KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMU DAKWAH
1. Tulisan naskah/artikel berupa hasil karya orisinil berupa hasil penelitian dan atau kajian
ilmiah yang belum dipublikasikan dan atau tidak sedang dalam proses penerbitan lain
berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan teknik dakwah Islam.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia, Inggris, atau Arab antara 20 - 25 halaman kertas
kuarto, spasi 1.5.
3. Artikel dengan bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris diketik menggunakan font Cambria
ukuran 12 point.
4. Kerangka tulisan meliputi:
a. Judul (huruf capital tebal semua)
b. Sub Judul (huruf kecil tebal kecuali huruf pertama pada setiap kata menggunakan
kapital)
c. Nama penulis (tanpa gelar), nama instansi penulis, dan alamat email.
d. Abstaks dalam bahasa Indonesia dan Inggris sebanyak-banyaknya 100-110 kata
(memuat tujuan, metode, hasil temuan, dan rekomendasi).
e. Kata kunci atau key words dalam bahasa Inggris sebanyak 3-4 kata.
f. Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah
g. Pembahasan berisi teori-teori pendukung pembahasan, disertai dengan kajian
sebelumnya yang relevan dengan tema bahasan. Sub judul disesuaikan dengan
kebutuhan pembahasan artikel.
h. Analisis hasil temuan penelitian atau kajian
i. Simpulan dan rekomendasi
j. Daftar Pustaka
5. Kutipan ditulis dengan model footnote:
a. Buku
: Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.
13
b. Buku Terjemah
: Richard Paul Mitchell, Masyarakat Al Ikhwan Al muslimun:
Gerakan Dakwah Al ikhwan di Meta Barat, terj. Safrudin Edi
Wibowo, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 8
c. Artikel dalam Buku : Sukriyanto, “Filsafat Dakwah“, Metodologi Ilmu Dakwah,
Andi Dermawan (ed.), (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 3739
d. Artikel dalam Jurnal : Thohir Yuli Kusmanto, “Pengembangan Lembaga Dakwah
Berbasis Riset”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 29, No. 2, JuliDesember, 2009, hlm. 221-238
e. Artikel surat kabar
: Rumadi, “Epistemologi Islam Liberal”, Media Indonesia,
Jumat, 28 April 2000, hlm. 4
f. Artikel dari internet : Suciati, “Kesetaraan Gender Perspektif Dakwah Islam” dalam
http://www.suaramerdeka.com/harian/0408/09/opi04.html,
diakses pada 20 September 2005.
g. Kitab Suci
: Q.S. An nahl: 125
h. Skripsi, Tesis, Disertasi, Working Paper
Dedy Susanto, “Pola Gerakan Dakwah Majelis Tafsir Al
quran (MTA) Kota Semarang”, Tesis Tidak dipublikasikan,
(Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2012),
hlm. 27
6. Mencantumkan daftar pustaka yang hanya dikutip pada artikel dan ditulis secara alfabetis
dengan susunan Aziz, Moh. Ali, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2004).
7. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul atau keterangan jelas.

8. Penulisan Transliterasi Arab-Indonesia menggunakan library of congress

=اa

 = خkh

 = شsy

 = غgh

=نn

=بb

= دd

 = صsh

=فf

=وw

=تt

 = ذdz

 = ضdh

=قq

=هh

 = ثts

=رr

 = طth

=كk

=يy

=جj

=زz

 = ظdz

=لl

=ةt

=حh

=سs

=ع،

=مm

’=ء

â (panjang)
î (panjang)
û (panjang)
9. Artikel dikirim dalam bentuk soft file (attached file) dengan format MS Word (rtf.), yang
dikirim
ke
email
redaksi:
ilmudakwah@walisongo.ac.id.
atau
emma_hidayanti@rocketmail.com (mohon dikrim di dua alamat email ini) dan melakuan
konfirmasi ke redaksi Ema (081 575674383) atau Siti Mutmainah (08567244967)
10. Artikel yang dimuat, mengalami proses penyuntingan dalam segi tata tulis dan substansi
tulisan.
11. Artikel yang masuk ke redaksi akan dikategorikan:
a. Artikel diterima tanpa direvisi
b. Artikel diterima dengan revisi
c. Artikel ditolak.
12. Artikel yang dimuat akan diberitahukan via email penulis, dan mendapatkan terbitan
jurnal sebanyak dua eksemplar full tex.
13. Artikel yang dimuat juga akan mendapat imbalan Rp 400.000; (empat ratus ribu rupiah)
per halaman.
14. Artikel yang tidak dimuat akan diberitahukan via email penulis.
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