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BAB I PENDAHULUAN 
 

 

Proposal merupakan karya tulis yang harus dipersiapkan 

mahasiswa sebagai syarat untuk memprogram Tugas Akhir dan 

merupakan bagian dari perencanaan penyusunan Tugas Akhir. Proposal 

ini dikembangkan dari suatu masalah yang akan diuji untuk mengetahui 

pemahaman mahasiswa akan latar belakang permasalahan, kerangka 

konseptual dan cara pemecahannya secara terukur dan teruji. 

Proposal dimaksudkan agar mahasiswa dapat mempersiapkan 

pelaksanaan penelitian secara sistematis, metodologis dan logis, sehingga 

tugas penelitian dilaksanakan dengan benar dan dapat diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang dijadwalkan. 

Pedoman ini dibuat agar diperoleh keseragaman, baik dalam 

penyusunan maupun penulisan Proposal, dan berisi suatu pedoman, yang 

memuat petunjuk umum penyusunan Proposal, tata cara penulisan, serta 

contoh format yang diperlukan. 

BAB II KETENTUAN PROPOSAL 
 

2.1.  Pengertian 

Proposal merupakan cetak biru perencanaan Tugas Akhir yang 

mengungkapkan pokok dan metodologi, serta alur pikiran yang 

digunakan untuk menyusun Tugas Akhir. Proposal merupakan 

tahap awal untuk penyusunan Tugas Akhir dalam rangka 

penyelesaian studi strata satu (S1) untuk memperoleh gelar 

Sarjana Komputer (S.Kom.). 

2.2.  Tujuan 

Tujuan penyusunan proposal adalah melatih kemampuan 

mahasiswa dalam mengemukakan permasalahan dan pokok-

pokok pikiran yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah 

dalam usaha memecahkan masalah tersebut. 
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2.3.  Prasyarat 

Prasyarat bagi mahasiswa untuk dapat memprogram seminar 

Proposal adalah: 

1. Memperoleh minimal 110 sks dengan IPK > 2,75; 

2. Lulus mata kuliah metodologi penelitian; 

2.4.  Waktu Pemrograman Seminar Proposal 

Usulan seminar Proposal dapat diprogram pada semester gasal 

atau semester genap. 

2.5.  Bobot SKS 

Proposal memiliki bobot 2 SKS. 

2.6.  Obyek Penelitian 

Obyek penelitian/obyek kajian dipilih oleh mahasiswa dengan 

ruang lingkup sesuai dengan bidang minatnya. Untuk dapat 

memilih obyek penelitian, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan 

Ketua Program Studi/ Dosen Wali/ Ketua Kelompok Bidang 

Keahlian/ dosen yang sesuai dengan bidang minat. 

2.7.  Tata cara 

Tatacara penyusunan Proposal dilaksanakan dengan urutan 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat menemui Ketua Program Studi/ Dosen 

Wali/ dosen sesuai dengan minat masing-masing untuk 

berkonsultasi tentang topik Proposal, yang digunakan untuk 

menyusun Tugas Akhir. 

2. Mahasiswa mengisi Lembar Pengajuan Judul dengan 

mengajukan maksimal 3 judul untuk dikonsultasikan dengan 

calon pembimbing yang diinginkan 

3. Mahasiswa dapat mengusulkan satu orang calon pembimbing 

kepada Ketua Program Studi untuk dipertimbangkan dan 

diusulkan sebagai dosen pembimbing yang sesuai dengan 

materi proposal yang diusulkan. 

4. Mahasiswa menyerahkan Lembar Pengajuan Judul di Admin 

Program Studi untuk dibuatkan Pembagian Dosen 

Pembimbing dan jadwal Seminar Proposal 

5. Ketua program studi menentukan dosen pembimbing sesuai 

dengan judul proposal yang diusulkan ke program studi 
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6. Ketua Program Studi Mengatur Pelaksanaan Seminar 

Proposal 

7. Ketua Program Studi menyampaikan usulan judul Proposal 

dan nama dosen pembimbing kepada pimpinan fakultas untuk 

diterbitkan surat keputusan dosen pembimbing skripsi 

2.8.  Pembimbing 

Penyusunan Proposal dibimbing oleh dua orang dosen, yaitu 

pembimbing I dan pembimbing II, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Pembimbing I (Pembimbing utama) adalah dosen tetap pada 

program studi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 

memiliki jabatan akademik yang bertugas memimpin 

pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir, dengan kompetensi keilmuan yang sinergi dengan 

materi proposal mahasiswa. 

2. Pembimbing II (Pembimbing serta) bertugas membantu 

pembimbing utama dalam hal membimbing mahasiswa 

menyelesaikan Tugas Akhir. 

3. Pembimbing I dan II yang telah disetujui oleh Ketua Program 

Studi, selanjutnya diusulkan ke Fakultas sebagai pembimbing 

Proposal dan Tugas Akhir atas nama mahasiswa tersebut. 

4. Berdasarkan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pimpinan 

fakultas. 

2.9.  Tugas Pembimbing 

Pembimbing Proposal mempunyai tugas: memberikan bimbingan 

dan arahan kepada mahasiswa bimbingannya selama menyusun 

Proposal, menilai Proposal pada forum seminar, dan memberikan 

pengesahan pada naskah Proposal. 

2.10.  Waktu Penyusunan 

Proposal disusun pada semester saat mata ajar proposal diprogram 

oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

2.11.  Masa Berlaku Proposal 

Masa berlaku proposal adalah satu tahun akademik sejak ujian 

proposal dinyatakan lulus. Jika dalam jangka waktu 1 tahun 
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proposal tidak selesai, mahasiswa diharuskan untuk ujian 

proposal lagi dengan materi penelitian baru. 

2.12.  Kartu Konsultasi 

 Proposal disusun dengan bimbingan para dosen yang telah 

ditetapkan.  

 Setiap bimbingan mahasiswa wajib membawa Pedoman 

Penulisan Proposal dan Kartu Konsultasi.  

 Selama proses pembimbingan, frekuensi temu muka antara 

dosen pembimbing dengan mahasiswa dicatat pada kartu 

konsultasi yang dibawa oleh mahasiswa.  

 Temu muka dengan dosen pembimbing minimal lima (5) 

kali untuk setiap dosen pembimbing. 

2.13.  Ujian Proposal 

Proposal dapat diajukan ke forum ujian setelah disetujui 

oleh kedua dosen pembimbing. Penilai ujian terdiri atas dua orang 

dosen pembimbing dan satu orang dosen penilai lain yang 

ditunjuk oleh Ketua Program Studi. 

Dalam ujian, mahasiswa diwajibkan mempresentasikan 

proposalnya sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Ketua 

Program Studi. Ujian dihadiri oleh mahasiswa lain serta staf 

pengajar yang berminat. Materi ujian ditekankan kepada logika 

dan sistematika proposal, landasan teori dan metode empiris 

penelitian dan kelayakannya sebagai Tugas Akhir, serta prosedur 

tahapan penyusunan Tugas Akhir. 

Ujian proposal dilaksanakan pada semester yang 

bersangkutan, yang waktunya ditentukan oleh program studi. 

Ujian proposal dilaksanakan selama kurang lebih 60 menit 

dengan rincian: 15 menit pemaparan materi dan 45 menit tanya 

jawab oleh penguji. Apabila hasil ujian dinyatakan tidak 

memenuhi syarat, dapat diadakan ujian ulang proposal. Ujian 

ulang proposal dilaksanakan dalam kurun waktu paling lambat 2 

minggu dan dalam forum tertutup. Mahasiswa yang dinyatakan 

lulus ujian segera menyerahkan naskah proposal yang sudah 

disetujui oleh semua dosen penguji yang formatnya telah 

ditetapkan. 
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2.14.  Penilaian  

Unsur Penilaian Proposal terdiri dari: 

a. Konten Naskah dengan Bobot 68% 

b. Pemaparan dengan Bobot 32% 

c. Rentang Nilai Ujian Proposal 

Huruf Bobot Angka 

A 4 85 - 100 

B 3 70 – 84,99 

C 2 55 – 69,99 

E 0 0 – 54,99 

 

 

BAB III 

FORMAT PROPOSAL 

 

3.1.  Bagian Awal 

 1. Sampul 

Sampul Proposal berisi: Judul, Tujuan Penulisan, Logo UKI 

Toraja, Nama Mahasiswa, Nomor Stambuk Mahasiswa, 

Nama Program Studi,Nama Fakultas,Nama Universitas dan 

Tahun selesai disusunnya Tugas Akhir 

Kata PROPOSAL Jenis Huruf Times New 

Roman ukuran 12 Dicetak 

Tebal 

Judul Proposal Jenis Huruf Times New 

Roman ukuran 12 Dicetak 

Tebal. Jika lebih dari dua baris 

dibuat menurut piramida 

terbalik menggunakan spasi 1 

Logo UKI Toraja Ukuran logo 4 cm diagonal 

full color 

Kata Oleh Jenis Huruf Times New 

Roman ukuran 12 Dicetak 

Tebal 
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Identitas Penulis Jenis Huruf Times New 

Roman Ukuran 12 Dicetak 

Tebal. Data Yang Ditulis 

Adalah Nama dan Stambuk 

Tempat dan Tahun 

Penyusunan 

Jenis Huruf Times New 

Roman ukuran 12 Dicetak 

Tebal 

 

Hard Cover 

Sampul Proposal yang telah disetujui oleh Tim Penguji 

dibuat dalam bentuk hard cover warna merah tua. 

 2. Halaman Judul 

Halaman judul adalah kutipan sampul.  

3. Halaman Pengesahan 

Halaman ini harus mencantumkan identitas penulis, hari dan 

tanggal ujian Proposal, tanda tangan panitia ujian Proposal 

(sebagai tanda Proposal tersebut telah lulus uji dan tidak 

memerlukan revisi lagi), dan tanda tangan Ketua Program 

Studi. 

4. Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi ungkapan penulis tentang rasa syukur, 

tujuan penulisan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-

pihak yang oleh penulis dirasakan membantu hingga selesai 

disusunnya Proposal tersebut. Kata pengantar dibuat secara 

singkat dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, maksimal 2 (dua) halaman. 

5. Daftar Isi 

Berisi sistematika Proposal serta penunjukkan halaman. 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang isi Proposal. Penulisan bab dan sub bab, 

diatur sehingga judul dimulai pada titik urut yang sama. 

6. Daftar Tabel 

Berisi sistematika Tugas Akhir serta penunjukkan halaman 

dimana tabel berada dalam Proposal tersebut. Daftar tabel 
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boleh ada atau tidak tergantung isi Proposal, jika ada tabel 

maka wajib melampirkan daftar tabel. 

7. Daftar Gambar 

Berisi sistematika Proposal serta penunjukkan halaman 

dimana gambar berada dalam Proposal tersebut. Daftar 

gambar boleh ada atau tidak tergantung isi Proposal, jika ada 

gambar maka wajib melampirkan daftar gambar. 

8. Daftar Grafik 

Berisi sistematika Proposal serta penunjukkan halaman 

dimana grafik berada dalam Proposal tersebut. Daftar grafik 

boleh ada atau tidak tergantung isi Proposal, jika ada grafik 

maka wajib melampirkan daftar grafik. 

3.2. Bagian Inti 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari satu bab. Dengan pendahuluan, penulis 

hendak mengantarkan pembaca untuk secara lancar dan mudah 

memasuki pembahasan dalam bab-bab berikutnya. Pokok-pokok 

yang dipaparkan dalam pembahasan itu adalah sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang  

Yang dimaksud disini adalah penguraian dan penjelasan 

mengapa suatu pokok diangkat dan menjadi masalah ilmiah, 

hubungan ilmiah antara pokok yang diangkat dengan faktor-

faktor lain yang ada dalam cakupan penelitian serta urgensi 

dari pokok penelitian. 

1.2 RumusanMasalah 

Bagian ini menjelaskan tentang inti pokok masalah yang 

dibahas dan ruang lingkup penelitian, sekaligus penegasan 

pokok mana yang akan diteliti dan mana yang tidak dengan 

argumentasi yang jelas. Perumusan masalah, berisikan 

perumusan secara ilmiah mengapa sesuatu pokok diangkat 

sebagai masalah ilmiah dan kalimatnya dalam bentuk 

pertanyaan tanpa tanda tanya. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Kalau dalam perumusan masalah, penguraian dan penjelasan 

yang diberikan bersifat informatoris terhadap pernyataan 

mengapa pokok masalah itu dipilih. Maka dalam tujuan, 

penguraian dan penjelasan yang diberikan bersifat jawaban 

untuk apa pokok masalah yang dipilih itu dikaji dan 

dipecahkan. Sasaran akhir dari proses pengkajian dan 

pemecahan pokok masalah dalam Proposal merupakan tujuan 

penulisan Proposal tersebut. Secara ringkas tujuan penelitian 

adalah bagi penulis, penembangan ilmu pengetahuan, dan 

bagi pengguna (users). 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian akan mengalami banyak masalah 

jika tidak dibatasi. Pembatasan harus dilakukan mengingat 

kompleksitas yang akan dihadapi, dengan demikian maka 

baik komponen/bahan maupun variabel penelitian hendaknya 

dibatasi agar hasil dan tujuan yang akan dicapai dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Bagian ini memuat temuan-temuan baru yang diharapkan 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya, khususnya bagi lembaga pendidikan, masyarakat 

secara umum, dan negara. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisi kerangka acuan teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka acuan ini 

dikemukakan secara ringkas disertai teori-teori yang berhubungan 

erat dengan masalah yang akan diselidiki, baik yang sejalan atau 

mendukung maupun yang berbeda dari teori yang digunakan. 

Tinjauan pustakan hendaknya diikuti dengan suatu pandangan 

singkat pribadi penulis/peneliti.  
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Selain itu, bagian ini dimaksudkan juga untuk mengakibatkan 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang pernah 

dilakukan dalam bidang yang sejenis yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dikaji. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang 

berhubungan dengan temuan-temuan yang terdahulu lengkap 

dengan waktu, tempat, metode dan prosedur kajian yang 

digunakan.  

Bahan penelitian ini bisa berdasar dari berbagai sumber antara lain 

buku teks, jurnal, disertasi, thesis, laporan penelitian, makalah, 

seminar dan lain-lain kegiatan ilmiah. Berdasarkan tujuan umum 

dan gambaran menyeluruh tentang penelitian dan kajian yang 

pernah dilakukan ini, dapatlah digambarkan peranan penelitian 

yang akan dilakukan serta sumbangan yang dapat diberikan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori dan praktek 

dalam bidang yang bersangkutan. 

Bab ini dibagi dalam: 

2.1 Landasan Teori 

2.2 Penelitian Terkait 

2.3 State Of The Art 

2.4 Kerangka Pikir 

2.5 Hipotesis Penelitian 

BAB III.    METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini berisi uraian tentang metode penelitian dan pengkajian 

yang digunakan oleh si peneliti. Bab ini dapat terdiri dari: 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

3.2 Instrumentasi (Bahan dan Alat) Penelitian 

3.3 Jenis Penelitian 

3.4 Sumber Data 

3.5 Perancangan Sistem 

3.6 Analisis Data 

3.7 Tahapan Penelitian / Flowchart Penelitian 

3.8 Jadwal Penelitian 

3.3 Bagian Akhir 

Daftar Referensi  
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BAB IV 

TATA CARA PENULISAN PROPOSAL 

 

4.1 Bahasa 

1. Proposal ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang 

telah dibakukan baik kata-kata maupun ejaannya 

2. Menggunakan istilah dalam Bahasa Indonesia atau yang sudah 

dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. Jika menggunakan 

istilah dalam Bahasa asing yang tidak ada padanan kata dalam 

Bahasa Indonesia, maka kata tersebut ditulis dengan huruf 

miring 

3. Awal kalimat tidak boleh menggunakan kata perhubung seperti: 

“sehingga”, “dan”, “yang”, “namun demikian”, “oleh karena 

itu”, dan “sedangkan”. 

4. Kalimat harus jelas maksud dan artinya serta disusun secara 

singkat dan jelas 

5. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat 

4.2 Rujukan 

Bahan rujukan yang dipergunakan dalam penulisan Proposal harus 

memenuhi ketentuan berikut: 

1. Paling sedikit menggunakan 10 (sepuluh) buku diluar peraturan 

perundang-undangan, kamus, artikel dalam jurnal dan sumber 

on-line 

2. Merupakan pustaka yang terkini 

4.3 Konvensi Naskah 

1. Naskah diketik dengan :  

a. Jenis huruf : Times New Roman 

b. Ukuran/Size : 12 Point 

c. Kertas A4s dengan ukuran 21,5 x 29,7 cm berat 80 gr  

d. Diketik dalam satu muka (tidak timbal balik) 

e. Sekurang-kurangnya 50 halaman 

2. Spasi 

a. Jarak antar spasi adalah 2 spasi 

b. Jarak pengetikan antara bab (BAB I) dengan Judul Bab 

(PENDAHULUAN) adalah dua spasi 
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c. Jarak antara Judul bab  dengan teks pertama yang 

ditulis, atau antara Judul bab dengan sub bab adalah tiga 

spasi 

d. Judul Sub Bab yang lebih dari 1 baris menggunakan 

spasi 1 

e. Judul tabel, nama gambar dan nama grafik yang lebih 

dari 1 baris menggunakan spasi 1 

f. Jarak antara sub bab dengan baris pertama teks adalah 

dua spasi, dan alinea teks diketik menjorok ke dalam 

lima ketukan atau 1 cm       

g. Jarak antara baris akhir teks dengan tajuk sub bab 

berikutnya adalah dua spasi. 

h. Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, diagram, 

atau judulnya adalah dua spasi. 

i. Jarak antara alinea yang satu dengan alinea yang lain 

adalah dua spasi 

j. Penunjuk bab dan Judul selalu dimulai dengan halaman 

baru. 

3. Pengetikan naskah harus memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Margin Pengetikan : 

- Batas atas (Top) dan Batas Kiri (Left) : 4 cm 

- Batas bawah (Bottom) dan Batas Kanan (Right) : 3 cm 

b. Semua ruangan naskah harus diisi penuh, artinya 

pengetikan kecuali alinea baru dan hal khusus dimulai dari 

kiri dan berakhir pada tepi kanan. Alinea baru dimulai 

ketukan keenam dari tepi 

c. Penomoran Halaman 

- Bagian Awal (Halaman Judul, Kata Pengantar, Daftar 

Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Grafik, 

Nomenklatur, Abstrak dimulai dengan nomor angka 

romawi kecil (i, ii, iii dst..), diketik dua spasi dibawah 

teks pada tengah halaman dengan font Times New 

Roman dengan ukuran 12 
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- Bagian Pokok dimulai dengan angka arab (1,2,3, dst..). 

diketik di sudut kanan atas halaman. Untuk halaman 

awal BAB maka nomor halaman diketik pada bagian 

bawah halaman secara simetris sumbu vertical (tengah) 

- Bagian Akhir menggunakan penomoran dengan angka 

arab yang dilanjutkan dari bagian pokok 

- Jarak letak penomoran halaman dari tepi atas adalah 3 

cm dan jarak dari tepi bawah adalah 2 cm 

4. Penomoran pada BAB, Sub Bab, dst….. 

- Penomoran BAB menggunakan Angka Romawi besar 

(I, II, III, dst..) 

- Penomoran Sub Bab pertama menggunakan angka Arab 

(1.1…, 1.2…, dst) 

- Penomoran Sub Bab kedua menggunakan angka Arab 

(1.1.1…, 1.1.2….,dst) 

- Penomoran Sub Bab ketiga menggunakan huruf (A, B, 

dst..) 

- Penomoran berikutnya menggunakan angka (1, 2, 3, 

dst…) dan selanjutnya berselang seling huruf dengan 

angka 

- Peletakkannya seperti berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 ………………………………………………………………… 

1.1.1 ………………………………………………………… 

A. …………………………………………………… 

1 .……………………………………………… 

 a. …………………………………………… 

 1) ………………………………………… 

   a) …………………………………… 

5. Tabel  

a. Tabel diketik menggunakan spasi 1 

b. Judul Tabel diletakkan di bagian atas tabel simetris rata 

tengah dari tabel yang ada 
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c. Judul Tabel diketik dengan Huruf Kapital di setiap awal 

kata kecuali kata sambung 

d. Jarak antara judul tabel dengan tabel adalah 1 spasi 

e. Penomoran tabel menggunakan angka arab 

Contoh :  

 Tabel 2.1 artinya Tabel berada di Bab II dengan nomor 

urut tabel yaitu 2 

f. Sumber tabel diletakkan di sudut kiri bawah tabel dengan 

jarak 1 spasi dari tabel 

g. Jarak antara tabel dengan teks berikutnya adalah 2 spasi 

h. Tidak dibenarkan melakukan pemutusan tabel, kecuali 

untuk lampiran, dapat dilanjutkan pada halaman berikutnya 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pada bagian atas bidang pengetikan dicantumkan 

identitas tabel diikuti keterangan (lanjutan), yaiu 

dalam tanda kurung. Dua spasi dibawahnya 

diketikan keterangan kolom-kolom tabel, seperti 

tercantum pada awal dihalaman sebelumnya. Cara 

demikian diulang pada tiap halaman baru yang 

melatjutkan tabel yang sama. 

6. Gambar dan Grafik 

a. Judul Gambar atau Grafik diletakkan di bagian atas bawah 

Gambar atau Grafik 

b. Jarak antara judul Gambar dan Grafik dengan Gambar dan 

Grafik adalah 1 spasi 

c. Judul Gambar dan Grafik diketik dengan Huruf Kapital di 

setiap awal kata kecuali kata sambung 

d. Penomoran Gambar dan Grafik menggunakan angka arab 

Contoh :  

Gambar 2.1 artinya Gambar berada di Bab II dengan nomor 

urut Gambar yaitu 2 

e. Sumber Gambar dan Grafik diletakkan dalam kurung di 

belakang judul Gambar dan Grafik dengan menggunakan 1 

spasi 
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f. Jarak antara gambar dan grafik dengan teks berikutnya 

adalah 2 spasi 

4.4 Penulisan Kutipan 

I.   Cara Menulis Kutipan Langsung 

a.  Penulisan Kutipan Kurang Dari 40 Kata (1 – 3 Baris) 

Jika kutipan yang akan ditulis kurang dari 40 kata, maka 

format yang pertama harus menggunakan tanda kutip (“ ... “ 

) yang merupakan bagian terpadu dalam teks utama, 

kemudian diikuti nomor referensi. Nama penulis dapat 

ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan 

tahun dan nomor halaman di dalam kurung. 

Perhatikan baik-baik contoh-contoh di bawah ini: 

1.  Nama penulis disebut dalam teks. 

Soebronto [1] menyimpulkan “ada hubungan yang erat 

antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar”. 

3.  Jika ada tanda kutip dalam kutipan, gunakan tanda 

kutip tunggal (‘...’). 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “terdapat 

kecenderungan semakin banyak „campur tangan‟ 

pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi 

karyawan di daerah perkotaan” [2] . 

b.  Penulisan Kutipan 40 Kata atau Lebih (Lebih dari 3 

Baris) 

Kutipan yang berjumlah 40 kata atau lebih ditulis dengan 

tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, 

kemudian ditulis dengan jarak 1,2 cm dari garis tepi sebelah 

kiri dan kanan, kemudian diketik menggunakan spasi 

tunggal. Jangan lupa nomor halaman juga ditulis. 

Perhatikan contoh berikut: 

Smith [3] menarik kesimpulan sebagai berikut : 

The „plece effeect‟, which had been verified in previous 

studies, diasppeared when behaviours were studied in 

this manner. Furthermore, the behaviors were never 

exhibited again, even were real drugs were 
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anministered. Earlier studies were clearly premature in 

aributing the results to a pacebo effect. 

 

Dan jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, maka 

baris baru dimulai 1,2 cm dari tepi kiri baris teks kutipan. 

c.   Kutipan Yang Sebagian Dihilangkan 

Jika melakukan kutipan langsung dan terdapat kata-kata 

dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang 

tersebut diganti dengan tiga titik (...) . 

Perhatikan contoh kutipan berikut dengan seksama : 

“Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan 

di sekolah ... diharapkan sudah melaksanakan kurikulum 

baru” [5]. 

 

Apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang 

dibuang diganti dengan empat titik ( .... ).Perhatikan contoh 

berikut : 

“Gerak manipulatif adalah ketrampilan yang memerlukan 

koordinasi antara mata, tangan, atau bagian tubuh lain .... 

Yang termasuk gerak manipulatif antara lain adalah 

menangkap bola, menendang bola, dan menggambar” [6]. 

 

II.      Cara Menulis Kutipan Tidak Langsung 

Merupakan kutipan yang disebut secara tidak langsung atau 

dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri, ditulis tanpa 

tanda kutip dan terpadu di dalam teks. Nama penulis bahan 

kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau hanya 

menuliskan nomor referensinya. 

 

Perhatikan contoh berikut ini: 

1.    Nama penulis disebut terpadu dalam teks. 

Salimin [7] tidak menduga bahwa mahasiswa tahun 

ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. 
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2.    Mencantumkan nomor referensi. 

Mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada 

mahasiswa tahun keeempat [8]. 

Penulisan sumber kutipan ada beberapa alternatif, yaitu: 

a. Jika sumber kutipan ditulis sebelum kutipan, cara 

penulisannya adalah nama penulis diikuti dengan nomor 

referensi. 

Contoh: 

Sebagaimana dikemukakan oleh Stenberg [9] bahwa “In 

Piaget‟s theory, children‟s intelectual functioning is 

represented in term of symbolic logic”. 

b. Jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan, maka cara 

penulisannya adalah dengan mencantumkan nomor 

referensi. Contoh cara penulisan ini dapat dilihat pada 

butir kedua di atas. 

c. Jika penulis terdiri atas dua orang, maka nama keluarga 

kedua penulis harus disebutkan. Misalnya Sharp and 

Green [11]. Jika penulisnya lebih dari dua orang, maka 

yang disebutkan nama keluarga penulis pertama dan 

diikuti oleh et al. misalnya, Clelland et al. [12]. 

Perhatikan titik setelah al. adalah sebagai singkatan 

dari ally dan kedua kata itu ditulis dengan huruf miring. 

d. Jika suatu bahasan dibahas oleh beberapa referensi yang 

berbeda, maka contoh penulisan sumber kutipannya 

adalah sebagai berikut: 

Beberapa studi tentang anak-anak yang mengalami 

kesulitan belajar [13], [14] menunjukkan bahwa … (tulis 

intisari rumusan yang dipadukan dari ketiga sumber 

tersebut). 

 

Jika sumber rujukan lebih dari 2, penulisan dapat 

dituliskan dengan sebagai berikut: 

Beberapa studi tentang anak-anak yang mengalami 

kesulitan belajar [15]-[18] menunjukkan bahwa … (tulis 
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intisari rumusan yang dipadukan dari ketiga sumber 

tersebut). 

 

Jika sumber rujukan lebih dari 2 dan nomor referensi 

tidak berurutan, penulisan dapat dituliskan dengan 

sebagai berikut: 

Beberapa studi tentang anak-anak yang mengalami 

kesulitan belajar [19], [23]-[26], [29] menunjukkan 

bahwa … (tulis intisari rumusan yang dipadukan dari 

ketiga sumber tersebut). 

4.5 DAFTAR REFERENSI 

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. 

Dalam rangka mengikuti standar penulisan yang bersifat global maka 

penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh 

IEEE (International Electronics and Electrical Engineers). Aturan 

penulisan ini bisa diunduh di https://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-

content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf. Untuk memudahkan, 

berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE. Gunakan 

reference manager seperti Zotero, Mendeley atau Microsoft Word 

Citation untuk melakukan sitasi otomatis. Hindari penggunaan sitasi 

manual. 

 

Basic Format: 

[1] J. K. Author, “Title of chapter in the book,” in Title of His 

Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of 

Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx. 

 

https://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf
https://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf
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Examples: 

[1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 

1986. 

[2] L. Stein, “Random patterns,” in Computers and You, J. S. Brake, Ed. 

New York: Wiley, 1994, pp. 55-70. 

[3] R. L. Myer, “Parametric oscillators and nonlinear materials,” in 

Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San 

Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160. 

[4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical 

Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 

1964, pp. 32-33. 

[5] E. F. Moore, “Gedanken-experiments on sequential machines,” in 

Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. 

Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 

1965, pp. 129-153. 

[6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, 

Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice-Hall, 1970. 

[7] M. Gorkii, “Optimal design,” Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 

111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical 

Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, 

sec. 3, pp. 127-135). 

[8] G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics, vol. 

3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-

Hill, 1964, pp. 15-64. 
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Handbook 

Basic format: 

Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., 

Abbrev. State, year, pp. xx-xx. 

 

Examples: 

[1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric 

Co., Winston-Salem, NC, 1985, pp. 44–60. 

[2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor 

Products Inc., Phoenix, AZ, 1989. 

[3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic 

Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992. 

 

Conference/Prosiding: 

Basic Format: 

[1] J. K. Author, “Title of paper,” in Unabbreviated Name of Conf., City 

of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx. 

 

Examples: 

 

[1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer ] [three or 

more authors: J. K. Author et al.], “Title of Article,” in [Title of Conf. 

Record as ], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of 

the Conference Record]. doi: [DOI number] 

 

Sumber online/internet 

Basic Format: 

[1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. 

Available: http://www.(URL) 

Example: 

[1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: 

http://www.atm.com 

 

 

 

http://www.atm.com/
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Skripsi, thesis dan Disertasi: 

Basic Format: 

[1] J. K. Author, “Title of thesis,” M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. 

Univ., City of Univ., Abbrev. State, year. 

[2] J. K. Author, “Title of dissertation,” Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., 

Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year. 

 

Examples: 

[1] J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. 

Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. 

[2] N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical 

nonequilibrium nozzle flow,” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka 

Univ., Osaka, Japan, 1993. 
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