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BAB 1 

PERSIAPAN UPLOAD MANDIRI 

1. Pastikan anda sudah terdaftar sebagai user di etheses.iainkediri.ac.id 

2. Jika belum terdaftar, silahkan melakukan pendaftaran secara offline di Ruang 

Repository lantai 1 Perpustakaan IAIN Kediri 

Syarat Pendaftaran : membawa Kartu Perpustakaan yang masih aktif. Pendaftaran 

khusus untuk mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar sebagai anggota aktif 

Perpustakaan IAIN Kediri. 

3. Siapkan dokumen yang akan diupload dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. file berformat pdf 

b. file terdiri dari beberapa bagian secara terpisah per bab dan diberi nama sebagai 

berikut: 

1) Pra Bab (cover, halaman persetujuan, nota dinas, nota pembimbing, halaman 

pengesahan, lembar persetujuan publikasi karya ilmiah, motto, halaman 

persembahan, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi/ 

daftar tabel). Dokumen yang bertanda tangan, harus diupload yang asli (scan 

asli sudah bertandatangan/ terstempel). 

2) Bab 1 

3) Bab 2 

4) Bab 3 

5) Bab 4 

6) Bab 5 

7) Bab 6 

8) Daftar Pustaka 

c. Lembar persetujuan publikasi karya ilmiah bisa didownload di sini 

http://etheses.iainkediri.ac.id/3078/  

d. Format penulisan nama file adalah harus sesuai dengan nim_namabab (tanpa 

spasi). Contoh: 

 932100118_prabab , bukan 932100118_pra bab. 

 932100118_bab1, bukan 932100118_bab 1 

 932100118_daftarpustaka, bukan 932100118_daftarreferensi, bukan 

932100118_daftar pustaka

 

http://etheses.iainkediri.ac.id/cgi/users/login?target=http%3A%2F%2Fetheses.iainkediri.ac.id%2Fcgi%2Fusers%2Fhome
http://etheses.iainkediri.ac.id/3078/


BAB 2 
PANDUAN UPLOAD MANDIRI 

1. Buka web browser. Ketik alamat: http://etheses.iainkediri.ac.id/  kemudian klik 

Login. Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh petugas 

Repository. 

 
 

2. Jika anda telah berhasil login pada etheses, maka akan muncul menu sebagaimana 

gambar berikut. Klik New Item 

 
 

3. Pilih tipe dokumen yang akan diupload. Sebagai contoh, di sini ada tipe dokumen 

(item type) “Thesis” untuk dokumen Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi, Tesis dan 

Disertasi). Klik Next 

 
 

 

  

 

 

 

 

http://etheses.iainkediri.ac.id/


4. Pilih dokumen yang akan diupload dengan klik browse 

 
 

5. Klik open untuk menambahklan file yang akan diupload 

 
 

6. Jika sudah ter-upload, ulangi kembali meng-klik tombol browse untuk menambahkan 

file lainnya hingga semua file ter-upload.  

 
 

 



7. Khusus untuk file Bab Paparan data dan Pembahasan (file bab 4/5 atau bab 3/4), klik 

tombol show option (+), untuk menu Visible to pilih Registered Users Only.  

 
 

8. Klik Next. 

9. Masukkan informasi detail dari dokumen yang diupload, yang ada bintangnya wajib 

diisi. 

Perlu diperhatikan format penulisan untuk metadata adalah sebagai berikut: 

a. Title. Huruf awal pada kolom Title (judul) ditulis dengan huruf  kapital (besar) 

selanjutnya huruf kecil semua kecuali Nama orang, tempat, lembaga, dan 

sebagainya, yang menurut aturan penulisan harus huruf  besar. contoh: 

Implementasi pembelajaran pendidikan matematika  menggunakan media visual: 

studi kasus di MAN 1 Kediri 

b. Jika judul skripsi/tesis/disertasi berbahasa Arab, tidak perlu ditranslitrasi ke 

dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana contoh berikut: 

..… اثر اللغاة العربیة     

c. Abstact. Abstrak dalam Bahasa Indonesia/ Bahasa Inggris/ Bahasa Arab ditulis 

dalam satu paragraf. Untuk kata yang membutuhkan transliterasi, menggunakan 

Pedoman Transliterasi. 

d. Thesis type. Diisi sesuai jenjang pendidikan mahasiswa. Undergraduate (S1), 

Master (S2), Doctor (S3) 

e. Thesis name. Diisi sesuai gelar yang akan mahasiswa peroleh. 

f. Creators Name/pengarang ditulis terbalik dengan huruf  besar dan kecil, Family 

Name untuk nama belakang, dan Given Name untuk nama depan. Contoh: 

- David Akhmadi, Family Name: Akhmadi, Given Name: David. 

- Jika nama hanya terdiri dari satu suku kata, maka Family Name maupun 

Given Name diisi nama yang sama, contoh: Mufid, Family Name: Mufid, 

Given Name: Mufid. 



- Jika nama terdiri dari 3 (tiga) suku kata atau lebih, maka kata terahir adalah 

Family Name, dan Given Name terdiri dari 2 (dua) atau lebih suku kata 

sisanya. Contoh: Mufidah Ainur Rohmah, Family Name: Rohmah, Given 

Name: Mufidah Ainur. 

g. Divisions diisi sesuai dengan Fakultas dan Program Studi mahasiswa. 

h. Publication Details. Diisi yang hanya ada bintangnya (*) sebagai berikut: 

- Status: Unpublished 

- Date: tahun skripsi. Tidak perlu diisi bulan dan tanggalnya 

- Date type: publication. 

- Institution: IAIN Kediri 

- Departmen: Prodi mahasiswa. Contoh: S1 - Manajemen Pendidikan Islam 

i. Jika sudah terisi semua, klik Next 

 

 

 

 



 
 

10. Pilih subjek dari dokumen sesuai dengan topik karya ilmiah Anda, kemudian klik Add. 

Klik Next. 

 
11. Klik atau pilih Deposit Item Now 

 



 
12. Karya tugas akhir akan direview oleh administrator ethesis sebelum dipublish pada 

http://etheses.iainkediri.ac.id/ 

13. Setelah melakukan proses unggah mandiri, mahasiswa wajib mengisi kuesioner 

Survey Kepuasan Pemustaka pada link berikut https://bit.ly/surveylibiainkdr  

14. Selanjutnya mahasiswa melakukan verifikasi unggah mandiri ke bagian Repository 

Perpustakaan di Perpustakaan IAIN Kediri secara offline  pada jam kerja dengan 

membawa persyaratan sebagai berikut: 

a. KTM 

b. Dokumen asli tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) untuk diperiksa petugas saat 

validasi  

15. Setelah validasi verifikasi, mahasiswa bisa memproses Bebas Tanggungan 

Perpustakaan sebagai persyaratan pengambilan ijazah. 

 

https://bit.ly/surveylibiainkdr

