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PENGANTARPENYUNTING 

Lomba karya tulis ilmiah yang digelar setiap tahun di 
kampus UIN Sunan Kalijaga merupakan tradisi akademik 
yang menarik untuk terus dipelihara dan dikembangkan 
oleh segenap elemen civitas akademika. Tradisi akademik 
ini menjadi menarik karena dari perkembangan karya 
ilmiah inilah ia menjadi tolak ukur bagaimana suatu 
pendidikan tinggi dapat menempatkan diri ke dalam iklim 
ilmu pengetahuan yang terus tumbuh melalui budaya baca 
membaca dan tulis menulis. Jadi karya ilmiah merupakan 
karya tulisan yang mencerminkan perkembangan pemikiran 
manusia dalam menggeluti disiplin ilmu yang dipelajarinya. 

Karya ilmiah dapat berupa artikel yang ditulis 
secara sistematis dan metodologis untuk keperluan seminar, 
diskusi atau simpsium, sehingga fikiran-fikiran sesorang 
yang diturunkan ke dalam karya ilmiah itu dapat dikatahui 
oleh publik. Karya ilmiah juga dapat berupa skripsi, tesis 
atau desertasi yang ditulis untuk keperluan mendapat 
gelar akademik di jenjang perguruan tinggi yang ditempuh 
oleh seseorang yang sedang menuntut ilmu. Karya ilmiah 
biasanya merupakan hasil atau laporan dari suatu penelitian 
atau analisis terhadap berbagai persoalan yang berkembang 
dalam dunia ilmu pengetahauan, baik ilmu pengetahuan 

• 



Kontribusi Keilmuan Mahasiswa untuk Indonesia 

agama, ilmu pengetahuan sosial humaniora maupun ilmu 
pengetahuan alam/ sains. 

Dalam penulisan karya ilmiah biasanya juga 
terkandung struktur penulisan yang menjadi standar umum, 
seperti judul yang ditetapkan mengenai pokok masalah 
yang sedang dianalisis atau diteliti, latar belakang masalah 
yang menyangkut pokok masalah yang menjadi kegelisahan 
seorang ilmuwan, rumusan masalah yang menjadi fokus 
yang haus dipecahkan dari pokok masalah yang diteliti, 
tujuan yang menyangkut ke arah mana hasil karya ilmiah itu 
ditulis untuk menemukan kebenaran ilmiah yang ditujunya, 
manfaat yang merupakan bagian penting dari asas kegunaan 
ilmu pengetahuan ilmiah itu bagi kehidupan kemanusiaan 
atau kehidupan nyata. Selain struktur ilmiah itu, sebuah 
karya ilmiah juga harus memandung struktur metodologi 
dan kerangka teori yang ditetapkan sebagai dasar-dasar 
flkiran sekaligus bagaimana dasar-dasar fikiran itu bekerja 
berdasarkan mekanisme ilmiah, prosedur penelitian dan 
seterusnya. Kemudiansusunankaryailmiahjugamengandung 
rangkaian pembahasan dan analisis dari tujuan ilmu yang 
hendak dicapai, yang pada gilirannya dapat menghasilkan 
kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara metodologis dan sistematis. 

Secara umum, proses penyusunan buku kumpulan 
karya tulis ilmiah mahasiswa ini melibatkan semua civitas 
akademika, terutama mahasiswa. Kegiatan penyusunan buku 
kumpulan karya tulis ilmiah mahasiswa itu diawali dengan 
perekrutan kandidat karya ilmiah mahasiswa dan proses 
seleksi, kemudian dari proses seleksi dilanjutkan dengan 
penentuan 10 nominator terbaik dari karya ilmiah tersebut. 
Dari 10 nominator terbaik inilah kemudian dilakukan editing 
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dan diterbitkan menjadi buku. Penyusunan buku kumpulan 
karya tulis ilmiah mahasiswa tahun 2014 ini jelas memiliki 
spesifikasi yang sistematis dengan berurutan dan format 
penulisan yang seragam dari setiap karya yang terpilih, 
sehingga sangat membantu pembaca dalam mengkaji 
konsep-konsep yang termuat didalamnya dan sekaligus 
dapat menjadikannya referensi untuk karya-karya lain di 
masa mendatang. 

Kehadiran buku kumpulan karya tulis ilmiah yang 
bertemakan, "Kontribusi Keilmuan Mahasiswa untuk 
Indonesia dalam Perspektif Agama, Ilmu Pengetahuan dan 
Seni" ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman baru 
kepada mahasiswa dalam hal penulisan karya ilmiah dan 
dapat mengembangkan suasana akademik yang komptetitif 
dalam penulisan karya ilmiah. Budaya menulis terutama 
penulisan ilmiah mahasiswa sangat penting untuk terns 
ditingkatkan sehingga dapat menciptakan atmosfir akademik 
yang baik dan unggul. Sebagai sebuah buku kumpulan 
karya ilmiah, memang disadari masih terdapat kekurangan 
dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik maupun saran 
yang konstruktif untuk penyempurnaan buku senantiasa 
kami harapkan. Semoga kehadiran buku kumpulan karya 
tulis ilmiah mahasiswa ini bermanfaat bagi peningkatan 
mutu akademik dan pembeljaran, serta dapat memotivasi 
mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan talenta 
dalam penulisan karya tulis ilmiah di lingkungan kampus 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya, dan bagi 
masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Editor 

Masroer, S.Ag., M.Si. 
Muhammad Qowim, M.Ag . 

• 




