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ABSTRAK:  

Ditulis dalam 2 bahasa (Arab-Indonesia) atau (Inggris-Indonesia) dengan jumlah kata 
antara 100 – 200 kata dengan memuat tujuan, metode  dan hasil penelitian (jika 
naskah berupa hasil penelitian), dan latar belakang masalah, bahasan dan kesimpulan 
(jika naskah berupa artikel). Abstrak memuat uraian singkat mengenai masalah dan 
tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian (Penelitian). Jika dalam 
bentuk gagasan penekanannya pada konsep dan pembahasan. 
 
Kata kunci (key word): 3 – 5 kata kunci yang mencerminkan isi naskah 

 

A. PENDAHULUAN (dalam bentuk narasi) 

Pendahuluan berisi latar belakang, kajian literatur terdahulu (state of the art) 
sebagai dasar kebaruan ilmiah dari artikel dan permasalahan penelitian atau 
hipotesis. 

 

B. METODE 

Metode penelitian berisi metode yang dipilih atau digunakan dalam 
penelitian. Contohnya metode penelitian library research, kuantitatif, kualitatif, atau 
mix methode. Lalu diuraikan gambaran rancangan disesuaikan dengan metode 
penelitian yang dipilih atau digunakan.  

 

C. KAJIAN TEORI/PUSTAKA 

Kajian teori berisi teori-teori yang dipilih atau diambil untuk mendasari 
adanya permasalahan atau yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan 
selanjutnya menjadi salah satu bahan untuk menganalisa data dalam pembahaasan.  

 

D. HASIL PENELITIAN  

Hasil penelitian merupakan proses pengaturan dan pengelompokan secara 
baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran 
peneliti dalam mengolah dan menganalisa obyek atau topik penelitian secara 

 
 

 



sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis 
sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori. 

Jika dalam hasil penelitian terdapat tabel dan gambar, maka berikut ini 
contoh bentuk tabel dan gambar: 

 
Tabel 1 

Beberapa kejadian penting dalam gerakan kualitas di USA 

TAHUN KEJADIAN BERSEJARAH 

1989 Florida Power and Light berhasil menjadi perusahaan non-Jepang  
pertama yang berhasil memenangkan Deming Prize. 

1993 Total Quality Approach diajarkan di Universitas-universitas di Amerika 
Serikat. 

 
Gambar 1 

Sekolah sebagai sistem sosial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berikan uraian terkait pesan pokok data yang diperoleh, hubungan antar 

variabel atau trend yang diperlihatkan, tanpa mengulangi (pada teks) angka-angka 
atau data yang disajikan dalam tabel dan gambar. 

 

E. PEMBAHASAN/ANALISIS 

Pembahasan berisi bagaimana data yang diperoleh  memberikan solusi pada 
permasalahan yang ingin dipecahkan. Menginterpretasikan hasil yang diperoleh 
dengan memberikan argumen pentingnya temuan tersebut dan benang merah serta 
tujuan yang ingin dicapai. 

 

F. PENUTUP 

Penutup berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi (jika ada). Kesimpulan 
menggambarkan jawaban dari hipotesa dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang 
diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi 
lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau 



hipotesis. Rekomendasi menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan 
gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.   

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Semua sumber pustaka yang diacu di dalam naskah harus didaftarkan di bagian 
daftar pustaka. Daftar pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari 
sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 50% dari keseluruhan daftar 
pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir.  

Penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti 
Mendeley, Zotero, atau lainnya. Format yang digunakan di Jurnal An-Nuha adalah 
Turabian Style.  

  

 

KETENTUAN PENULISAN NASKAH AN NUHA  
JURNAL KAJIAN KEISLAMAN, PENDIDIKAN, BUDAYA DAN SOSIAL  

  
Ketentuan umum dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Bersifat Ilmiah dan naskah yang diutamakan adalah kajian yang konsen pada ilmu-ilmu 
keislaman, pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Islam 
berupa kajian ilmiah atas masalah – masalah, gagasan – gagasan orisinil, ringkasan hasil 
penelitian/survey, dan ulasan buku yang dipandang dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan keilmuan keislaman. 

2. Naskah yang dikirimkan merupakan naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam 
penerbitan apapun atau tidak sedang diminta penerbitannya oleh media lain.  

3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia/bahasa asing (Inggris/Arab) yang memenuhi 
kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia/asing (Inggris/Arab)yang baik dan benar.  

4. Setiap naskah ditulis secara berurutan terdiri dari judul, nama penulis, institusi, alamat 
email, abstrak, kata kunci, isi, dan daftar pustaka.  

5. Naskah yang dimuat mengalami proses penyuntingan tanpa mengubah substansi 

6. Naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan:  

▪ Diterima tanpa revisi  

▪ Diterima dengan revisi  

▪ Ditolak  
7. Naskah disubmit dengan cara kunjungi 

http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/login pilih register, lalu login dan 
submit naskah.  

8. Cek plagiasi maksimal Turnitin 30% 

 

Ketentuan khusus terkait data naskah 

1. Judul 

Ringkas dan lugas, boleh dengan menyertakan subjudul dengan total maksimal terdiri atas 
14 suku kata.  

2. Identitas Penulis 

Tidak perlu mencantumkan gelar akademik.  

http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/login


3. Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Arab, Indonesia atau Inggris. Abstrak ditulis antara 100-150 kata 
dengan memuat tujuan, metode dan hasil penelitian (jika naskah berupa hasil penelitian); 
dan latar belakang masalah, bahasan dan kesimpulan (jika naskah berupa artikel).  

4. Kata kunci 

Kata kunci terdiri dari 3-5 kata yang mencerminkan isi naskah.  

5. Isi naskah 

Naskah diketik dalam program Microsoft Word menggunakan font Garamond/Times New 
Roman/Times New Arabic spasi tunggal dengan panjang naskah 10 - 20 halaman 
(sudah termasuk daftar pustaka) kertas ukuran A4, margin kanan-kiri dan atas-bawah 1 
inchi/ 2.54 cm,.  

6. Referensi 
Teknik penulisan referensi menggunakan Chicago Manual of style 16th edition or 
Turabian sixth edition, font Times New Roman 10, Naskah ditulis dengan menggunakan 
foot note (catatan kaki) dengan ketentuan sebagai berikut;  

a. Foot note yang memuat nama penulis, judul buku/majalah/jurnal, kota tempat 
penerbitan, nama penerbit, tahun penerbitan (dalam kurung), dan halaman.  
Contoh kutipan buku:  

▪ Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode: Grundzuge einer philosophischen 
Hermeneutik (Tubingen: J. C. B. Mohr, 1990 [cetakan 1 tahun 1960]), hal. 398.  

Contoh kutipan artikel dari Jurnal/majalah  

▪ Jiah Fauziah, Fitur-fitur Fonologis Penggunaan Elemen-elemen Bahasa Arab 
Dalam Komunikasi Masyarakat Keturunan Arab Surakarta, Jurnal Bahasa dan Sastra 
“Adabiyyat”, Vol X No 2, Desember 2011.  

b. Jika kutipan halaman foot note sama persis dengan kutipan sebelumnya, maka cukup 
ditulis dengan nama penulis dan keterangan ibid.  
Contoh:  

▪ Nurcholish Madjid, Ibid.  
c. Jika kutipan foot note sama persis dengan kutipan sebelumnya namun diselingi kutipan foot 

note lain, maka ditulis nama penulis kemudian judul dan diakhiri keterangan halaman.  
Contoh:  

▪ Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Pemikiran Islam di Indonesia, ... hal 125.  
11. Naskah harus menyertakan daftar pustaka dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan memuat nama penulis, tahun 
penerbitan, judul buku/majalah/jurnal, kota tempat penerbitan dan nama penerbit.  
Contoh:  
▪ Hidayat, Komaruddin.. Memahami Bahasa Agama, Sebuah kajian Hermeneutik. Jakarta: 

Paramadina. (1996) 

▪ Harto, Kasinyo. Rekonstruksi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan 
HAM. Dalam Millah Jurnal Studi Agama. Yogyakarta: Magister Studi Islam UII. 
(2012). 

b. Jika daftar pustaka merupakan penulis yang sama namun beda buku, nama penulis 
berikutnya cukup diisi dengan garis-putus sepanjang tujuh ketukan.  
Contoh:  

▪ Abdullah, M. Amin. Islamic Studies di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
2010. 

_______, Studi Agama, Normativitas atau Historisitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
2002. 

c.  Minimal 1 halaman dan 50% bersumber dari jurnal ilmiah 


