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Misi : 
 

1. Menyelenggarakan dan Mengembangkan Pendidikan yang Profesional, 
Akuntabel dan Berdaya Saing dalam Bidang Ilmu Syariah. 

2. Menyelenggarakan Kajian Ilmiah dan Penelitian Ilmu Syari’ah yang 
Berkualitas.  

3. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Lembaga dalam Pengabdian pada 
Masyarakat secara Efektif dan Berkesinambungan Menuju Tatanan 
Masyarakat Multikultural yang Demokratis dan Berkeadilan. 

4. Menjalin Kemitraan dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Peningkatan 
Tridharma Perguruan Tinggi.  



Panduan  
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah  

Fakultas Syari’ah IAIN Manado 
 

 
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah merupakan Jurnal Ilmiah dan Media Komunikasi antar Peminat 
ilmu syariah dan Hukum. Jurnal Ilmiah al-Syir'ah mengundang para peminat dan ahli 
hukum islam maupun ilmu hukum untuk menulis atau mendesiminasikan hasil penelitian 
yang berkaitan dengan masalah syariah dan hukum. Tulisan yang dimuat tidak 
mencerminkan pendapat redaksi. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah terbit 2 (dua) kali dalam 
setahun 

 

1. Petunjuk Umum untuk Penulis 

1.1 Ciri 

Jurnal ini hanya akan menampilkan artikel-artikel ilmiah. 

1.2 Qualifikasi Penulis 

Naskah tulisan diterima dengan catatan bahwa penulis utama atau penulis 
sekunder memiliki gelar S2 (Master) atau sedang dalam proses penyelesaian Tesis dalam 
bidang hokum Islam atau ilmu hukum atau memiliki pengalaman kerja profesional dalam 
bidang hukum Islam atau ilmu hukium dengan kualifikasi akademik S2 (Master). 

1.3 Keaslian Naskah 

Naskah diterima untuk ditelaah dengan catatan naskah tersebut belum pernah 
diajukan di tempat lain atau diterbitkan sebelumnya. Tindakan salah, seperti pemalsuan, 
penyalahgunaan, dan plagiaritas naskah akan menjadi alasan penolakan naskah tulisan. 
Penyataan umum tentang panduan etika diberikan secara rinci pada “Panduan Etika 
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah.” 

1.4 Hak Cipta 

IAIN Manado memegang hak cipta semua publikasinya guna melindungi penulis 
dan jurnal dari reproduksi artikel secara tidak legal. Hak dan izin terkait dengan 
penggunaan materi yang telah menjadi hak cipta IAIN Manado ditangani oleh IAIN 
Manado. 

1.5 Penyerahan 

Naskah harus diserahkan secara elektronik kepada Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah guna 
memfasilitasi percepatan publikasi. Semua naskah harus diserahkan melalui halaman 
penyerahan naskah pada alamat ini http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS ID 
dan password laman website dapat diperoleh untuk penggunaan baru. 

 

 

 



1.6 Keputusan Publikasi 

Semua tulisan yang diserahkanakan melewati proses persetujuan editor. 
Keputusan publikasi akan dilakukan oleh editor atau editor tamu. Proses telaahakan 
memakan waktu antara 6 sampai 8 bulan, tergantung pada masing-masing tulisan. 

Penulis akan mendapatkan informasi dari editor pada masa review tersebut terkait 
dengan status naskah mereka. Penulis harus menyerahkan kembali tulisan yang telah 
direvisi tidak lebih dari 8 minggu setelah itu. 

Tanpa ada persetujuan terlebih dahulu, penyerahan naskah yang melewati batas 
waktu 8 minggu tidak akan diterima. Editor Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah berhak melakukan 
perubahan editorial pada naskah yang disetujui untuk diterbitkan guna meningkatkan 
kualitas kejelasan atau gaya penulisan. Penulis akan dimintai pandangan tentang versi 
akhir dari naskah mereka. 

1.7 Kebijakan Peer Review 

 Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah menjaga standar kualitas peer review serta meningkatkan 
efesiensi prosesnya. 

Semua artikel penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 
melewati proses peer review penuh, dengan karakteristik sebagai berikut: 

- Semua artikel penelitian ditelaah minimal oleh dua orang ahli. 
- Semua keputusan publikasi diambil oleh Editor-in-Chief berdasarkan pada 

hasil telaah yang diterima. 
- Anggota Editorial Board secara umum memberikan arahan, masukan dan 

petunjuk kepada Editor-in-Chief, dan membantu pengambilan keputusan pada 
tulisan-tulisan tertentu. 

- Managing Editors dan Editorial Assistants memberikan dukungan 
administratif yang memungkinkan Jurnal Kebijakan dan Pendidikan Islam 
menjaga integritas peer review, serta memberikan hasil cepat dan efisien bagi 
penulis, mitra bestari dan editor. 

1.8 Panduan untuk Reviewer 

 Sebelum Anda menerima atau menolak untuk mereview naskah, pertimbangkan 
pertanyaan berikut: 

1. Apakah artikel itu sesuai dengan bidang keahlian Anda? Anda menerima 
untuk mereviewnya hanya apabila Anda merasa dapat memberikan review 
dengan kualitas tinggi. 

2. Apakah Anda memiliki potensi konflik kepentingan? Sampaikan hal ini ke 
editor saat Anda member respon. 

3. Apakah Anda memiliki cukup waktu? Melakukan review dapat menuntut 
beban kerja banyak – sebelum Anda membuat komitmen, pastikan bahwa 
Anda dapat memenuhi deadline. 

4. Terakhir, pelajari proses peer review yang berlaku pada Jurnal Ilmiah Al-
Syir’ah (catatan: Ini akan dilengkapi) 
 

Berikan jawaban terhadap undangan untuk review ini secepat mungkin. Menunda 
keputusan Anda memperlambat proses review, apakah Anda setuju untuk mereview atau 
tidak. Apabila Anda menolak undangan itu, berikan saran untuk reviewer alternatif. 



Apabila Anda menerimanya, Anda harus memperlakukan materi yang Anda 
terima sebagai dokumen rahasia. Artinya, Anda tidak boleh membagikannya dengan 
siapa pun tanpa otoritasi dari editor. Karena peer review bersifat rahasia, Anda juga harus 
tidak memberikan informasi tentang revie itu dengan orang lain tanpa izin editor atau 
penulis. 

Pertama-tama, bacalah artikel itu, lalu lupakan sejenak, sehingga Anda bisa 
berpikir. Pikirkanlah artikel itu dari perspektif itu. Ketika Anda duduk untuk menuliskan 
review, pastikan bahwa Anda mengetahui apa yang dicari jurnal ini dan memiliki salinan 
criteria spesifik yang harus Anda pikirkan. 

Petunjuk lengkap penulisan review, silahkan baca paket panduan untuk reviewer. 
Review Anda akan membantu editor memutuskan apakah menerbitkan atau tidak 

menerbitkan artikel tersebut. Memberikan opini dan observasi umum tentang artikel itu 
sangat penting. Komentar Anda harus membantu dan konstruktif, dan harus tidak 
mengandung ucapan atau rincian pribadi, termasuk nama Anda. 

Memberikan pandangan tentang kekurangan sebuah artikel adalah penting. Anda 
harus menjelaskan dan membuktikan penilaian Anda sehingga baik editor maupun 
penulis dapat memahami sepenuhnya alasan di balik komentar Anda. Anda harus 
menyebutkan apakah komentar Anda itu merupakan pendapat Anda sendiri atau sesuatu 
yang terefleksi lewat data. 

 
Ceklist 
1. Rangkum artikel itu dalam satu paragraph singkat. Ini akan menunjukkan 

kepada editor bahwa Anda telah membaca dan memahami penelitian itu. 
2. Berikan kesan utama Anda terhadap artikel itu, termasuk apakah artikel itu 

baru dan menarik, apakah ia memiliki dampak yang cukup dan memberikan 
nilai tambah pada pengetahuan. 

3. Tunjukkan poin-poin spesifik jurnal ini – Apakah artikel itu sejalan dengan 
standar jurnal? 

4. Apabila Anda mencurigai adanya tindakan plagiat, pemalsuan atau isu-isu 
etika ilmiah, sampaikan kecurigaan Anda itu kepada editor, dengan 
memberikan rincian sebanyak mungkin (Lihat Panduan Etika Jurnal Ilmiah 
Al-Syir’ah). 

5. Berikan komentar dan saran secara spesifik, termasuk layout dan format, 
judul, abstrak, pendahuluan, tabel, gambar, metode, kesalahan statistic, hasil, 
diskusi, kesimpulan, bahasa, dan referensi. 

 
Rekomendasi 
Saat Anda memberikan rekomendasi, sebaiknya Anda mempertimbangkan 
kategori-kategori yang biasa digunakan editor dalam klasifikasi artikel, yakni: 
1. Menolak (jelaskan alasannya dalam laporan review Anda) 
2. Menerima tanpa revisi 
3. Merevisi – baik minor maupun mayor (jelaskan revisi yang diperlukan, dan 

tunjukkan kepada editor apakah Anda bersedia untuk mereviw lagi artikel 
yang telah direvisi). 

 
 



Putusan Akhir 
Editor pada akhirnya akan memutuskan apakah menerima atau menolak artikel 
itu. IAIN Manado tidak memainkan peran apapun dalam pembuatan keputusan 
tersebut. 

 
1.9 Spesifikasi  

Petunjuk gaya penulisan Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah dijelaskan pada Edisi Keenam 
Manual Publikasi the American Psychological Association (APA) Tahun 2009. 

1.9.1 Gaya Penulisan 

Ukuran dokumen harus  8 1/2 x 11 – inch. 
Naskah harus spasi ganda dengan margin 1 inch pada semua sisi. 
Ukuran ketikan harus 12 point Times New Roman.  
Dokumen dalam format Microsoft Word.  
Ketik hanya satu spasi sesudah tanda titik atau tanda baca yang lain. 
Ketik footnotes di akhir naskah. 
Sub-heading harus dinomor dengan cara seperti ini 1.1 dan seterusnya 
Judul artikel, nama penulis, dan informasi kontak lain hanya ditulis pada halaman 

pertama naskah guna menyembunyikan identitas pada proses review.  
Ketik running head pada bagian atas sis kiri halaman judul, lalu centered dalam 

ukuran 14 point, bold dalam Times New Roman. 
Hanya huruf pertama dari judul yang ditulis dengan huruf capital.  
Nama-nama penulis harus ditulis secara berurut sesuai tingkat kontribusi. 
Byline harus mencakup dua bagian, yaitu nama penulis dan afiliasi 

institusionalnya. 
Untuk informasi kontak, alamat afiliasi dan email penulis harus dituliskan. 
Halaman harus diberi nomor secara berurut, mulai dari halaman setelah halaman 

judul.  
Nomor halaman harus muncul di bagian kanan atas pada setiap halaman. 
Running head harus disertakan lima spasi dari sisi kiri nomor halaman. 

1.9.2 Abstrak 

Pastikan untuk menyertakan abstrak informatif dalam satu paragraf terdiri dari 
100-120 kata. 

Judul lengkap artikel harus dicantumkan di atas abstrak.  
Lima kata kunci harus dicantumkan pada bagian bawah abstrak 

1.9.3 Panjang 

Panjang tulisan tidak lebih dari 30 halaman, termasuk daftar referensi. 

1.9.4 Tabel dan Figur 

Tabel dan figur harus dapat dimengerti, terlepas dari teks. 
Setiap tabel dan figur harus disebutkan dalam teks, diberi judul, dan secara 

berurut dinomori dengan angka Arab. 
Tabel dan figur ditempatkan pada bagian atas naskah, dekat pada teks dimana ia 

disebutkan. 



Ketika katan “Tabel” atau “Figur” tanpa menggunakan <>, dan tulis angka Arab 
pada posisi kiri di bagian atas tabel dan di bagian bawah figure. 

Beri spasi dua dan beri judul pada tabel atau figur pada posisi cenderung ke kiri. 
Hanya huruf pertama pada judul yang ditulis dengan huruf kapital. 

1.9.5 Footnotes 

Footnote harus dihindari. Informasi tambahan harus dimasukkan dalam teks. 
Apabila footnote terpaksa harus digunakan, ia harus diketik di atas kertas terpisah. Ia juga 
harus dimasukkan pada akhir naskah sebelum Tabel dan Figur. 

1.9.6 Susunan Halaman Naskah 

Halaman judul, mencakup running head, judul, byline dengan afiliasi institutisi, 
dan informasi kontak penulis (halaman terpisah, tanpa nomor halaman) 

Abstrak (halaman terpisah, nomor halaman 1)  
Teks (mulai pada halaman terpisah, nomor halaman 2)  
Referensi (mulai pada halaman terpisah)  
Appendiks (mulai pada halaman terpisah)  
Footnote (dalam satu daftar, mulai pada halaman terpisah)  
Tabel (mulai pada halaman terpisah)  
Figur (mulai pada halaman terpisah) 

1.9.7 Referensi 

1.9.7.1 Format Referensi 

Sebuah daftar referensi hanya dapat mencakup referensi yang benar-benar dikutip 
dalam teks. Referensi harus diidentifikasi dengan menyertakan nama penulis, dengan 
tahun penerbitan dalam kurung. Apabila ada beberapa tulisan yang ditulis oleh pengarang 
yang sama dan dari tahun yang sama, a. b. c. dan seterusnya harus diletakkan sesudah 
tahun publikasi. 

1.9.7.1.1 Contoh untuk Buku 

Hegel, G. W. F. (1977). Phenomenology of spirit. Oxford: Oxford University 
Press.  

Salvia, J., & Yesseldyke, J. E. (1995). Assessment (6th ed.). Boston, MA: 
Houghton Mifflin Company.  

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Priniciples and standards 
for schoolmathematics. Reston, VA: Author.  

Winitz, H. (Ed.). (1981). The comprehension approach to foreign langua 
instruction. New York:Newbury House. 

1.9.7.1.2 Contoh untuk Artikel Jurnal 

Caterall, J. S. (1998), Risk and resilience in student transition to high schools. 
American Journalof Education, 106(2), 302-333. 

Rynders, J., Abery, B. H., Spiker, D., Olive, M. L., Sheran, C. P., & Zajac, R. J. 
(1997). Improvingeducational programming for individuals with down 
syndrome: Engaging the fuller competence.Down Syndrome Quarterly, 2, 1-
11.  



Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. 
T., . . . Rubin, L. H.(2009). Web site usability for the blind and low-vision user. 
Technical Communication, 57, 323-335. 

1.9.7.1.3 Contoh untuk Sebuah Artikel atau Bab dalam Buku Bungarampai 

Lee, V. E. (1999). School size and the organiztion of secondary schools. In M. T. 
Hallinan (Ed.),Handbook of the sociology of education (pp. 327-344). New 
York: Kluwer Academic/Plenum. 

1.9.7.1.4 Contoh untuk Artikel Majalah atau Koran 

Gardner, H. (1981. December). Do babies sing a universal son? Psychology 
Today, 70-76.  

Seo, H. Y. (2004, September 8). Fun becomes keyword in children’s 
education.The Korea Times, p. 4. 

1.9.7.1.5 Contoh untuk Laporan 

Yi, J. T., Kim, Y. H., Kim, J. W., Ryu, B. R., & Yun, J. H. (2001). The reality and 
causes of schooleducation crisis in Korea (Repot. No. ER 2001-1). 
Seoul:Korean Educational Development Institute.  

Gottfredson, L. S. (1980). How valid are the reinforcement pattern 
scores?(Report No. CSOS-R-292).Baltimore, MD: Johns Hopkins University, 
Center for Social Organization of Schools.(ERIC Document Reproduction 
Service No. ED 182 465) 

1.9.7.1.6 Contoh untuk Proceeding Pertemuan dan Simposium 

White, L. (1996). The tale of the ugly duckling. In D. Cahana, L. Hughes, & A. 
Zukowske (Eds.),Proceedings of the 20th Boston University Conference on 
Language Development (pp. 83-92).Somerville, MA: Cascadilla Press. 

Arimoto, A. (2004, February). Centralization and decentralization of higher 
education institutions: withfocus on Japanese case. Paper presented at the 
2004 KEDI-World Bank International Seminar ofthe Korean Educational 
Development Institute, Pohang, Korea. 

1.9.7.1.7 Contoh untuk Disertasi Doktoral atau Tesis Master 

Kevins. G. M. (1981). An analysis of ESL learners’ discourse patterns. 
Unpublished doctoraldissertation. McGill University, Montreal. 

1.9.7.1.8 Contoh untuk Sumber dari Internet 

Feenberg, A. (1999). Distance learning: Promise or threat? Retrieved January 6, 
2000, fromhttp://www.rohan.sdsu.edu/faculty/feen berg/TELE3.html. 

1.9.7.1.9 Contoh untuk Materi tidak Berbahasa Inggeris 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1951). The origin of the idea of chance in the child. 
Paris:PressesUniversitaires de France. (In French) 

Jang, S. (2003). Financial, economic and educational analysis of class size 
policy.(Report No. RR 2003-7). Seoul: Korean Educational Development 
Institute. (In Korean) 



1.9.7.2 Format Kutipan Referensi dalam Teks 

Semua referensi monograf, artikel, sumber-sumber statistik diidentifikasi pada 
tempat yang tepat dalam teks dengan nama akhir penulis, tahun penerbitan, dan 
dilengkapi nomor halaman saat diperlukan, semuanya berada dalam kurung. Footnote 
hanya digunakan untuk sebuah catatan subtantif. Cantumkan sitasi berikut dari sumber 
yang sama dengan cara yang sama. Jangan menggunakan “ibid.,” “op.cit.,” atau 
“loc.cit.” 

1.9.7.2.1 Tips Umum 
1. Pengurutan mengikuti tahun penerbiatan: (Lipset 1964, pp. 61-65). 
2. Jika penulis lebih dari tiga orang, gunakan “et al.”  
3. Jika penulis atas nama institusi, berikan keterangan identifikasi secukupnya:(U.S. 

Bureau of the Census 1963, p. 117) 
4. Jika ada lebih dari satu referensi dari penulis yang sama pada tahun yang sama, 

bedakan mereka dengan menggunakan huruf (a, b, c, dst) yang disertakan pada 
tahun penerbitan: (1965a) 

5. Masukkan sejumlah referensi dalam satu tanda kurung, dipisahkan dengan tanda 
titik koma: (Duncan 1959; Gouldner 1963; Lipset 1964, pp. 61-65). 

1.9.7.2.2 Contoh Pengutipan Referensi 

Satu Karya oleh Satu Penulis: 

Dia berargumen, “waktu terbaik untuk membakar apple pie … adalah pada musim 
panas” (Jones, 2003, p. 17). Jones (2003) menemukan bahwa “waktu terbaik untuk 
membakar apple pie … adalah pada musim panas” (p. 17). 
 

Satu Karya oleh Dua Penulis: 
Kim dan Lee (1965) berpendapat pada artikel terdahulu (Kim & Lee, 1963) 

menentang penggunaan seorang penerjemah dalam acara pertemuan. 
 

Satu Karya oleh Lebih dari Dua Penulis dan Kurang dari Enam: 
Kutipan pertama: Thrower, Beckham, Potter, Kang, and Henderson (1982) 

menegaskan bahwa… 
Kutipan kedua: Thrower et al. (1982) menganalisa dari data yang dikumpulkan… 

 
Satu Karya oleh Lebih dari Tujuh Penulisa: 
Fulton et al. (1993) tidak sependapat dengan sentiment bahwa… 

(Jika sebuah referensi memiliki penulis hingga tujuh orang, tuliskan semua nama mereka 
dalam daftar referensi.) 

 
Dua atau Lebih Karya dalam Tanda Kurung yang Sama: 
Firth (1986, 1989, 1994) melaporkan bahwa banyak studi (Gosden, 1992; 

Hanania & Akhtar, 1985; Hopkins, 1987, 1988a, 1989; Tarone et al., 1981) bergantung 
pada … 
 

Penulis dengan Nama Akhir yang Sama: 
H. D. Brown (1993) dan J. D. Brown (1944) setuju bahwa … 



 
2. Pertanyaan 

Pertanyaan dan saran mengenai penyerahan naskah ke Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 
dapat dialamatkan pada: 
Managing Editor Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 

IAIN Manado 
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Manado 95128 
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Indonesia 
Email: syariahjurnal2016@gmail.com 
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