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Menulis Daftar Pustaka 
 

Oleh :  Dwi Hartati, S. Pd

 

 
Tulisan, artikel dan tutorial ini boleh di copy tanpa tujuan komersial dengan tetap 

menyertakan nama pengarang dan http://oke.or.id, tulisan ini dibuat untuk penunjang pendidikan 
di Indonesia.Penyebaran artikel untuk tujuan komersial harap menghubungi penulis

 

Daftar pustaka (bibliografi) merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-
artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah 

karangan. Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat 
melihat kembali pada sumber aslinya.

Pencantuman sebuah buku dalam daftar pustaka pada sebuah karya tulis ilmiah erat 
kaitannya dengan pengutipan buku. Buku yang kita kutip informasinya haruslah kita 
cantumkan dalam daftar pustaka. Kutipan merupakan pinjaman kalimat atau pendapat dari 
seorang pengarang, atau ucapan orang-orang yang terkenal.
Walaupun kutipan atas pendapat seorang itu dibolehkan bukan berarti bahwa sebuah tulisan 
seluruhnya berupa kutipan-kutipan. Penulis karya tulis ilmiah harus dapat menahan diri untuk 
tidak terlalu banyak mempergunakan kutipan, agar orisinalitas tulisannya terjaga. Garis besar 
kerangka karangan, serta kesimpulan-kesimpulan yang dibuat merupakan pendapat penulis 
sendiri. Kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bukti untuk menunjang pendapatnya itu.
Dalam menulis daftar pustaka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet, berturut-turut dari atas ke bawah, 

tanpa menggunakan angka arab (1,2,3, dan seterusnya) 

2. Cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut: 

a)            Tulis nama pengarang (nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, 
baru nama depan)
b)            Tulislah tahun terbit buku. Setelah tahun terbit diberi tanda titik (.)
c)             Tulislah judul buku (dengan diberi garis bawah atau cetak miring). Setelah judul 
buku diberi tanda titik (.). 
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d)     Tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Diantara kedua bagian itu diberi tanda titik 
dua (:). Setelah nama penerbit diberi tanda titik.

3. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka 

sumber dirulis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di 

antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. 
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