat            
waktu penulis ketika melakukan revisi, karena revisi yang dilakukan tidak lagi tentang            
mengacak urutan gagasan dalam esai (mengingat hal itu sudah dipastikan ketika           
menyusun outline). 
 
Langkah pertama dalam menyusun outline adalah mempersiapkan dan menuliskan         
apa-apa saja yang ingin diangkat dalam esai. Mulai dari analisa hasil bacaan yang telah              
dilakukan, ide, kutipan, serta berbagai bukti yang diperlukan untuk mendukung tesis.           
Proses outlining ini adalah tentang mengatur materi-materi yang ada sehingga dapat           
disampaikan secara terstruktur, sehingga pada tahap ini penulis esai dianggap sudah           
memiliki thesis statement sendiri dan memiliki cukup banyak bahan untuk dipaparkan. 
 
Langkah berikutnya adalah menggeneralisir, yaitu dengan melihat setiap informasi yang          
telah ditulis dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang umum. Pada tahap ini,            
informasi-informasi yang dimiliki penulis dianggap berdiri sendiri-sendiri sehingga perlu         
memberikan label kepada masing-masing informasi dan mengelompokkannya.       
Kelompok-kelompok informasi yang disusun diharapkan bersifat umum sehingga dapat         
dengan mudah hubungan antara satu informasi dengan informasi lainnya. 

Setelah mengelompokkan informasi, barulah dimulai mengurutkan informasi yang siap         
dipaparkan dalam esai. Mulailah dengan melihat tesis yang dimiliki, kemudian pikirkan           
kategori/kelompok informasi apa yang dibutuhkan untuk mendukung tesis tersebut.         
Pada tahap sebelumnya pengelompokkan dilakukan dengan label kategori yang bersifat          
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umum karena dalam kalimat tesis berisikan kategori yang umum. Ambil contoh thesis            
statement yang ada di atas, maka kelompok informasi yang diperlukan adalah tentang            
“kondisi ekonomi syariah”, “pendidikan dan penelitian ekonomi syariah”, “keperluan         
sumber daya manusia dalam ekonomi syariah”, dan “awareness masyarakat terhadap          
ekonomi syariah”. Barulah kemudian penulis mencari kelompok informasi yang lebih          
detail sebagai pengembangan tesis dan poin-poin argumen yang disampaikan, seperti          
“kondisi sektor keuangan syariah di Indonesia”, “perkembangan program studi S1          
ekonomi syariah di Indonesia”, dan sebagainya yang menjadi bahan-bahan pendukung          
tesis. 

Dengan bahan-bahan yang telah terkelompokkan dan terpilih tersebut, penulis dapat          
dikatakan telah membangun outline dari esainya. Gagasan-gagasan (dari kelompok         
informasi) yang bersifat umum menjadi pembuka dari setiap bagian esai, dan diikuti oleh             
kelompok informasi yang bersifat khusus. Berikut adalah contoh dari outline dengan           
tesis yang sama, 

Pendahuluan  
- Kondisi perekonomian syariah di Indonesia -> perkembangan sektor keuangan          
syariah (sebagai indikator kondisi perekonomian syariah). 
- Hakikat ekonomi syariah dan urgensi untuk memerjuangkannya (menegaskan         
pentingnya esai ini untuk dibaca) 
- Kalimat tesis, klaim yang diajukan 

Paragraf 2: Implikasi dari peningkatan kualitas pendidikan ekonomi syariah 
- Keperluan sumber daya manusia yang kompetitif 
- Akreditasi program studi ekonomi syariah yang (rata-rata) masih rendah 

Paragraf 3: Pentingnya penelitian dibidang ekonomi syariah 
- Kebingungan penerapan ekonomi syariah di tengah-tengah paham konvensional 
- Masih adanya keragu-raguan apakah benar ekonomi syariah dapat memecahkan          
masalah ekonomi 
- Peningkatan sikap kritis di masyarakat 

Paragraf 4: Era informasi yang mendukung persebaran pengetahuan dari         
mahasiswa ke masyarakat umum 
- Penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi ke seluruh kalangan          
pada saat ini. 
- Mahasiswa sebagai generasi muda cukup aktif berbagi informasi dan pemikiran. 
- Mahasiswa yang cakap dan memiliki pemahaman dalam ekonomi syariah dapat           
memanfaatkan ini untuk meningkatkan awareness di masyarakat. 
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Paragraf 5: Indonesia memiliki perbedaan kondisi dari Malaysia dalam hal ekonomi           
syariah (Antisipasi konterargumen) 
- Ekonomi syariah malaysia yang cukup baik perkembangannya, melebihi         
Indonesia. 
- Indonesia tidak bisa mengikuti cara Malaysia karena perbedaan kultur          
(keislaman) dan pemerintahan 
- (Maka) cara yang harus ditempuh Indonesia adalah bottom up, dari awareness            
masyarakatnya dahulu. 

Penutup (Conclusion) 
- Kondisi masyarakat Indonesia yang seperti ini menuntut daya persuasi yang           
tinggi terhadap ekonomi syariah melalui artikel di internet, dan kalangan muda           
seperti mahasiswa dapat memanfaatkan peluang ini. (Mengulas paragraf 4) 
- (Untuk itu) mahasiswa harus memiliki pemahaman luas dan mendalam          
bermodalkan penelitian ilmiah. (Mengulas paragraf 3) 
- Pentingnya peningkatan kualitas kualitas pendidikan, bukan hanya dapat         
menyebarkan awareness, tetapi juga para sarjana juga kompeten sehingga dapat          
memenuhi kebutuhan SDM dalam perekonomian. (Mengulas paragraf 2 dan         
mengulang “mengapa tesis ini penting”) 
- Rekomendasi praktis kepada pemerintah dan ajakan kepada mahasiswa 

Outline di atas merupakan sebuah contoh sederhana dan tidak dapat digunakan           
sebagai patokan umum dalam menyusun outline, karena analisis yang berbeda dan           
data/pembuktian yang berbeda akan menuntut outline yang berbeda pula. 

Menulis Paragraf 

Paragraf akademik memiliki gaya penulisan yang berbeda dengan tulisan umumnya.          
Mengingat tulisan-tulisan akademik memiliki tujuan untuk memaparkan hasil pemikiran         
atau penelitian dengan lugas, sehingga tulisan akademik mengedepankan gaya yang          
formal dan berstruktur agar dapat dipahami oleh pembaca di kalangan yang sama            
dengan mudah. Berikut ini adalah tahap-tahap menulis paragraf akademik sehingga          
gagasan dapat dipaparkan dengan jelas. 

Tentukan Topik Paragraf 

Sebelum penulisan dimula, harus diketahui terlebih dahulu apa yang akan ditulis.           
Perhatikan topik apa yang akan ditulis, apa yang telah diketahui tentang topik tersebut,             
dan apa yang belum diketahui tentang topik tersebut. Barulah kemudian ketika telah            
dipahami apa-apa yang diperlukan, materi-materi yang ingin disampaikan dianggap         
sudah siap. 
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Mengembangkan Kalimat Topik (Topic Sentence) 

Sebuah paragraf yang kuat memiliki satu gagasaan utama, umumnya dipaparkan dalam           
sebuah kalimat topik (topic sentence). Kemudian dari topik tersebut, diarahkan apa-apa           
saja yang ingin dijelaskan terkait gagasan tersebut, atau biasa disebut dengan           
controlling idea. Maka dari itu, sebelum menulis sebuah paragraf, penulis harus           
menentukan topiknya dan apa yang ingin dibahas tentang topik tersebut. Topic           
Sentence yang baik selalu mengandung sebuah topik (sebagai gagasan utama yang           
akan dibahas dalam paragraf) dan sebuah controlling idea (membuat topik lebih fokus).            
Ketika sebuah paragraf memiliki topic sentence yang jelas, pembaca dapat          
mengekspektasikan dan memahami gagasan dalam tulisan dengan baik. Berikut adalah          
contoh-contoh topic sentence (topik ditulis dengan bold, controlling idea ditulis dengan           
underline): 

- Penilaian performa bank syariah harus dibedakan dengan bank konvensional         
karena beberapa alasan. 

- Pariwisata halal di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. 
- Persaingan di dunia kerja menuntut mahasiswa ilmu ekonomi Islam agar          

memiliki pemahaman yang cukup terkait ilmu ekonomi konvensional. 

Memaparkan Gagasan 

Setelah menyampaikan topic sentence, penulis harus memberikan informasi untuk         
membuktikan, menjelaskan, dan/atau memberikan contoh dari gagasannya. Penulis bisa         
menanyakan pada dirinya sendiri: 

- Contoh apa yang dapat digunakan untuk mendukung gagasan ini? 
- Informasi apa yang dibutuhkan untuk memperjelas gagasan ini? 
- Bagaimana saya bisa memberikan data-data, atau bukti-bukti yang faktual? 
- Apakah pembaca dapat menerima begitu saja gagasan ini, informasi apa yang           

perlu diketahui pembaca sebelumnya agar memahami gagasan ini? 
Informasi-informasi yang dapat dipaparkan dalam paragraf yang sedang disusun dapat          
berupa fakta atau contoh, rujukan pada sumber bacaan, parafrase atau kutipan           
langsung, data statistik dari sebuah riset, atau bahkan pengalaman dari diri sendiri.  
 
Sebuah paragraf dapat berisi beragam informasi, sehingga tantangan berikutnya adalah          
menciptakan keterkaitan antar informasi tersebut sehingga meskipun tersusun dari         
berbagai informasi, kalimat-kalimat tersebut berpadu dalam  sebuah paragraf utuh. 

Memastikan Makna dari Paragraf 

Setelah sebuah paragraf berisikan informasi-informasi untuk memahami gagasan yang         
diangkat dalam sebuah paragraf, penulis harus bisa menjelaskan mengapa informasi          
tersebut relevan, memiliki makna, dan menarik untuk diketahui pembaca. Evaluasi          
kembali, apakah informasi tersebut memiliki makna penting, dan bagaimana hubungan          

29 



antara informasi tersebut dengan keseluruhan gagasan yang diangkat dalam tulisan.          
Evaluasi ini dapat meminimalisir adanya informasi yang terlalu banyak tetapi tidak           
penting dalam tulisan yang biasanya dapat membuat pembaca menjadi tidak fokus pada            
gagasan yang sedang diangkat dalam paragraf. 

Kesimpulan 

Setelah gagasan diilustrasikan dengan informasi-informasi yang jelas, penulis harus         
menambahkan kalimat kesimpulan (concluding sentences). Kalimat kesimpulan ini dapat         
membantu mengerucutkan pemaparan informasi dalam paragraf untuk kembali pada inti          
dari gagasan yang dipaparkan dalam paragraf, sehingga terlihat kesatuan dari          
kalimat-kalimat dalam satu paragraf. Kalimat kesimpulan juga harus bisa menjembatani          
antara satu topik bahasan dalam paragraf menuju topik bahasan berikutnya pada           
paragraf selanjutnya. 
 
Untuk memudahkan penulisan, kalimat-kalimat kesimpulan dapat menggunakan       
kata-kata kunci dari topic sentence, dan menggunakan kata-kata yang mengindikasikan          
kesimpulan (misal: “Sehingga”, “Oleh sebab itu”, dan sebagainya). Selain itu, karena           
kalimat kesimpulan dituntut untuk bisa menjembatani antar paragraf, kalimat ini akan           
lebih baik apabila mengandung kata-kata kunci yang mengundang topic sentence          
paragraf berikutnya. Dengan demikian sebuah paragraf akan terlihat lebih jelas          
gagasannya, dan transisi antar paragraf akan menjadi lebih halus. 

Menulis Complex Sentence 

Sebuah tulisan dapat ditingkatkan dengan memerhatikan panjang dan kompleksitas         
kalimatnya. Tulisan yang terdiri atas kalimat-kalimat pendek biasanya terlihat         
patah-patah dan tidak terhubung dalam paragrafnya. Ada beberapa cara untuk menulis           
kalimat kompleks dengan mengkombinasikan kalimat-kalimat sederhana sehingga       
keterhubungan antar kalimat terlihat lebih baik. 

- Untuk menekankan hubungan waktu antar gagasan dari dua kalimat sederhana,          
kombinasikan kalimat tersebut dengan kata-kata penghubung seperti ketika,        
saat, sesudah, sebelum, dan sebagainya. 

- Kalimat 1: Bank Muamalat berdiri pada 1991 
- Kalimat 2: Pada 2017, market share perbankan syariah masih sekitar 5% 
- Kedua kalimat ini dapat dikombinasikan menjadi “Setelah 26 tahun         

berdirinya bank syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat), market         
share perbankan syariah di Indonesia masih sekitar 5% saja”. 

- Untuk menekankan hubungan kausalitas antar gagasan dalam dua kalimat,         
kombinasikan kalimat tersebut dengan kata-kata penghubung seperti karena,        
untuk, dan sebagianya. 

- Kalimat 1: Pemerintah akan mendukung kebijakan-kebijakan yang akan        
meningkatkan penyerapan zakat. 
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- Kalimat 2: Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat        
menurunkan tingkat kemiskinan. 

- Dengan asumsi kalimat pertama memang benar-benar disebabkan oleh        
kalimat kedua, maka dapat dituliskan “Pemerintah akan mendukung        
kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan penerapan zakat demi       
menurunkan tingkat kemiskinan.” 

- Untuk menekankan hubungan lain yang mungkin ada antar gagasan pada dua           
kalimat, kombinasikan kalimat tersebut dengan koma dan kalimat penghubung         
seperti dan, tetapi, atau, maka, dan sebagainya. 

- Kalimat 1: Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam 
- Kalimat 2: Tidak banyak umat Islam memahami fiqh muamalah. 
- Kedua kalimat ini dapat dihubungkan, tergantung bagaimana sebenarnya        

kaitan antara kedua kalimat tersebut. Misalnya “Mayoritas penduduk        
Indoensia beragama Islam, tetapi hanya sedikit yang memahami fiqh         
muamalah”. 

- Kombinasikan antar kalimat yang memiliki elemen yang sama dengan         
menggantinya dengan “yang mana”, atau “di mana”. 

- Kalimat 1: Industri makanan halal di Indonesia berkembang pesat. 
- Kalimat 2: Beberapa negara muslim di Asia menyukai cita rasa makanan           

Indonesia. 
- Kedua kalimat ini dapat dihubungkan menjadi “Industri makanan halal di          

Indonesia sedang berkembang pesat, yang mana beberapa negara        
muslim di Asia memang menyukai cita rasanya.” atau “Industri makanan          
halal di Indonesia, yang mana disukai beberapa negara muslim di Asia,           
terlihat sedang berkembang pesat”. 

Pengutipan 

Petunjuk umum dalam menggunakan kutipan langsung 
- Jangan terlalu sering menggunaan kutipan langsung dalam sebuah tulisan,         

gunakan kutipan hanya saat penulisan mengalami kesulitan untuk mencapai         
tujuan tertentu seperti 

- Memberikan penghormatan pada suatu pernyataan efektif atas gagasan        
milik seorang tokoh dalam bidang tertentu. 

- Pernyataan asli tersebut secara harfiah sudah paling lugas untuk         
menjelaskan gagasan yang ingin dibawa. 

- Penting untuk membawa gaya bahasa asli dari penulis aslinya. 
- Jangan mengutip lebih dari yang diperlukan 
- Pastikan setiap kutipan yang dibawa adalah relevan dengan gagasan yang          

diajukan dan tergambar hubungan yang jelas di mata pembaca. 
- Kutip sumber tersebut dalam body esai dan daftar referensi. 
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- Gunakan tanda titik-titik … untuk menunjukkan bagian kutipan yang dipotong,          
dan gunakan kurung besar [ ] untuk menunjukkan pengubahan atau          
penambahan kata (demi kejelasan gaya bahasa). 

- Pastikan penggunaan kutipan tersebut konsisten dengan makna dan konteks         
yang dimaksud penulisnya. 

 
Memasukkan kutipan langsung ke dalam tulisan dilakukan dengan dua cara, tergantung           
apa yang ditekankan. Apabila penulis ingin menekankan kutipannya daripada         
penulisnya, maka cantumkan penulisnya setelah kutipannya. Misal, 

...Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan dalam Islam memang sebuah         
agregasi dari nilai moral dan nili sosial yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan            
(Askari et. al., 2015, p. 43). ... 
Apabila penulis ingin mengambil perhatian pembaca dengan menekankan penulis yang          
dikutip, maka cantumkan nama penulisnya pada kalimat tersebut. Misal 

… yang dimaksud dengan “keadilan dalam Islam”, sebagaimana dijelaskan oleh          
Askari et. al. (2015), “adalah sebuah agregasi dari nilai moral dan nili sosial yang              
mencerminkan keadilan dan keseimbangan” (p. 43). 
 
Kutipan yang panjang memiliki cara penulisan yang berbeda dengan kutipan yang           
pendek. Cara penulisan ini beragam, tergantung pada citation style apa yang digunakan.            
Pada umumnya pengutipan yang panjang dilakukan dengan inden dan tanpa tanda           
kutip. Berikut ini adalah contoh yang mengikuti APA style, yang mana mensyaratkan            
kutipan panjang terdiri dari paling sedikit 40 kata.  
 

Hossein Askari, Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor (2015) menjelaskan dengan baik           
tentang konsep adil yang dimaksud dalam ekonomi syariah:  

The most common word in use that refers to the overall concept of justice is ádl.                
This word and its many synonyms imply the concepts of “right,” as an equivalent              
of “fairness,” “putting things in their right place,” “equality,” “equalizing,”          
“balance,” “temperance,” and “moderation.” … Thus, justice in Islam is the           
aggregation of moral and social values that denote fairness, balance, and           
temperance. The implication for individual behavior is, first of all, that individuals            
should not transgress their bounds and, second, that one should give others, as             
well as oneself, what is due. (p. 43) 

Meskipun ini tidak menjadi konsensus di antara ilmuwan ekonomi Islam, konsep ini            
tidak mendapatkan pertentangan … 

 
Penulis juga harus berhati-hati apabila mengutip sumber yang tidak dibaca secara           
langsung. Misalnya mengutip kalimat dari Umer Chapra, tetapi penulis tersebut          
membaca dari buku karya Hossein Askari dan bukan langsung dari karya asli Chapra.             
Dalam hal ini penulis memasukkan kata-kata Chapra dalam tanda kutip dan memberikan            
kutipan di mana sumber penulis tersebut menemukan kata-kata tersebut (dalam contoh           
ini, buku karya Askari). Begitu pun pada daftar referensi, penulis hanya perlu            
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mencantumkan rujukan di mana kutipan tersebut diambil dan bukan buku atau artikel            
aslinya apabila memang penulis tidak membaca dari artikel aslinya. 

Bagian Pendahuluan 

Ketika ditulis pertama kali (sebelum menulis bagian esai lainnya), pendahuluan          
seringkali tidak jelas, samar, dan tidak meyakinkan. Tetapi apabila penulis sudah           
mengerti apa yang ingin dibawa dan diperkenalkan, menulis pendahuluan akan lebih           
mudah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 
 
Dalam bagian pendahuluan, penulis memberikan perkenalan atau penjelasan kepada         
pembaca sehingga pebaca dapat berekspektasi apa yang akan pembaca dapatkan          
pada bagian inti/tubuh esai. Sehingga dengan ekspektasi yang dijanjikan itu, penulis           
berusaha mengajak pembaca untuk masuk pada tubuh esai. 
 
Berikan konteks yang cukup (apa, siapa, kapan, dan sebagainya) sehingga pembaca           
mengerti thesis statement atau gagasan utama dan pendukung-pendukung dalam tubuh          
esai. Thesis statement dan kesimpulan harus dipastikan mirip, karena thesis statement           
bukan hanya menjelaskan apa topik bahasannya, tetapi juga bagaimana posisi penulis           
dalam topik tersebut. 
 
Sebuah thesis statement akan dengan mudah dituliskan di bagian ini karena penulis            
selain membuka dari mana dia memulai dan kapan dia berhenti, dan seberapa banyak             
eksplorasi dalam tubuh esai yang diperlukan. Selain itu, dengan memiliki pendahuluan           
yang tertulis dan konklusi yang tergambar sejak awal, revisi sebuah essai akan lebih             
mudah dilakukan karena tinggal memastikan apakah tubuh esai masih berada dalam           
koridor yang relevan atau tidak. 

Bagian Kesimpulan 

Bagian kesimpulan biasanya mengandung rangkuman paragraf-paragraf yang       
mengintisarikan poin-poin penting yang diangkat dalam tubuh esai. Tidak ada          
tambahan-tambahan informasi detail pada bagian kesimpulan. Tiap poin penting         
umumnya tidak lebih dari satu atau dua kalmat. Pada beberapa esai, bagian kesimpulan             
juga membahas implikasi dari poin-poin yang diangkat dalam esai. Berikut ini ada            
beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam menyusun bagian kesimpulan: 

- Ulas kembali bagian tubuh dari draft esai dan perhatikan poin-poin terpenting           
untuk diikutsertakan dalam kesimpulan. 

- Pertimbangkan urutan kalimat dalam penyusunan bagian kesimpulan. Urutan ini         
menggiring pembaca menuju poin utama dari esai, sehingga perhatikan apakah          
poin-poin yang dibawa dalam bagian kesimpulan ini relevan dan tidak ada           
kejanggalan. 
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- Tulis bagian kedua dari kesimpulan yang berisi implikasi dari kesimpulan          
tersebut. Pada bagian ini penulis dapat memberikan pertimbangan, rekomendasi,         
konsekuensi logis di dunia nyata, mengangkat permasalahan yang lebih besar,          
dan memberikan opini. 

Melakukan Revisi 

Langkah terakhir dari menulis adalah proofreading dan revisi. Sebelum tulisan tersebut           
dianggap selesai, cobalah untuk menutup tulisan tersebut dalam waktu yang relatif lama            
dan kemudian dibaca kembali. Biasanya seorang penulis yang telah segar kembali           
pikirannya (setelah rehat, meninggalkan tulisan) akan memiliki penilaian yang berbeda          
terhadap tulisan tersebut, sehingga akan menemukan beberapa bagian yang perlu          
diperbaiki. Perbaikan diperlukan apabila ternyata masih ada bagian-bagian paragraf         
yang tidak relevan, paragraf yang tidak memiliki peran penting dalam gagasan utama            
pada tulisan, atau disadari bahwa tulisan tersebut berantakan dan tidak terlihat           
akademis. 
 
Selain itu, bisa juga untuk memberikannya kepada orang lain, baik itu kepada yang ahli              
(untuk diperiksa validitas gagasannya) maupun kepada yang awam (untuk dilihat          
apakah tulisan tersebut masih terlalu kompleks dan membingungkan). 
 
Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam melakukan         
revisi. Bagian pertama adalah pertanyaan terkait gagasan dan konten, sedangkan          
bagian kedua adalah pertanyaan yang terkait dengan tata bahasa. 

Menyunting Konten 

Pendahuluan 

- Apakah pembaca dapat mengenali topik atau pertanyaan yang diajukan dalam          
esai? 

- Apakah pembaca dengan mudah mengetahui thesis statement, poin utama, atau          
jawaban kepada pertanyaan yang diajukan dalam esai? 

- Apakah pembaca dapat berekspektasi terhadap tubuh esai? 

Tubuh/Isi 

- Apakah setiap paragraf memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan besar esai? 
- Apakah setiap paragraf fokus pada satu gagasan utama, dan apakah setiap           

kalimat dalam paragraf berperan penting untum menangkat gagasan utama itu? 
- Apakah dalam paragraf tersebut tersampaikan poin yang akan menjawab         

pertanyaan pembaca seperti “Apa?”, “Mengapa?” dan “Bagaimana?” 
- Apakah transisi antar paragraf cukup halus sehingga pembaca memahami         

betapa terkaitnya antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya? 
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Kesimpulan 

- Apakah kesimpulannya mencakup secara ringkas gagasan utama dan poin         
pendukung terpenting dalam esai? 

- Apakah kesimpulannya memberikan pemahaman terhadap pengaruh di dunia        
nyata dari gagasan yang disampaikan dalam esai? 

Dokumentasi 

- Apakah pencantuman sumber dan pengutipan telah dilakukan secara tepat         
sehingga terhindar dari plagiarisme? (bahasan plagiarisme akan dibahas dalam         
bab tersendiri). 

Menyunting Tata Bahasa 

Gaya Bahasa 

- Apakah gaya bahasa tulisan tersebut telah sesuai dengan target pembaca? 
- Apakah penggunaan istilah dan konsep yang disertakan dalam tulisan sudah          

benar? 
- Apakah singkatan-singkatan yang tidak memiliki kontribusi penting dalam tulisan         

sudah dihilangkan? 
- Apakah penggunakan kata-kata yang tidak familiar sudah diperiksa ketepatan         

maknanya dengan kamus? 

Struktur Kalimat 

- Apakah setiap kalimat sudah lengkap dari segi bahasa? 
- Apakah setiap kalimat memiliki subjek dan kata kerja? (dengan grammar yang           

sesuai, apabila menulisnya dalam Bahasa Inggris) 
- Apakah penggunaan tenses dari kata kerja yang digunakan benar dan konsisten           

pada tiap paragraf? 
- Apabila beberapa kalimat dikombinasikan, apakah kata-kata konjungsi       

(penghubung) atau titik koma (;) digunakan dengan tepat? 
- Apakah kata ganti (misal: dia, itu, -nya) yang digunakan dapat dirujuk dengan            

mudah kepada subjek/objek aslinya dalam paragraf? 

Tanda Baca 

- Apakah penggunaan tanda baca (misa: titik, koma, dan tanda tanya) telah           
sesuai? 

- Apakah penggunaan huruf kapital dalam tulisan (termasuk juga pada judul) telah           
sesuai? 
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Untuk penyuntingan tata bahasa, sangat direkomendasikan bagi penulis untuk         
memahami ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang dapat dipelajari di          
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/pedoman_umum-ej
aan_yang_disempurnakan.pdf 

Menulis Paper 

Menulis sebuah paper, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dituntut untuk         
mengikuti format tertentu sesuai jurnal di mana paper tersebut dipublikasikan. Akan           
tetapi, secara umum paper memiliki format yang serupa. Hal ini dilakukan demi            
memudahkan pembaca untuk menangkap isi dan bagian yang ingin diketahui dari           
sebuah paper dengan cepat. 
 
Bagian-bagian sebuah paper secara garis besar adalah sebagai berikut, 
 

Proses Bagian 

Ringkasan penelitian Abstrak 

Masalah apa yang diangkat? Pendahuluan 

Apa pondasi pemikiran untuk memahami 

permasalahan itu? 

Landasan Teori 

Bagaimana masalah tersebut dijawab? Metodologi dan Data 

Apa yang ditemukan? Hasil 

Apa maksud dari penemuan tersebut dan 

implikasinya dalam proses menjawab 

pertanyaan penelitian? 

Pembahasan 

Hasil karya siapa yang dijadikan rujukan? Daftar Pustaka 

Tabel X. Melihat alur proses dalam paper dan posisinya dalam bagian-bagian paper. 

Abstrak 

Sebuah abstrak meringkas aspek-aspek penting dari keseluruh paper dalam satu          
paragraf. Abstrak ini membantu pembaca untuk menentukan apakah paper tersebut          
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adalah paper yang mereka butuhkan atau bukan, dan apakah paper tersebut menarik            
atau tidak. 
 
Meringkas keseluruhan paper pada satu paragraf abstrak yang umumnya sepanjang          
300 kata memerlukan penulisan yang singkat tetapi bersambung antar kalimatnya. Hal           
ini dikarenakan setiap kalimat dalam abstrak mewakili bagian-bagian dalam paper          
(pendahuluan hingga pembahasan). Penulis dapat menggunakan cara berikut untuk         
menentukan kalimat apa saja yang terkandung dalam abstrak. 

● Pertanyaan atau tujuan penelitian (dari bagian pendahuluan) 
○ Jelaskan tujuan atau hipotesis pada kalimat pertama atau kedua 

● Bagaimana pertanyaan penelitian itu dijawab (dari metodologi) 
○ Jelaskan secara singkat desain riset dari penelitian tersebut 
○ Apa teknik yang digunakan dalam penelitian 

● Penemuan utama dari penelitian (dari bagian hasil) 
○ Identifikasi kecenderungan, tren, perubahan, atau lainnya sebagai hasil        

dari penelitian 
○ Laporkan apakah penemuan dari penelitian tersebut membuktikan atau        

tidak cukup membuktikan hipotesis penelitian 
● Garis besar dari interpretasi dan kesimpulan penelitian (dari pembahasan) 

○ Jelaskan apa implikasi dari penelitian yang dilakukan dalam menjawab         
pertanyaan penelitian 

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, meskipun abstrak diletakkan di awal paper,            
abstrak harus ditulis terakhir karena abstrak merupakan rangkuman paper. 

Pendahuluan 

Struktur dari pendahuluan pada umumnya dibuat mengerucut dari yang umum kepada           
yang spesifik. Pada awal pendahuluan berisi informasi-informasi umum terkait topik          
yang dibahas agar tergambar permasalahan yang akan diangkat dalam paper. Pada           
bagian akhir pendahuluan, pembaca dianggap sudah paham tentang alasan mengapa          
permasalahan diangkat dalam paper dan bagaimana titik awal paper ini menjawab           
permasalahan tersebut. Ada beberapa tahapan yang dapat digunakan untuk menyusun          
bagian pendahuluan 

● Paparkan dengan jelas dan ringkas tujuan dan/atau hipotesis penelitian, dan          
letakkan pada akhir-akhir pendahuluan. “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk          
melihat…” atau “Penulis menduga bahwa…” 

● Masuk pada awal-awal pendahuluan, identifikasi topik bahasan dalam        
permasalahan yang diangkat. Untuk mengerucutkan bahasan, gunakan kata        
kunci dari judul paper untuk dimasukkan ke dalam kalimat-kalimat awal          
pendahuluan, sehingga pendahuluan tidak terkesan bertele-tele dengan bahasan        
yang terlalu umum. 

● Kembangkan konteks bahasannya. perjelas permasalahan yang ada sehingga        
pembaca mengerti bahwa permasalahan ini memiliki arti penting untuk diteliti.          
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Selain itu, arahkan bahasan hingga dapat dimengerti mengapa penulis memiliki          
hipotesis tertentu (yang akan dituliskan di akhir pendahuluan), dan secara          
singkat bagaimana kira-kira metodenya sehingga permasalahan tersebut dijawab        
(berdasarkan hipotesis). 

Landasan Teori 

Dalam menyusun hipotesis yang menentukan bagaimana penelitian dan pembahasan         
berikutnya, tentunya penulis telah memiliki berbagai pengetahuan atau teori-teori yang          
menjadi sandaran atau melatarbelakangi pemahaman yang sedang dirumuskan.        
Pengetahuan atau teori luar ini merujuk pada literatur-literatur luar baik itu buku ataupun             
karya ilmiah orang lain. Hal-hal seperti itu perlu dicantumkan dalam karya tulis, bahwa             
hipotesis yang diangkat atau penelitian yang dilakukan bukan berasal dari lamunan atau            
dugaan kosong, tetapi merupakan kelanjutan dari proses perkembangan keilmuan. 
 
Bagian landasan teori berisikan potongan-potongan dan penjelasan dari literatur yang          
menjadi rujukan, sehingga rawan tersangkut masalah plagiarisme apabila tidak         
dituliskan dengan tidak hati-hati. Dalam landasan teori memang bukanlah daftar          
potongan-potongan teori saja, tetapi ada penjelasan yang diberikan penulis sehingga          
teori-teori yang dibawa relevan dengan karya yang sedang ditulis. Oleh karena itu            
penulis harus bisa dengan jelas menyajikan landasan teori sedemikian rupa sehingga           
pembaca dapat membedakan mana teori asli dari peneliti lain, mana          
penjelasan/deskripsi dari penulis karya. 

Data dan Metodologi 

Perlu dipahami bahwa metodologi merupakan bagian penting yang menentukan         
penarikan kesimpulan suatu penelitian. Sehingga validitas sebuah penelitian akan         
bergantung pada kualitas proses penelitian itu dilakukan (metodologi penelitiannya).         
Oleh karena itu, pada bagian metodologi penulis harus bisa menjelaskan secara           
gamblang seperti apa riset yang dilakukan, apa bahan-bahan yang digunakan, dan           
bagaimana data-data riset tersebut dianalisa. Selain itu peneliti harus menjelaskan          
alasan mengapa dia memutuskan untuk menggunakan metode tertentu dalam         
peneitiannya. Bagian ini harus dituliskan secara jelas sehingga pembaca memahami          
bagaimana prosesnya dan peneliti lain dapat melakukan pengujian dengan metode yang           
serupa (replikasi). Berikut beberapa poin tips untuk menulis metodologi 

● Ditulis dalam bentuk paragraf, bukan daftar poin-poin 
● Berikan alasan logis dari tiap tahap yang dijalankan’ 
● Gunakan bentuk kalimat masa lampau 
● Berikan detail yang cukup sehingga memungkinkan peneliti lain untuk         

mereplikasi penelitian tersebut 
● Apabila metode yang digunakan adalah mengikuti penelitian yang telah         

dilakukan dalam karya penelitian lain, tidak perlu menulis ulang seluruhnya,          
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cukup memaparkan bahwa penelitian tersebut merujuk pada sebuah karya         
penelitian lain. 

● Jangan menuliskan hasil apapun pada bagian metodologi 

Hasil 

Tuliskan secara naratif hasil dari penelitian yang telah dilakukan tanpa interpretasi. Perlu            
diperhatikan bahwa hasil ini mengikuti sebagaimana metodologi sebelumnya, tetapi         
tidak perlu data-data mentah penelitian tidak perlu dicantumkan. Hal-hal yang dilaporkan           
pada bagian ini dapat berupa hasil perhitungan statistik, seperti persamaan, korelasi,           
tren, diferensiasi, dan sebagainya. Hal-hal seperti data mentah dan penjabaran          
matematis tidak perlu dituliskan karena lebih baik apabila mencantumkannya pada          
lampiran. Apapun hasilnya harus dilaporkan, meskipun penelitian itu menunjukkan hasil          
yang negatif. Pada bagian hasil, hasil penelitian dapat ditampilkan dala tabel, bagan,            
atau lain-lain yang dapat mempermudah pemaparan hasil. Sebagian paper memang          
ada yang memisahkan bagian hasil dengan pembahasan dan adapula yang          
menggabungkan bagian hasil dan pembahasan, tergantung aturan yang diikuti. 

Pembahasan 

Pada bagian ini penulis memberikan interpretasi dari hasil penelitian yang dipaparkan           
sebelumnya. Selain itu, penulis harus bisa memaparkan bagaimana penemuan tersebut          
membantunya untuk memahami permasalahan yang diangkat dalam paper. Dalam         
pembahasan harus bisa menggambarkan apa yang menyebabkan hasil penelitiannya         
seperti itu dan apa arti penting hasil penelitian tersebut dalam upaya peneliti menjawab  
Pembahasan juga harus menghubungkan hasil penelitian dengan studi-studi        
sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam paper. Secara          
ringkas, beberapa pertanyaan yang harus terjawab dalam pembahasan antara lain: 

● Apakah hasil tersebut memberikan jawaban terkait hipotesis peneliti, jika iya          
bagaimana interpretasinya? 

● Apakah penemuan tersebut searah dengan hasil-hasil penelitian lain yang         
serupa? Jika tidak, apakah penemuan tersebut memiliki penjelasan alternatif         
atau memang ada kecacatan dalam desain penelitian yang telah dilakukan (atau           
kecacatan tersebut justru ada pada penelitian lain yang tengah dibandingkan). 

Kesimpulan 

Sebagian karya hasil penelitian ilmiah menggabungkan antara kesimpulan dengan         
pembahasan, akan tetapi apabila dipisah maka pada bagian kesimpulan ini membahas           
tentang bagaimana interpretasi dari hasil penelitian ini berhubungan dengan pemaparan          
pendahuluan yang ada di awal. Pada bagian ini penulis tidak mengulang paparan            
pendahuluan, tetapi menjelaskan bagaimana penemuan tersebut memiliki peran        
(jawaban) di tengah-tengah permasalahan yang ada pada bagian pendahuluan.         
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Kesimpulan harus bisa dengan jelas pengetahuan baru apa yang didapatkan dari paper            
ini atas permasalahan atau topik penelitian tersebut. 
 
Apabila diperlukan, penulis juga dapat menjelaskan batasan atau kekurangan apa yang           
dihadapi dalam penelitian, atau permasalahan berikutnya yang muncul yang dapat          
direkomendasikan kepada pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan. 

Daftar Pustaka 

Dalam penyusunannya, terdapat berbagai format yang umum diikuti. Salah satu yang           
sering digunakan (termasuk di Indonesia) adalah format menurut American         
Psychological Association atau APA Style. APA Style dapat dipelajari lebih lengkap di            
apastyle.org, tetapi berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang penyusunan daftar          
pustaka dalam APA Style. 

Buku 

Format: Nama belakang penlis, nama depan. (waktu publikasi). Judul buku. Keterangan           

tambahan. Kota publikasi: perusahaan publikasi/penerbit. 

Satu penulis  

Allen, T. (1974). Vanishing wildlife of North America. Washington, D.C.: National           

Geographic Society. [Untuk bagian judul buku, gunakan huruf kapital hanya          
pada kata pertama judul buku dan sub judul dan kata-kata lan yang memang             
harus menggunakan kapital. Vanishng..North America] 

 

Dalam teks: (Allen, 1974, p. 50) [Cantumkan nama, tahun, dan halaman ketika            
mengutip dalam teks] 

Dua penulis 

Nicol, A. M., & Pexman, P. M. (1999). Presenting your findings: A practical guide for               

creating tables. Washington, DC: American Psychological Association. [Berikan        
hanging indent sehingga baris kedua akan menjorok ke dalam] 

 

Dalam teks: (Nicol & Pexman, 1999, p. 30) [Cantumkan nama, tahun, dan halaman,             
meskipun melakukan parafrase] 

40 



Multiple editions 

Dickason, O. P. (2006). A concise history of Canada’s First Nations (Rev. ed.). Toronto,              
Ontario: Oxford University Press. [Cantumkan edisi buku tersebut, seperti pada          
contoh di sini menggunakan edisi revisi, maka dituliskan (Rev. ed.)] 

 
Dalam teks: (Dickason, 2006, p.42) 

Buku yang diedit 

Hird, M. J., & Pavlich, G. (Eds.). (2012). Questioning sociology: Canadian perspectives            
(2nd ed.). Don Mills, Ontario: Oxford University Press. [Buku ini merupakan buku            
yang telah diedt sehingga dicantumkan (Eds.) yang bermakna “editors”] 

 
Dalam teks: (Hird & Pavlich, 2012, p. 65) 
 

Bab dalam buku 

Won, K. H. (2011). A gay actor with multiple scripts: Impression management strategies             
to comply with traditional Chinese family norms. In A. Se’ver & J. Trost (Eds.),              
Skeletons in the closet (pp. 121-138). Waterloo, Ontario: Wilfred Laurier University           
Press. [Buku ini memiliki penulis khusus pada bab yang dikutip, sehingga           
untuk penulis bab tersebut dicantumkan di awal “Won, K. H. (2011)” dan            
diikuti dengan judul babnya, lalu dituliskan penulis buku dan judul bukunya           
dalam format biasa, dengan judul buku yang dimringkan] 

E-book 

Fallis, G. (2007). Multiversities, ideas and democracy. [Ebrary Reader Version].          
Retrieved from http://www.library.yorku.ca/e/resolver/id/1836818 [Sebutkan    
format elektroniknya “[Ebrary Reader Version]” dan tanpa tanda apapun         
setelah link, tanpa tanggal akses] 

 

Ensiklopedia dan Kamus 

Format: Nama belakang penulis, nama depan. (waktu publikasi). Judul artikel. Judul           
ensiklopedia (Volume, halaman). Kota publikasi: perusahaan publikasi/penerbit. 
 
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp.             

501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica. 
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA:        

Merriam-Webster. 
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Pettingill, O. S., Jr. (1980). Falcon and Falconry. World book encyclopedia. (pp.            
150-155). Chicago: World Book. 

Artikel yang Terbit Berkala (Periodicals) 

Format: Nama belakang penulis, nama depan. (waktu publikasi). Judul artikel. Judul           
Periodical (terbitan berkala: majalah, jurnal, dll), nomor volume (nomor terbitan jika ada),            
halaman inklusif. 
 
Jangan meletakan judul dalam tanda kutip. Letakkan koma setelah judul. Jika periodical            
terdapat nomor volume, miringkan dan berikan range halaman (tidak dimiringkan) dan           
tanpa “pp.” Jika periodical tidak menggunakan nomor, seperti dalam koran, gunakan “p.”            
atau “pp.” untuk nomor halaman. 
 
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of            

Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896. [Volume jurnal        
dimiringkan “55”] 

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.                
[Pada majalah, ditulskan tanggal terbitnya “April 9”] 

Gagnon, L. (2012, May 21). The protesters’ fellow travellers. The Globe & Mail, p. A11.               
[Berbeda dengan majalah Time di contoh di atas, The Global & Mall tidak             
memiliki keterangan volume sehingga dituliskan menggunakan “p.” dalam        
“p. A11”, tidak seperti contoh sebelumnya yang hanya “28-31”] 

Hutapea, E.G., & Kasri, R. (2010) Bank margin determination: a comparison between            
Islamic and conventional banks in Indonesia. International Journal of Islamic and           
Middle Eastern Finance and Management, 3(1), 65-82,       
https://doi.org/10.1108/17538391011033870 [Pada jurnal yang diambil dar      
internet, pada bagian belakangnya harus dicantumkan DOI/digital object        
identifier. Pada umumnya paper/jurnal yang diunduh akan tertulis pada         
halaman depannya lnk DOI dari artkel tersebut] 

 
Dalam teks: (Hutapea & Kasri, 2010, p. 66) 

Situs Web 

Format: 
Online periodical: Nama penulis. (waktu publikasi). Judul artikel. Judul Periodikal, nomor           
volume, diambil bulan tangggal, tahun, dari alamat lengkap 
Dokumen online: Nama penulis. (waktu publikasi). Judul karya. Diambil bulan tanggal,           
tahun, dari alamat lengkap 
 
Ketika mencantumkan sumber darI internet, rujuklah kepada dokumen website yang          
spesifik. Jika dokumen tersebut tidak tercantum tanggalnya, gunakan “n.d.” (untuk no           
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date) setelah menuliskan judul dokumen. Potong alamat URL yang panjang dengan           
memberikan enter setelah garis miring. Tidak ada tanda titik/koma setelah URL. jika            
informasi yang dibutuhkan tidak tersedia sebutkan apa saja yang tersedia. 
 
Devitt, T. (2001, August 2). Lightning injures four at music festival. The Why? Files.              

Retrieved January 23, 2002, from http://whyfiles.org/137lightning/index.html      
[Dituliskan “retrieved” sebagai tanda kapan mengambil artikel tersebut dan         
“from” yang diikuti dengan link] 

Dalam teks: (“Lightning,” 2001, para. 8) [Judul artikel dapat disingkat. Banyak artkel            
di internet yang tidak memiliki nomor halaman, sehingga apabila nomor          
paragraf memungkinkan, tuliskan nomor paragraf] 

Dove, R. (1998). Lady freedom among us. The Electronic Text Center. Retrieved June             
19, 1998, from Alderman Library, University of Virginia website:         
http://etext.lib.virginia.edu/subjects/afam.html  

The homeless hub (n.d.). Retrieved from http://www.homelesshub.ca [Pada contoh ini          
tidak ada informasi mengenai penulis, tidak pula tanggalnya, sehingga dituliskan          
seadanya dan “n.d.”] 
 
Dalam teks: (Homeless hub, n.d.) 

Dokumen Pemerintah 

Jika sebuah dokumen yang diambl berasal dari situs web yang kompleks dan besar,             
seperti situs universitas atau pemerintah, identifikasi organisasi dan program yang          
relevan atau departemennya sebelum menuliskan URL dokumen. 
 
Office of the Auditor General of Canada. (2011). Report of the Auditor General of              

Canada to the Legislative Assembly of Nunavut – 2011 Children, youth and family             
programs and services in Nunavut. (2011). Retrieved from        
http://celarc.ca/cppc/229/229940.pdf 

 
Dalam teks: (Office of the Auditor General of Canada, 2011, para. 1) 
 
Hurley, M.C., & Wherrett, J. (2000). In Brief: The Report of the Royal Commission on               

Aboriginal Peoples. (Report No. PRB99-24E). Retrieved from       
http://publications.gc.ca/site/eng/299876/publication.html 

 
Dalam teks: (Hurley & Wherrett, 2000, p. 2) [Jika memiliki penulis khusus, dituliskan             
namanya seperti Hurley & Wherrett] 
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Film dan TV 

Film 

Tuffard, J., & Gunnarson, S. (Producers), & Gunnarson, S. (Director). (2011). Force of             
nature: The David Suzuki movie [DVD]. Canada: Entertainment One/ National Film           
Board of Canada. [Sutradara, tahun, judul, negara asal dan studio diperlukan.           
Aktor, produser, dan lainnya bersifat opsional] 

 
Dalam teks: (Tuffard & Gunnarson, 2011) 

Acara TV 

Butt, B. (Creator). (2005). Corner gas: Season two [Television series]. Toronto, Ontario:            
PrairiePants Productions. 

 
Dalam teks: (Butt, 2005) 

Seminar 
Apabila sumber yang digunakan berasal dari pidato seseorang secara langsung, maka           
penulisannya adalah sebaga berikut. 
Format: Nama belakang, Inisial nama depan. (Tahun, bulan tanggal). Judul seminar.           
Speech presented at Nama acara in Lokasi acara, Kota. 
 
Andrew, M. N. (2012, April 6). A guide to worrying. Speech presented at Psychologist              

Annual Meeting in Faculty of Psychology, Tokyo. 
 
Apabila diseminar atau pidato ini berasal dari rekaman video di internet, maka linknya             
disertakan di belakangnya. 
 
Apabila diambil dari slide presentasinya, maka formatnya adalah sebagai berikut, 
Format: Nama belakang, inisial nama depan. (tahun preentasi disusun). Judul          
presentasi [PowerPoint Presentation]. 
 
Kunka, J.L. (n.d.). Conquerring the comma [PowerPoint Presentation]. Retrieved from          

Purdue Univerity Writing Lab Website: http://owl.english.purdue.edu/      
workshops/pp/index.html#presentations 

Dalam teks: (Kunka, n.d., slide 10) 
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Kuliah 
Catatan pribadi dari sebuah kuliah terhitung sebagai komunikasi personal dalam APA.           
catatan tersebut dituliskan sumbernya dalam teks, tetapi tidak dimasukkan dalam daftar           
pustaka. 
Format: 
Inisial depan. Nama belakang, personal communication, bulan tanggal, tahun 
Dalam teks: “ …... (J. D. Black, personal communication, May 30, 2012)” 

Sumber sekunder 
Maksud dari sumber sekunder adalah penulis mengambil informasi (misalnya kutipan          
atau perkataan) seseorang bukan dari sumber aslinya, tetapi dari hasil mengutipnya           
orang lain. Misalnya ketika penulis menemukan kutipan Karl Marx yang berasal dari            
buku Collected Works 1975 di dalam buku K. Anderson tahun 2010, maka pada tubuh              
esai, penulis mencantumkan kedua penulisnya, mengindikasikan kutipan asli (Marx)         
dalam kalimat, dan penulis buku yang dijadikan sumber (Anderson) dalam teks. 
 
Dalam teks: Marx astutely predicted that the railroad would “become the forerunner of             
modern industry.” (as cited in Anderson, 2010, p. 5). 
 
Setelah memahami cara penulisannya masing-masing sumber, maka berikutnya adalah         
meletakkannya dalam daftar pustaka. Perlu diketahui bahwa daftar pustaka disusun          
secara alfabetik. Dituliskan double spacing dan dengan hanging indent. Contohnya          
adalah sebagai berikut: 
 

Booth, S.A. (January 1999). High-Drain Alkaline AA-Batteries. Popular Electronics, 62,          

58. 

Dell, R. M., and Rand, D.A.J. (2001). Understanding batteries. Cambridge, UK: The            

Royal Society of Chemistry. 

Devitt, T. (2001, August 2). Lightning injures four at music festival. The Why? Files.              

Retrieved from http://whyfiles.org/137lightning/index.html 

Dove, R. (1998). Lady freedom among us. The University of Virginia Alderman Library             

Electronic Text Center. Retrieved from ttp://etext.lib.virginia.edu/subjects/afam.html 
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Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and             

well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved from         

http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html 

Health Canada. (2002, February). The Safety of Genetically Modified Food Crops.           

Retrieved from http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/biologics_genetics/ 

Hilts, P. J. (1999, February 16). In Forecasting Their Emotions, Most People Flunk Out.              

New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com 

Untuk memudahkan, sebenarnya terdapat banyak APA citation generator di internet di           
mana penulis hanya perlu memasukkan informasi yang ada ke dalamnya dan akan            
muncul hasilnya dalam format APA secara otomatis, seperti www.bibme.org/apa 

Lampiran 

Lampiran berisi informasi yang tidak esensial dalam memahami paper tapi dapat 

memberikan informasi lebih lanjut untuk meperjelas pemahaman pembaca tanpa harus 

memerpanjang inti paper (metode - pembahasan). Hal-hal yang dapat ditampilkan dalam 

lampiran antara lain adalah data-data mentah, gambar, penjabaran matematis, dan 

sebagainya. 
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BAB III 

Plagiarisme 
 
Mencantumkan sumber artinya memberikan kredit kepada peneliti atas hasil pekerjaan          
dan ide mereka. Selain itu, dengan mencantumkan sumber, secara tidak langsung           
penulis memberikan peta bagi pembaca yang tertarik dengan karya tulis untuk           
memelajari rujukan lebih lanjut. Oleh sebab itu, mencantumkan referensi dari mana           
penulis telah mengambil bahan dalam karyanya adalah hal yang tidak dapat           
disepelekan. Ketika seorang penulis tidak mencantumkan sumber, atau mengutip         
dengan tidak cara yang tidak benar, baik sengaja atau tidak sengaja, penulis tersebut             
dianggap telah melakukan plagiarisme. 
 
Memotong dan menyalin dokumen ke dalam karya tanpa memberikan label dari mana            
potongan itu didapatkan, merupakan salah satu bentuk plagiarisme yang sudah cukup           
dikenal. Namun, ada beberapa contoh plagiarisme yang seorang penulis harus hindari. 

Verbatim Plagiarism 

Ketika seorang penulis menyalin kata demi kata dari sebuah sumber dan           
menggunakannya secara langsung, penulis tersebut dianggap telah melakukan        
plagiarisme verbatim. Berikut adalah contoh plagiarisme verbatim. 
 
Sumber Asli 

Political transitions brought about by the collapse of authoritarian rule,          
democratization, or political reforms also make states particularly prone to          
violence.28 The emergence and rise of exclusionary national ideologies, such as           
ethnic nationalism and religious fundamentalism, can be destabilizing as well. The           
emergence of dehumanizing ideologies, which literally deny the humanity of other           
ethnic groups, is particularly dangerous because it is often the precursor to            
genocidal slaughter.29 
 
--Brown Michael E. "The Causes of Internal Conflict: An Overview." Nationalism           
and Ethnic Conflict. Ed. Michael E. Brown et al. Cambridge: MIT, 2001. 14. Print. 
 

Versi Plagiat 
Ketika penulis menulis kalimatnya sendiri tentang Rwanda, dia menyalin kalimat aslinya           
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dari bahan sumbernya (kalimat ditandai dengan dimiringkan). 
 

In the case of Rwanda, both overt ethnic discrimination and a weak state led to               
genocide. The state had not protected the civil liberties of the Tutsis, thus failing to               
uphold true democratic principles. In fact, political transitions brought about by the            
collapse of authoritarian rule, democratization, or political reforms also make states           
particularly prone to violence. The emergence and rise of exclusionary national           
ideologies, such as ethnic nationalism and religious fundamentalism, can be          
destabilizing as well. The emergence of dehumanizing ideologies is often the           
precursor to genocidal slaughter. 
 

Solusi  
Penulis dapat mengutipnya langsung dari bahan sumbernya (tulisan Michael Brown)          
dan mencantumkan sumbernya. Cara pencantumannya adalah dengan menyebutkan        
Brown, dan nomor halaman (karena dalam contoh ini mengikuti format MLA). Citation            
style yang berbeda (seperti APA atau Chicago) memiliki format yang berbeda pula. 
 

In the case of Rwanda, both overt ethnic discrimination and a weak state led to               
genocide. The state had not protected the civil liberties of the Tutsis, thus failing to               
uphold true democratic principles. In fact, Brown notes that "political transitions           
brought about by the collapse of authoritarian rule, democratization, or political           
reforms also make states particularly prone to violence. The emergence and rise of             
exclusionary national ideologies, such as ethnic nationalism and religious         
fundamentalism, can be destabilizing as well. The emergence of dehumanizing          
ideologies… is often the precursor to genocidal slaughter" (14). 

 
Bisa juga penulis memparafrasekan argumen Brown untuk dimasukkan ke dalam          
tulisannya. Nama Brown tetap disebut, sebagaimana argumen tersebut memang         
bukanlah milik penulisnya. 

 
In the case of Rwanda, both overt ethnic discrimination and a weak state led to               
genocide. The state had not protected the civil liberties of the Tutsis, thus failing to               
uphold true democratic principles. In fact, as Michael Brown suggests, violence           
often results from the end of an authoritarian government and its replacement with             
a more democratic society. Violence is also more likely when an authoritarian            
society gives way to ethnic nationalism or religious fundamentalism. When          
emerging ideologies dehumanize certain ethnic groups, the conditions are also ripe           
for genocide (14). 

Plagiarisme Mosaik 
Apabila seorang penulis mengambil potongan demi potongan dari sebuah sumber dan           
mengubah beberapa kata darinya tanpa memberikan parafrase atau memberikan         
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kutipan langsung dengan benar, tanpa mencantumkan dari mana sumbernya, penulis          
tersebut dianggap telah melakukan mosaic plagiarism. Seorang penulis harus         
bertanggungjawab untuk memerikan pemisah yang jelas antara ide orisinil darinya          
dengan ide-ide dari karya orang lain. 
 
Sumber Asli #1 

An episode of Scrubs off a DVD (without commercials) is only 22 minutes long. A               
22-minute episode followed by a 5-minute break and a 22-minute discussion will be             
more engaging and more memorable to the students than a lecture… 
 
One need not agree with all elements of the story for it to have educational value. What                 
is accurate and what is inaccurate are grist for a good discussion, and encourages              
student participation more than any article that just tells them what to believe.             
Furthermore, watching people and hearing their voices provide much better tests of            
clinical skills of observation than merely reading words on a page. One must see a               
patient's body language and hear her tone of voice in order to learn how to observe (or                 
how to hone one's skills). 
 
--Spike, Jeffrey. (2008). Television viewing and ethical reasoning: Why watching          
Scrubs does a better job than most bioethics classes. The American Journal of             
Bioethics, 8(12), 11-13. 
 

Sumber Asli #2 
Indeed, of the more than 3500 hours of instruction during medical school, an average              
of less than 60 hours are devoted to all of bioethics, health law and health economics                
combined. Most of the instruction is during the preclinical courses, leaving very little             
instructional time when students are experiencing bioethical or legal challenges during           
their hands-on, clinical training. More than 60 percent of the instructors in bioethics,             
health law, and health economics have not published since 1990 on the topic they are               
teaching. 
 
--Persad, G.C., Elder, L., Sedig, L., Flores, L., & Emanuel, E. (2008) The current state               
of medical school education in bioethics, health law, and health economics. Journal of             
Law, Medicine, and Ethics 36, 89-94. 

 
Versi plagiat 
Informasi dalam paragraf ini diambil secara langsung dari Persad, tetapi karena penulis            
mencantumkan (Persad et al, 2008) di akhir salah satu kalimatnya saja, seolah-olah            
sebagian besar dari paragraf ini bersumber dari ide penulisnya sendiri, dan Persad hanya             
berkontribusi dalam satu kalimat. 
 

In order to advocate the use of the sitcom Scrubs as part of the medical education                
system, it is also important to look at the current bioethical curriculum. Medical school              
curriculum does not focus adequately on the moral issues that doctors face in the              
clinic. In fact, in more than 3500 hours of training that students undergo in medical               
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school, only about 60 hours are focused on bioethics, health law, and health             
economics. It is also problematic that students receive this training before they actually             
go on to their hands-on, clinical training (Persad et al, 2008). Most of these hours are                
taught by instructors without current publications in the field. 

 
Pada paragraf ini, entah itu diparafrasekan ataupun diambil potongan kalimatnya, penulis           
tidak mencantumkan Spike. Seolah-olah seluruhnya adalah ide dari penulisnya sendiri,          
padahal ide miliknya hanya sebagian dari paragraf ini. 
 

By watching episodes of Scrubs, however, medical students would have the chance to             
watch people and hear their voices, providing a much better test of clinical skills of               
observation than you can get from reading words on a page. One must see a patient's                
body language and hear her tone of voice if one is to become a better observer, and                 
watching the patients on television would provide a good opportunity for medical            
students to do so. 
 
Perhaps even more significantly, medical students would be introduced to certain           
issues, and while the experiences may not be their own, they would be effective in               
helping them to understand those experiences as they empathize with the characters. 

 
Solusi 
Penulis menyebutkan sumber pada tiap kalimat sehingga menjadi jelas bahwa memang           
hampir seluruh dari paragraf berikut adalah milik Persad et al. dan Spike. Perhatikan             
bagaimana penulis mencantumkan Persad et al. dan menggunakan kata-kata yang merujuk           
kepadanya, “as the researchers argue…” dan “they also note that…”. Dalam contoh ini,             
pencantuman sumber mengikuti format APA citation style.  
 

In order to advocate the use of the sitcom Scrubs as part of the medical education                
system, it is also important to look at the current bioethical curriculum. Medical school              
curriculum does not focus adequately on the moral issues that doctors face in the              
clinic. In fact, according to Persad et al. (2008), only about one percent of teaching               
time throughout the four years of medical school is spent on ethics. As the researchers               
argue, this presents a problem because the students are being taught about ethical             
issues before they have a chance to experience those issues themselves. They also             
note that more than sixty percent of instructors teaching bioethics to medical students             
have no recent publications in the subject. 
 
Professor Jeffrey Spike (2008) proposes an unconventional solution: watching Scrubs.          
As he notes, simply in viewing the show, "watching people and hearing their voices              
provide much better tests of clinical skills of observation than merely reading words on              
a page"(p. 12). Perhaps even more significantly, medical students would be introduced            
to certain ethical dilemmas, and while the experiences may not be their own, they              
would be effective in helping them to understand those experiences as they empathize             
with the characters. 
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Parafrase yang tidak memadai 
Ketika seorang penulis melakukan parafrase, apa yang dia lakukan sebenarnya adalah           
menyaring ide dari sumber ke dalam kata-kata penulisnya sendiri. Hal ini tidak cukup             
dengan mengganti beberapa kata saja; seorang penulis harus secara lengkap mengolah           
seluruhnya ke dalam kata-katanya sendiri. Apabila kata-katanya masih mirip dengan          
aslinya, penulis tersebut dianggap telah melakukan plagiarisme, meskipun dia         
mencantumkan rujukan. 
 
Untuk memastikan bahwa seorang penulis telah menggunakan kalimatnya sendiri, dia          
harus membaca dan memahami gagasan dari sumbernya dan menutupnya untuk          
kemudian melakukan parafrase. Bahkan, memberikan jeda antara membaca dan         
menuliskannya dapat membantu seorang penulis untuk melakukan parafrase yang         
berbeda dengan sumber aslinya. Bagaimanapun, ketika dia telah melakukan parafrase          
dengan benar, dia tetap harus mencantumkan sumbernya sebagai penghargaan kepada          
pemilik gagasan tersebut. 
 
Sumber Asli 

So in Romeo and Juliet, understandably in view of its early date, we cannot find               
that tragedy has fully emerged from the moral drama and the romantic comedy that              
dominated in the public theaters of Shakespeare's earliest time. Here he attempted            
an amalgam of romantic comedy and the tragic idea, along with the assertion of a               
moral lesson which is given the final emphasis—although the force of that lesson is              
switched from the lovers to their parents. But tragedy is necessarily at odds with              
the moral: it is concerned with a permanent anguishing situation, not with one that              
can either be put right or be instrumental in teaching the survivors to do better. 
 
--Leech, Clifford. "The Moral Tragedy of Romeo and Juliet." Critical Essays on            
Romeo and Juliet. Ed. Joseph A. Porter. New York: G.K. Hall, 1997. 20. Print. 

 
Versi Plagiat 
Paragraf ini berisikan parafrase yang tidak memadai karena penulis hanya mengganti           
beberapa kata seperti "mixture" untuk "amalgam"; "asserts a moral lesson" untuk           
"assertion of a moral lesson"; "impact" untuk "force", dan membiarkan sisanya           
sebagaimana kalimat asli milik Leech. Dengan parafrase yang tidak memadai, penulis           
sebenarnya seperti mengutip langsung saja, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia           
mengutip langsung. 
 

In his essay, "The Moral Tragedy of Romeo and Juliet," Clifford Leech suggests             
that rather than being a straight tragedy, Romeo and Juliet is a mixture of romantic               
comedy and the tragic idea, and that it asserts a moral lesson which is given the                
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final emphasis. The impact of the moral lesson is switched from the lovers to the               
parents (20). 

 
Solusi 
Pada versi ini, penulis menjelaskan ide Leech (dengan mencantumkan Leech dalam           
MLA citation style), tetapi tidak mengambil gaya bahasa yang digunakan Leech,           
parafrasenya sudah dilakukan dengan baik.  
 

In his essay, "The Moral Tragedy of Romeo and Juliet," Clifford Leech suggests             
that there is more to Romeo and Juliet than simply a gloom-and-doom tragedy of              
two people destined to die for their illicit love. According to Leech, Romeo and              
Juliet is part romantic comedy, part tragedy, part morality tale in which the moral              
lesson is learned at the end. But this moral lesson comes with a twist: Since the                
lovers are dead, their parents experience the consequences of their actions (20). 

 
Pada versi ini, penulis menggunakan kata-kata Leech dalam tanda kutip (kalimat yang            
dimaksud di sini kami tandai dengan dimiringkan) dan memberikan pencantuman          
sumber (di sini dengan MLA citation style). 
 

In his essay, "The Moral Tragedy of Romeo and Juliet," Clifford Leech suggests             
that there is more to Romeo and Juliet than simply a gloom-and-doom tragedy of              
two people destined to die for their illicit love. According to Leech, in Romeo and               
Juliet, Shakespeare "attempted an amalgam of romantic comedy and the tragic           
idea, along with the assertion of a moral lesson which is given the final              
emphasis—although the force of that lesson is switched from the lovers to their             
parents" (20). 

Parafrase tanpa mencantumkan sumber 
Ketika seorang penulis menggunakan gaya bahasanya sendiri untuk menjelaskan ide          
orang lain, bagaimanapun tetap saja ide tersebut masih milik penulis dari sumber            
aslinya. Sehingga tidak cukup baginya untuk sekedar memarafrase sebuah sumber,          
tetapi juga harus mencantumkan sumbernya, meskipun parafrase yang dilakukan telah          
jauh berbeda dari aslinya. Sama seperti mengutip, ketika melakukan parafrase pun           
sebenarnya seorang penulis harus memberikan informasi dari mana dia mengambil ide           
tersebut sehingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan pembaca dapat        
memeriksa lebih lanjut sumbernya. 
 
Sumber Asli 

The form of military compensation also limits the ability of military families to adapt              
to financial crises, potentially forcing them to turn to creditors. Much of military             
compensation comes in the form of non-fungible in-kind goods and services, rather            
than a traditional paycheck. Military health care, future tuition assistance, military           
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housing, military food, access to commissaries, and access to military recreational           
facilities and entertainment are all important components of the compensation          
package for military personnel. Military recruiters understandably use these side          
benefits as a way of explaining and justifying relatively low military pay.            
Nevertheless, the non-fungible nature of non-cash compensation prevents military         
personnel from converting a significant portion of their resources to overcome           
income shocks and unexpected expenses. 
 
--Graves, S.M., & Peterson, C.L. (2005). Predatory lending and the military: The            
law and geography of "payday" loans in military towns. Ohio State Law Journal 66 ,               
27. 

 
Versi Plagiat 
Penulis telah mengambil gagasan secara langsung dari Graves dan Peterson, tetapi           
tidak mencantumkan nama mereka. Meskipun penulis telah memparafrasekan        
kalimatnya dengan baik, dia tetap berkewajiban untuk mencantumkan nama Graves dan           
Peterson sebagai sumber dari informasi yang digunakan.  

 
Besides the problem of low wages, however, military members are also faced with             
the reality that much of their compensation is not paid in cash. While civilians can               
allot their cash earnings to pay for, say, car repairs, a military household cannot              
convert their illiquid medical, housing, food, or tuition assistance benefits into cash            
to cover unexpected expenses. As a result, many military personnel find that the             
amount and the type of compensation they receive are not conducive to smoothing             
temporary spikes in expenditures. 

 
Solusi 
Pada versi ini, penulis telah berusaha menghilangkan segala ambiguitas tentang sumber           
dari gagasannya (mana yang miliknya dan mana milik Graves dan Peterson) dengan            
mencantumkan nama Graves dan Peterson. 
 

According to Graves and Peterson (2005), military members are faced not only            
with low wages, but with the reality that much of their compensation is not paid in                
cash. While civilians can allot their cash earnings to pay for, say, car repairs, a               
military household cannot convert their illiquid medical, housing, food, or tuition           
assistance benefits into cash to cover unexpected expenses. Graves and Peterson           
further explain that many military personnel find that the amount and the type of              
compensation they receive are not conducive to smoothing temporary spikes in           
expenditures. 
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Kutipan tanpa sumber 
Ketika seorang penulis mengambil bahan dari sebuah sumber dalam tanda kutip untuk            
karyanya, itu artinya penulis tersebut menjelaskan kepada pembaca bahwa dia telah           
mengambil bahan tersebut dari tempat lain. Sehingga tidaklah cukup untuk memberikan           
indikasi bagian yang orisinil dengan bagian yang dikutip dalam tanda kutip, tetapi tidak             
mencantumkan dari mana kutipan itu berasal. Sumbernya harus selalu diletakkan          
langsung sebelum atau sesudah kutipannya. 
 
Sumber Asli 

More interested in the legal and moral aspects of world order than in the economic               
agenda supported by Hamiltonians, Wilsonians typically believe that American         
interests require that other countries accept basic American values and conduct           
both their foreign and domestic affairs accordingly. This school has much deeper            
roots farther back in American history than is sometimes recognized. 
 
--Mead, Walter Russell. Special Providence. New York: Routledge, 2002. Print. 
 

Versi Plagiat 
Penulis memang menjelaskan bahwa ada kutipan dalam tulisannya, tetapi dia tidak           
mencantumkan dari mana kutipan itu berasal. 
 

Wilsonians take the position "that American interests require that other countries           
accept basic American values and conduct both their foreign and domestic affairs            
accordingly." An analysis of President Obama's foreign policy goals, as articulated           
in his inaugural address, reveals strong Wilsonian tendencies. 
 

Solusi 
Penulis pada versi ini telah mencantumkan sumber kutipan (di sini dia menggunakan            
format MLA in-text citation). 
 

Wilsonians take the position "that American interests require that other countries           
accept basic American values and conduct both their foreign and domestic affairs            
accordingly" (Mead 88). An analysis of President Obama's foreign policy goals, as            
articulated in his inaugural address, reveals strong Wilsonian tendencies. 

Pengecualian 
Satu-satunya sumber materi yang dapat digunakan dalam karya tulis tanpa memerlukan           
sumbernya adalah materi-materi yang dianggap sebagai umum diketahui, atau common          
knowledge, dan oleh sebab itu pengetahuan tersebut tidak merujuk pada satu sumber.            
Common knowledge merupakan informasi yang secara umum diketahui oleh pembaca          
yang berpendidikan, seperti gagasan, bahasa, dan ide yang diketahui secara umum.           
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Ada beberapa hal yang tergolong common knowledge yang tidak memerlukan          
pencantuman sumber, seperti 

● Fakta yang diketahui masyarakat luas 
● Ide dan interpretasi yang umum dimengerti masyarakat 
● Kutipan, pepatah, dan ucapan seseorang yang dikenal masyarakat luas 

Fakta, ide, dan gagasan yang bersifat khusus dan merupakan hasil karya dari            
seseorang tidak dianggap sebagai common knowledge, sehingga harus selalu         
dicantumkan sumbernya. Memahami mana common knowledge dan mana yang bukan          
terkadang bukan hal yang mudah, sehingga adalah lebih baik untuk selalu           
mencantumkan sumber ketika ragu-ragu. 
 
Ketika seorang penulis menemukan informasi dari banyak sumber dan masih merasa           
harus mencantumkan sumber, maka dia harus melihat mana sumber yang paling           
terpercaya, atau yang paling memengaruhi pemikirannya dalam tulisan tersebut. 
 
Kunci untuk menghindari plagiarisme cukup sederhana, yaitu dengan menyadari bahwa          
ketika seorang penulis menggunakan ide yang mana tidak berasal dari dirinya sendiri, maka             
dia harus memberikan penghargaan kepada sumber di mana penulis tersebut          
mendapatkannya, entah itu dia mengutip secara langsung maupun dengan melakukan          
parafrase yang baik. 

Mengutip Sumber 
Dikenal beberapa cara dalam mengikutsertakan sumber luar ke dalam karya tulis.           
Tiap-tiap cara tersebut sebenarnya bergantung pada kebutuhan dalam penyampaian.         
Untuk menghindari plagiarisme, seorang penulis harus memahami bagaimana        
macam-macam cara pengikutsertaan tersebut dan memahami konsekuensi dalam        
mengutipnya.  

Parafrase 

Ketika seorang penulis menggunakan sebagian dari sumber ke dalam tulisannya,          
penulis tersebut harus menentukan apakah dia akan mengutipnya secara langsung,          
atau melakukan parafrase. Umumnya seorang penulis akan melakukan parafrase         
karena akan membuat tulisan memiliki gaya penulisan yang konsisten dan simpel,           
kecuali dia memiliki alasan kuat untuk tetap mengutip kalimat langsungnya. Setiap kali            
dia memarafrase kata-kata dan ide penulis lain ke dalam tulisannya, dia harus            
memastikan bahwa dia telah merepresentasikan penulis aslinya secara akurat (tidak ada           
perbedaan penafsiran atau ambiguitas) dan telah mencantumkan sumbernya, gagasan         
siapa yang diparafrasekan dan dari mana dia mendapatkannya. 

Ringkasan 

Adakalanya seorang penulis harus menceritakan sebuah karya lain, sehingga dia bukan           
lagi melakukan parafrase, tetapi memutuskan untuk meringkas seluruh karya tersebut.          
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Tentunya, memasukkan ringkasan dari sebuah karya mengharuskannya untuk        
mencantumkan sumbernya. Pencantuman sumber akan tergantung pada citation style         
yang digunakan. 

Kutipan 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa seorang penulis mungkin memiliki alasan          
kuat untuk tidak melakukan parafrase dan menjaga keaslian dari sumbernya.          
Alasan-alasan tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut 

● Ketika seorang penulis beniat untuk membahas gaya bahasa asli dari sebuah           
teks 

● Ketika seorang penulis ingin membahas posisi dengan mengidentifikasi        
penekanan argumen atau teori dalam sebuah potongan teks. 

● Ketika seorang penulis merasa ada resiko kehilangan esensi dari ide penulis           
aslinya apabila dilakukan parafrase. 

● Ketika seorang penulis ingin meninggikan atau menghormati ide seorang penulis          
yang dia kutip dengan menjaga keutuhan kata-katanya. 
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