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• Gaya Penulisan (style) adalah
konvensi tata keseragaman dalam
penulisan, meliputi: penggunaan
tanda baca, penggunaan huruf
kapital untuk nama atau istilah
tertentu, pemiringan dan
penebalan huruf, pengejaan kata 
majemuk, penggunaan angka atau
singkatan pada saat tepat, 
penyajian tabel dan indeks, 
penulisan bibliografi dan catatan
kaki secara konsisten.
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• Gaya selingkung terbitan berkala
ilmiah yang meliputi juga sistem
pengacuan pustaka (nama tahun, 
urut nomor, catatan kaki, catatan
akhir) serta cara pengutipan harus
dijaga kebakuan dan konsistensi
penggunaannya. Sistem dan cara
pengutipan ini sebaiknya
menggunakan aplikasi pengutipan
standar sehingga konsistensi dan
aksesibilitasnya lebih terjaga.

Cara 
pengacuan

dan 
pengutipan



• Penyusunan daftar pustaka yang 
mengikuti salah satu teknik yang 
standar harus dilakukan secara baku
dan konsisten. Untuk menjaga
konsistensi cara pengacuan, 
pengutipan dan penulisan daftar
pustaka, sebaiknya menggunakan
aplikasi untuk mengelola hal tersebut
sebagai contoh: aplikasi yang gratis 
(misalnya: Mendeley, Zotero), dan
aplikasi yang berbayar (misalnya: 
Endnote, Reference Manager).

Penyusunan
Daftar

Pustaka





Referencing styles

• American Psychological AssociationAPA

• American Chemical SocietyACS

• American Physics SocietyAPS

• Council of Science EditorCSE

• Modern Humanities Research 
Association MHRA



Why referencing is important

• Tracing the origin of ideas, models, theories, and practices: untuk melacak
atau menelusur jejak awal mula suatu idea (gagasan), model, dan teori.

• Building a web of ideas: untuk membangun jaringan, interkoneksi, 
keterkaitan, mata rantai suatu gagasan.

• Finding your own voice: untuk menunjukkan di mana posisi (pendapat) Anda.

• Validity of argument: untuk menunjukkan validitas (keabsahan) argument.

• Spreading knowledge: untuk menyebarluaskan pengetahuan.

• An appreciation: untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang kita
kutip.

• Avoiding plagiarism: untuk menghidari penjiplakan (plagiasi).

• Enforcing scholarly etiquette: untuk menegakkan etika akademik.

• Marking criteria: sebagai kriteria penilaian. 



International publisher 

Publisher Platform Journals Books 

Elsevier sciencedirect.com 3.967  48.124  

Springer link.springer.com 3.393 235.176 

Taylor & Francis tandfonline.com 2.500 19.000 

Wiley onlinelibrary.wiley.com 2.437 20.727 

Sage online.sagepub.com 1000 

Emerald emeraldinsight.com 427 2.139 

Cambridge cambridge.org/core 360 

Oxford Journals oxfordjournals.org 300   

Brill brill.com/search 272 16119 
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Ohio LINK ETD Center (etd.ohiolink.edu), singkatan dari Ohio Library 
and Information Network Electronic Theses and Dissertation Center, 
merupakan pangkalan data online berisi tesis dan disertasi dari
sekitar 100 universitas yang tergabung dalam konsorsium Ohio LINK. 
Sampai saat ini, pangkalan data Ohio LINK ETD Center memuat
sekitar 39,000 tesis dan disertasi.



EthOS (ethos.bl.uk) atau Electronic Theses Online Service merupakan
salah satu program dan layanan British Library berupa penyediaan akses
kepada masyarakat akademik ke koleksi tesis/disertasi yang dihasilkan
oleh universitas di seluruh United Kingdom (UK). Sebagian besar
koleksinyadapat langsung diakses full-textsnya. Sementara sebagian lagi
dapat diakses dengan cara memesannya (order). Saat ini EthOS
mempunyai lebih dari 350,000doctoral theses.



PQDT Open (pqdtopen.proquest.com) atau ProQuest Dissertation and 
Theses Open merupakan salah satu layanan ProQuest's UMI 
Dissertation Publishing. PQDT Open menyediakan disertasi dan tesis
dari berbagai negara yang para penulisnya memilih untuk meng-open-
access-kan sehingga masyarakat luas dapat mengunduhdan
memanfaatkannya secara gratis.
.



DART Europe (dart-europe.eu) menyediakan search engine untuk
menelusur tesis dan disertasi yang dihasilkan oleh sekitar 562 
universitas dari 28 negara Europa.  Database yang dibangun oleh DART 
Europe sampai saat ini memuat sekitar 514848tesis dan disertasi yang 
sebagian besar disertai full-texts.



Open Access Theses and Dissertation (oatd.org) 
merupakan search engine yang dikhususkan untuk
menelusur koleksi tesis dan disertasi di seluruh dunia. 
Melalui serach engine ini, Anda dapat menelusur sekitar
2,134,749 tesis dan disertasi yang open accessdari lebih
1000 universitas.



InTech Open Access Publisher (intechopen.com/books) 
saat ini sudah menerbitkan lebih dari 3000 judul buku
dalam bidang physical sciences, engineering and 
technology, life sciences, health sciences, social sciences 
and humanities.



Open Book Publisher (openbookpublishers.com), didirikan tahun 2008 
oleh sekelompok akademisi University of Cambridge. Menurut
statistiknya, pembacanya sudah mencapai sekitar 150 ribu orang yang 
tersebar di 140 negara. Buku-bukunya meliputi bidang-bidang berikut: 
anthropology and religion, art, cinema, music and theatre,    classics 
textbooks, digital humanities series, economics and politics, history and 
biography, law, literature and language, open book classics, philosophy, 
women and gender.



InTech Open Access Publisher (intechopen.com/books) 
saat ini sudah menerbitkan lebih dari 3000 judul buku
dalam bidang physical sciences, engineering and 
technology, life sciences, health sciences, social sciences 
and humanities.



OAPEN: Open Access Publishing in European 
Network (oapen.org) Society and social sciences, Humanities
Economics, finance, business and management, The arts
Law, Literature and literary studies, Language, Earth sciences, 
geography, environment, plannings.



Directory of Open Access Books (doabooks.org) diikhtiarkan
sebagai daftar alamat penyedia buku-buku open access. 
Tujuannya hampir sama dengan DOAJ seperti diuraikan di atas. 
Sampai saat ini terdapat sekitar 65 penerbit berpartisipasi dalam
DOAB dan telah menyumbangkan sekitar 2032 buku secara gratis 
(open access).



The Internet Archive (archive.org/details/texts) memuat 
6.000.000 ebook (public domain) yang dapat diakses secara 
fulltext dan gratis.



Al-Maktabah al-Waqfiyyah (waqfeya.net) memuat ribuan ebook 
(public domain) yang dapat diakses secara fulltext dan gratis 
dalam bidang ilmu-ilmu keagaamaan Islam.



Maktabah Narjis (narjes-library.com) berisi ebook ilmu-ilmu 
keislaman. Sebagian berisi kajian Islam madzhab Syiah. Ada juga 
tema-tema pendidikan dan pengajaran Bahasa Arab, linguistik, 
dan lain-lain.



Lisan Arabiy (lisanarabi.net) berisi ebook Pendidikan dan 
pengajaran Bahasa Arab, metode penelitian bahasa, linguistik, 
sosiolinguistik, fonologi, dan lain-lain.

Website ini merupakan web pribadi DR. Nasaruddin, pakar 
Peendidikan dan Pengajaran Bahasa Arab, dosen Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Google Scholar (scholar.google.com) merupakan 
sarana penelusuran informasi ilmiah (skripsi, tesis, 
disertasi, paper, artikel jurnal dan lain-lain). 



OpenDOAR Search Repository Contents (opendoar.org/search.php) 
dikembangkan oleh University of Nottingham, UK. OpenDOAR tidak
hanya membuat daftar alamat repository saja, namun juga
menyediakan search engine yang menggunakan fasilitasGoogle
custom search engine. Pintu penelusuran informasi ilmiah melalui
OpenDOAR Search Repository Contents ini memungkinkan Anda
menjelajahi lebih dari 2600 repository di seluruh dunia.



CORE: Connecting Repositories (core.ac.uk). Sarana
penelusuran ini dikembangkan oleh Knowledge Media 
Institute (KMI), Open University, UK. Lebih dari 600an 
repository di seluruh dunia dengan resourceslebih dari 20 juta
itemdapat ditelusur melalui CORE ini.



BASE: Bielefeld Academic Search Engine (base-search.net)
dikembangkan oleh Bielefeld University Library. Sarana
penelusuran ini dapat menjangkau lebih dari 3000 repository
di seluruh dunia dengan content yang sudah mencapai sekitar
61 juta item.


