
BAB 3. TEKNIK PENYAJIAN KARYA TULIS ILMIAH 

3.1  Bahasa 

Secara  umum  ada  dua  ragam  bahasa  berdasarkan  situasi  dan  tujuan 

penggunaan,  yaitu:  ragam  bahasa  formal  dan  informal.  Bahasa  formal  adalah 

bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti surat bisnis atau dinas, artikel 

ilmiah, makalah seminar, laporan penelitian, disertasi, skripsi, laporan tugas akhir 

mahasiswa,  laporan praktikum, makalah tugas perkuliahan, dan  lainlain. Bahasa 

informal  adalah  bahasa  yang  digunakan  dalam  situasi  percakapan  seharihari 

misalnya  dalam  bentuk  cerita  pendek,  puisi,  novel,  surat  pribadi,  buku  catatan 

pribadi, dan lainlain. 

Pembedaan  antara  bahasa  formal  dan  tidak  formal  tidak  bertujuan  untuk 

menentukan  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah,  melainkan  untuk 

mengarahkan pengguna agar dapat menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan 

tujuan.  Oleh  karena  itu,  sebelum  menulis  suatu  karya  tulis  tertentu,  seorang 

penulis harus dapat menentukan situasi yang melatarbelakangi tulisannya dan apa 

tujuannya. Dengan  demikian  penulis  dapat  menentukan  apakah  tulisannya  nanti 

menggunakan bahasa formal atau informal. 

3.1.1  Penggunaan bahasa ilmiah 

Penulisan karya  tulis  ilmiah, menggunakan  bahasa  Indonesia atau bahasa 

Inggris ragam formal yang bersifat ilmiah atau yang sering disebut bahasa ilmiah. 

Karya tulis ilmiah tidak diperbolehkan ditulis dengan menggunakan ragam bahasa 

informal  seperti  colloquial  (bahasa  seharihari)  dan  slang  (bahasa  sangat  tidak 

resmi). Misalnya: 

Makanan ini dibikin dari kedelai edamame. (informal) 

Makanan ini dibuat dari kedelai edamame. (formal) 

Tanaman hydroponics butuh perawatan ekstra. (informal) 

Tanaman hydroponics membutuhkan perawatan ekstra. (formal) 

Contoh kata dikategorikan informal antara lain: mentari (matahari), cewek 

(wanita),  cuma  (hanya),  dipikirin  (dipikirkan),  dan  lainlain.  Untuk  mengetahui 
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suatu  kata  itu  formal  atau  informal  dapat  diperiksa  di  Kamus  Besar  Bahasa 

Indonesia. 

Selain  itu,  jargon  (bahasa  spesialis/kelompok masyarakat  tertentu) masih 

diperbolehkan  jika  berupa  istilahistilah  teknis  dalam  bidang  tertentu  (technical 

terms) dan bukan jargon yang berupa katakata yang terlalu eksklusif yang hanya 

digunakan  dalam  suatu  kelompok  tertentu  yang  mengandung  nilai  budaya,  ras 

atau  kedaerahan  apalagi  katakata  buatan  sendiri,  seperti  katakata  khas  orang 

Malang  yang  membalik  susunan  huruf,  misalnya,  nakam  (makan),  ngalup 

(pulang), dan lainlain. 

Dalam  menggunakan  istilahistilah  teknis,  disarankan  agar  penulis  juga 

mencantumkan padanannya dalam  tanda kurung,  jika pendek, atau  jika panjang, 

dapat  melampirkan  daftar  kata  sukar  (glossary)  yang  dilengkapi  dengan 

keterangan  yang menjelaskan  definisi  atau  padanan  dari  kata  tersebut,  sehingga 

pembaca yang asing dengan istilah itu dapat memahaminya. 

Katakata  yang  termasuk  kategori  informal  dapat  diperiksa  di  kamus 

Bahasa Inggris yang biasanya diberi tanda infml (informal) atau sl (slang) seperti 

pada  Oxford  Learner’s  Pocket  DictionaryNew  Edition.  Contoh  katakata  yang 

tergolong  informal  misalnya  antara  lain:  kids  (children),  nifty  (smart),  diddle 

(cheat), broke (no money), grabs (appeal to), boss (a person in authority), bloody 

minded (uncooperative), cushy (easy) dan lainlain. 

Penulisan  karya  tulis  ilmiah  harus  memenuhi  persyaratan  tertentu  untuk 

dapat  disebut  karya  tulis  ilmiah.  Karakteristik  bahasa  pada  karya  tulis  ilmiah 

adalah:  jelas  dan  lugas,  ringkas  dan  padat,  sistematis  dan  logis,  konsisten  dan 

objektif. 

Jelas  berarti  bahasa  yang  digunakan  menggunakan  struktur  kalimat  dan 

pilihan kata yang tepat sesuai dengan pembacanya (audiences) dan sesuai dengan 

pedoman  yang  dibakukan,  sehingga  pesan  yang  disampaikan  dapat  dimengerti 

oleh pembaca dengan mudah. Lugas berarti langsung mengungkapkan pesan yang 

ingin  disampaikan  penulis  secara  eksplisit  dan  tidak  menggunakan  susunan 

kalimat dan katakata yang dapat menimbulkan makna ganda. 

Ringkas berarti bahasa yang digunakan tidak berteletele, tidak berlebihan 

dan  hemat,  namun  tidak  mengurangi  makna  yang  harus  disampaikan  kepada
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pembaca.  Padat  berarti  bahasa  yang  digunakan  dapat  mencerminkan  gagasan 

penulis  secara  utuh  dan  tidak  terganggu  dengan  unsurunsur  gagasan  lain  yang 

tidak terlalu berhubungan dengan gagasan utama penulis. 

Sistematis  dan  logis  berarti  pesan  yang  ingin  disampaikan  oleh  penulis 

dipaparkan  menggunakan  bahasa  yang  padu  dan  koheren  sehingga 

mengungkapkan  makna  saling  berhubungan,  masuk  akal  dan  mudah  dipahami. 

Konsisten berarti menggunakan ragam bahasa yang tetap atau tidak berubahubah 

dari  awal  sampai  akhir  penulisan,  khususnya  dalam  hal  penggunaan  katakata, 

struktur  kalimat  dan  bentukbentuk  atau unsurunsur  penulisan  lainnya. Objektif 

berarti  bahasa  yang  digunakan  tidak  terpengaruh  unsurunsur  subyektif  dari 

penulis  melainkan  mengungkapkan  pesan  sesuai  dengan  fakta  dengan  disertai 

pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3.1.2  Penerapan Bahasa yang Baku 

Pada  saat  ini,  terdapat  banyak  variasi  bahasa  yang  dapat  digunakan 

seorang penulis untuk menyampaikan gagasannya dalam tulisan Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa  Inggris. Hal  ini menyebabkan  standar  penggunaan  bahasa  baku 

cenderung  menjadi  kabur  atau  ditinggalkan.  Dalam  penulisan  karya  tulis  non 

ilmiah, masih dapat dimungkinkan penulis menggunakan bahasa yang tidak baku. 

Tetapi  dalam  penulisan  karya  tulis  ilmiah,  ada  keharusan  untuk  menggunakan 

Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku. 

1. Penggunaan Bahasa Indonesia Baku 

Bahasa Indonesia yang baku diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia  yang  Disempurnakan  pada  tahun  1972.  Sumber  yang  terbaru  adalah 

edisi  kedua  yang  dikeluarkan  berdasarkan  Surat Keputusan Menteri  Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 0543a/U/1987, tanggal 9 September 

1987,  dicermatkan  pada  Rapat  Kerja  ke30  Panitia  Kerja  Sama  Kebahasaan  di 

Tugu,  tanggal  16–20  Desember  1990  dan  diterima  pada  Sidang  ke30  Majelis 

Bahasa Brunei DarussalamIndonesiaMalaysia di Bandar Seri Begawan,  tanggal 

4–6  Maret  1991.  Sumber  ini  juga  bisa  diakses  melalui  alamat  web:
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http://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Umum_Ejaan_Bahasa_Indonesia_yang_ 

Disempurnakan. 

Beberapa hal  yang diatur dalam pedoman EYD adalah pemakaian  huruf 

Abjad,  Vokal,  Konsonan,  Diftong,  Gabungan  Huruf  Konsonan,  pemenggalan 

kata,  huruf  kapital  dan  huruf  miring;  penulisan  kata  dasar,  kata  turunan,  kata 

ulang,  kata  gabung,  kata  ganti,  kata  depan,  partikel,  singkatan,  akronim,  angka, 

dan lambang bilangan; penulisan huruf serapan dan penggunaan tanda baca yang 

meliputi tanda titik, koma, titik koma, titik dua, hubung, pisah, elipsis, tanya, seru, 

kurung, kurung siku, petik, petik tunggal, garis miring dan apostrof. 

Sumber  terpercaya  lainnya  yang  dapat  digunakan  sebagai  rujukan  untuk 

menggunakan  bahasa  Indonesia  baku  adalah  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia 

(KBBI) yang pertamakali terbit pada tanggal 28 Oktober 1988, yang dapat diakses 

secara online melalui alamat website http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/. 

2. Penggunaan Bahasa Inggris Baku 

Dalam  penggunaan  Bahasa  Inggris,  pedoman  yang  baku  dapat  dipilih 

diantara versiversi yang diakui secara internasional, yaitu: American atau British. 

Pada umumnya, masingmasing  versi memiliki  pedoman  tata  bahasa  yang  sama 

kecuali  dalam  hal  bentuk  kata  kerjanya  (verb  forms),  pilihan  kata  (diction)  dan 

pengejaan (spelling). 

Dalam  hal  bentuk  kata  kerjanya,  misalnya  kata  dive  (menyelam),  dalam 

versi  British  menggunakan  dive  (V1),  dived  (V2),  dived  (V3),  sedangkan  versi 

American menggunakan dive (V1), dove (V2), dove (V3). Contoh lain adalah kata 

fit  (mencocokkan),  versi  British  menggunakan  fit,  fitted,  fitted  sedangkan  versi 

American menggunakan fit, fit, fit. Contohcontoh lain adalah: 

British  American 

Get, got, got  get, got, got/gotten 
Quit, quit/quitted, quit/quitted  quit, quit, quit 
Kneel, knelt, knelt  kneel, kneeled, kneeled 
Spell, spelt, spelt  spell, spelled, spelled 
Spill, spilt, spilt  spell, spilled, spilled

http://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Umum_Ejaan_Bahasa_Indonesia_yang_Disempurnakan
http://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Umum_Ejaan_Bahasa_Indonesia_yang_Disempurnakan
http://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Umum_Ejaan_Bahasa_Indonesia_yang_Disempurnakan
http://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Umum_Ejaan_Bahasa_Indonesia_yang_Disempurnakan
http://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Umum_Ejaan_Bahasa_Indonesia_yang_Disempurnakan
http://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Umum_Ejaan_Bahasa_Indonesia_yang_Disempurnakan
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/
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Meskipun  sebagian  besar  perbendaharaan  kata  sama,  namun  terdapat 

sedikit  perbedaan  dalam  pemilihan  kata.  Misalnya  versi  British  menggunakan 

autumn untuk musim gugur, sedangkan American menggunakan fall untuk makna 

yang sama. Contohcontoh lain adalah: 

British  American 

car park  parking lot 
cinema  movie theater 
film  movie, film 
flat  apartment 
headmaster  principal 
holiday(s)  vacation 
mark  grade 
pavement  sidewalk 
petrol  gas, gasoline 
postman  mailman 
pupil  student 
secondary school  high school 
trainers  sneakers 

Terdapat  perbedaan  khususnya  dalam  pengejaan  bagian  terakhir  suatu 

kata, antara versi British (Br.) dengan American (Am.) ada. Misalnya: 

Br.  Contoh  Am.  Contoh 

our  colour, favour, nieghbour  or  color, favor, neighbor 
re  centre, theatre, metre  er  center, theater, meter 
ll  jewellery, travelled  l  jewelry, traveled 
l  fulfil, fulfillment  ll  fulfill, fulfillment 
se  realize, analyse  ze  realize, analyze 
s  practise  c  practice 
y  tyre, pyjamas  i/a  tire, pajamas 
ence  defence, licence  ense  defense, license 
ogue  dialogue, catalogue  og  dialog, catalog 

Penentuan versi Bahasa Inggris mana yang akan digunakan pada penulisan 

karya tulis ilmiah bersifat pilihan (optional). Tidak ada yang lebih benar atau lebih 

baik antara yang satu dengan yang lain. Secara substansial dalam hal  ini, penulis 

menggunakan bahasa secara konsisten jika telah memilih satu versi tertentu.
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3.2  Kutipan dan Penunjukan Sumber 

Penulis  lazim mengacu kepada suatu sumber atau mengutip pendapat dan 

teori  orang  atau  pihak  lain,  dalam  penyusunan  karya  tulis  ilmiah.  Pengutipan 

dimaksudkan untuk memperkaya dan memperkuat dasar pemikiran kajian. Selain 

itu,  dimaksudkan  untuk mengembangkan  ilmu  pengetahuan  yang  telah  tersusun 

sebelumnya. 

3.2.1 Kutipan Langsung 

Kutipan langsung adalah cara pengambilan sumber yang dilakukan dengan 

cara mengutip apa adanya sesuai dengan naskah, ejaan, tanda baca, kata, susunan 

kalimat, maupun bahasa sesuai naskah aslinya. 

1.  Kutipan yang kurang dari empat baris, ditulis  langsung dalam urutan kalimat 

dan  merupakan  bagian  kalimat  dalam  teks,  diletakkan  di  antara  tanda  kutip 

(tanda petik dua). 

Contoh: 

1)  Herman  (2007)  menyatakan  bahwa,  ”Jaringan  adalah  kumpulan  dari 

beberapa sel”. 

2)  Amoniak  selain digunakan  sebagai  bahan pembuat urea,  juga merupakan 

komoditas  ekspor  seperti  yang  dikatakan  Subandi  (2005),  ”amoniak 

dikirim  secara  kontinyu  untuk  memenuhi  keperluan  PT  Petro  Kimia 

Gresik dan di ekspor Ke India, Thailand, dan Korea Selatan”. 

2.  Kutipan yang terdiri atas empat atau lebih, ditulis tanpa tanda kutip. 

Contoh: 

Hal  ini seperti yang dikatakan Subandi (1996) bahwa amoniak selain sebagai 

bahan  pembuat  urea,  juga  merupakan  komoditas  ekspor.  Amoniak  di  kirim 

secara  kontinyu  untuk  memenuhi  keperluan  PT  Petro  Kimia  Gresik  dan  di 

ekspor ke India, Thailand, dan Korea Selatan. 

3.  Apabila  bagian  dari  kutipan  ada  yang  dihilangkan  karena  dirasa  kurang 

penting dan hanya memperpanjang kutipan. Bagian yang dihilangkan ditengah 

diganti dengan tanda titik tiga ( . . . ). Dan apabila yang dihilangkan di akhir 

kutipan, ditandai dengan tanda titik empat ( . . . .).
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4.  Kutipan  langsung  dalam  bahasa  asing  sebaiknya  disertai  penjabaran  kutipan 

dalam Bahasa Indonesia. 

3.2.2  Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan tidak langsung yaitu pengambilan sumber yang dilakukan dengan 

cara  menyadur  atau  menjabarkan  dalam  bentuk  parafrasa.  Beberapa  hal  yang 

perlu diperhatikan dalam penulisan kutipan tidak langsung: 

1.  tidak perlu diletakkan di antara tanda kutip 

2.  pendapat atau teori orang lain yang terdiri atas beberapa alinea atau beberapa 

halaman  dapat  dirangkum,  dijabarkan  atau  disarikan  ke  dalam  beberapa 

kalimat dalam sebuah kutipan bebas 

3.  sumber  pendapat  atau  teori  yang  berbahasa  asing  dapat  disadur  ke  dalam 

bahasa Indonesia secara bebas dalam kutipan. 

3.2.3  Penunjukan Sumber Kutipan 

Penunjukan  sumber  kutipan  dapat  dilakukan  dengan  cara mencantumkan 

catatan: (a) di bawah teks atau footnote; (b) di dalam teks atau innote; dan (c) di 

akhir  bab  atau  endnote.  Penunjukan  sumber  yang  banyak  dilakukan  dalam 

penulisan karya ilmiah adalah dengan sistem innote. 

Penunjukan  sumber  sistem  innote  pada  kutipan  langsung,  dilakukan 

dengan  menyebut  nama  pengarang,  tahun  penerbit,  dan  nomor  halaman.  Pada 

kutipan  tidak  langsung,  penunjukan  sumber  hanya  mencantumkan  nama 

pengarang dan tahun terbitan. 

Letak  penunjukan  sumber  dapat  mendahului  kutipan  atau  mengakhiri 

kutipan.  Apabila  penunjukan  sumber  ditulis  sesudah  kalimat  kutipan,  nama 

pengarang,  tahun  terbit,  dan  nomor  halaman  (bila  berupa  kutipan  langsung) 

ditempatkan  dalam  tanda  kurung.  Apabila  penunjukan  sumber  mendahului 

kutipan,  nama  pengarang  tidak  diletakkan  dalam  tanda  kurung.,  hanya  tahun 

terbitan dan nomor halaman (bila berupa kutipan langsung) yang diletakkan dalam 

tanda kurung. 

Cara  penulisan  nama  pengarang  pada  karya  tulis  ilmiah  diantara  pakar 

masih  belum  ada  satu  kesepakatan.  Dalam  tata  cara  penulisan  ilmiah  di  forum 

internasional, penunjukan sumber dalam teks hampir selalu ditulis nama keluarga
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(family  name)  atau nama  akhir  seseorang,  tidak menggunakan  nama depan  atau 

nama  kecil  (nick  name).  Tetapi  untuk  orang  Indonesia,  sebagian  besar  memang 

tidak  memiliki  atau  menggunakan  nama  keluarga,  sehingga  tata  cara  penulisan 

untuk menunjukkan sumber masih berbedabeda. Dalam buku pedoman  ini, cara 

penulisan penunjukan sumber ditetapkan mengikuti kebiasaan  internasional yang 

sudah  lazim  digunakan.  Gelar  akademik  atau  gelar  yang  lain  dan  jabatan  dari 

pengarang tidak perlu dicantumkan dalam penunjukan sumber. 

Berikut ini beberapa contoh penulisan penunjukan sumber: 

1.  Bila nama pengarang dengan satu unsur nama: 

a.  Menurut Sutomo (1980) ..... pada kutipan tidak langsung 

b.  Menurut Sutomo (1980:20) .... pada kutipan langsung 

c.  Sutomo (1980) menyatakan bahwa ...... 

d.  ........ (Sutomo, 1980). 

2.  Bila nama pengarang dengan dua atau lebih unsur nama: 

a.  Sebaiknya digunakan nama yang terakhir, tanpa memperhatikan apakah itu 

nama keluarga, marga, orang tua, atau suami. 

b.  Pada nama orang  barat  pada  umumnya unsur  nama  yang  terakhir  adalah 

nama  keluarga,  tetapi  nama  bangsa China  biasanya  unsur  nama  pertama 

yang merupakan nama keluarga. 

c.  Misalnya nama pengarang: 

Dewi Sandra; DR. Muksin I. Bagus; H. Ayu Septian Rini, 
Maka contoh cara penulisannya adalah: 

1). Sandra (2007) menyatakan bahwa ..... 

2). Menurut Bagus (2007) .......... 

3). ........ (Rini, 2006) 

3.  Bila sumber ditulis oleh dua orang pengarang: 

Nama keduanya harus ditulis sesuai dengan kaidah di atas. 

Contoh: 

Arthur T. Mosher dan H. Dadang Surya Kencana; 

Pratiwi dan N.S. Prabowo 

Cara penulisannya adalah: 

a.  Mosher dan Kencana (1998) menyatakan ...... 

b.  ........ (Pratiwi dan Prabowo, 2001).
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4.  Bila sumber ditulis oleh lebih dari dua orang: 

Menulis  nama  pengarang  yang  pertama  kemudian  diikuti  dengan  singkatan 

dkk.  (bila  sumber  yang  dikutip  berbahasa  Indonesia)  atau  et  al  (bila  sumber 

yang dikutip berbahasa Inggris/asing). 

Contoh: 

Andi Purnomo, N.S. Prabowo, dan H. Dadang Surya Kencana 

David Lindsay, Albert W. Smith, dan Arthur T. Mosher 

Cara penulisannya di dalam teks adalah: 

Menurut Purnomo dkk. (1999) .......... 

Lindsay et al (2001) menyatakan bahwa .......... 

Catatan: 

Di  dalam  daftar  pustaka,  semua  nama  pengarang  seperti  ini  harus  ditulis 

lengkap, tidak boleh menggunakan dkk. atau et al. 

5.  Bila beberapa pustaka yang dikutip dikarang oleh satu orang pengarang dalam 

tahun yang sama adalah: 

a.  Sebagai pembeda masingmasing pustaka diberi  tanda  tambahan huruf a, 

b, c dan seterusnya berdasarkan urutan bulan terbit pustaka tersebut. 

b.  Bila  identitas  atau  informasi  urutan  bulan  terbit  tidak  terdapat  dalam 

pustakapustaka tersebut, urutan tanda a, b, dan seterusnya didasarkan atas 

abjad judul pustaka. 

Contoh: 

1). Sudaryanto (1998a) menyatakan .. ...... 

2). ........... (Sudaryanto, 1998b). 

c.  Apabila  suatu  kutipan  dalam  hal  yang  sama diacu  dari  beberapa  sumber 

yang  pengarangnya  berbeda,  dalam  penunjukan  sumber  ditulis  semua 

pustaka yang diacu, masingmasing dipisahkan dengan tanda titik koma. 

Contoh: 

1)  Menurut Akhmad (2001); Sulthoni (2002); dan Clement (2002), ......... 

2)  . ........ (Akhmad, 2001; Sulthoni, 2002; dan Clement, 2002). 

d.  Apabila  pustaka  yang  dikutip  tidak  diketahui  atau  tidak  tercantum  nama 

pengarangnya, dalam penunjukan sumber, nama pengarang diganti dengan



31 

lembaga  yang  bertanggung  jawab  atau  yang  mengarsip  dan menyimpan 

pustaka tersebut. 

Contoh: 

1)  ......... (Departemen Pertanian RI, 1999). 

2)  Politeknik Negeri Jember (2000) menyatakan .......... 

e.  Apabila  kutipan  berasal  dari  sebuah  suntingan  (editorial),  dalam 

penunjukan  sumber  harus mencantumkan  singkatan  "Ed."  Sesudah  nama 

penyunting (editor), baru diikuti tahun terbit. 

Contoh: 

1). Moeliono (Ed. 1988) menyatakan ........ 

2). ......... (Moeliono, Ed. 1988). 

f.  Kutipan yang berasal dari salah satu penulis dalam sebuah bunga rampai, 

misalnya  prosiding,  ensiklopedi,  yang  disusun  oleh  editor,  penunjukan 

sumbernya diatur seperti pada contoh. 

Contoh: 

Suatu kutipan artikel  yang ditulis oleh Cartier dalam buku bunga  rampai 

yang disunting oleh Stein tahun 2001. 

Cara penulisannya adalah: 

1)  Cartier (dalam Stein, 2001) menyatakan ......... 

2)  .......... (Cartier dalam Stein, 2001). 

g.  Bila  kutipan  berasal  dari  kutipan,  maka  penunjukan  sumbernya  ditulis 

dengan menambahkan kata "dalam". 

Contoh: 

1)  Menurut Wojowasito (dalam Ramlan, 1985), .......... 

3)  ........... (Wojowasito dalam Ramlan, 1985). 

h.  Jika  pustaka  yang  dikutip  tidak  berangka  tahun,  penunjukan  sumbernya 

ditulis "tanpa tahun" dan diletakkan dalam tanda kurung. 

Contoh: 

1) Sukarno (Tanpa Tahun) mengemukakan bahwa ......... 

2) ........... Sukarno (Tanpa Tahun). 

i.  Bila  kutipan  berasal  dari  jurnal,  majalah  ilmiah,  skripsi,  tesis,  disertasi, 

makalah  seminar,  materi  lokakarya,  bahan  penataran,  atau  yang  sejenis,
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penunjukan sumber cukup dilakukan dengan menuliskan nama penulis dan 

tahun terbit. Tetapi apabila bagian yang dikutip tersebut merupakan hasil 

kutipan  juga,  maka  nama  penulis  sebelumnya  dan  tahun  terbitnya  harus 

dicantumkan. 

Contoh: 

1)  Suwarno (1995) berpendapat ......... 

2)  North (1992) yang mengutip hasil penelitian Rosebrough et al.(1985) 

menyatakan ....... 

3)  ........... (Samosir dkk., 1997). 

4)  Wahyu  (1994)  berdasarkan  laporan  Direktorat  Jenderal  Peternakan 

(1992) menyatakan bahwa ....... 

Catatan: 

Bahan kuliah yang belum diterbitkan secara resmi atau belum merupakan 

buku ajar, sebaiknya tidak digunakan sebagai sumber kutipan. 

j.  Bila kutipan diperoleh dari sumber perpustakaan elektronik, misalnya CD 

ROM,  jurnal/buku/majalah  ilmiah  edisi  online,  atau  website,  cara 

penunjukan sumbernya dengan menulis nama dan tahun terbit. 

Contoh: 

1)  Menurut Peebles et al .(2002) .......... 

2)  .............. (NRC, 1998). 

3.2.4 Cara Pengambilan Kutipan 

Penunjukan sumber atau kutipan dapat dilakukan dengan tiga cara. 

1.  Mencantumkan di dalam teks (innote). Cara penulisannya sebagai berikut: 

a.  Nama  pengarang  dituliskan  sebelum  bunyi  kutipan,  buatlah  dahulu 

pengantar kalimat yang sesuai. 

Contoh: 

Dalam hal pengasapan ini, Suhadi (2003:34) mengatakan, pengasapan ikan 

dengan menaikkan suhu semaksimal mungkin akan … dan seterusnya. 

b.  Nama  pengarang  dituliskan  setelah  bunyi  kutipan,  buatlah  dahulu 

pengantar kalimat yang sesuai.
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Contoh: 

Lebih  tegas  lagi,  dikatakan  bahwa  amoniak  dikirimkan  secara  kontinu 

untuk memenuhi keperluan … dan seterusnya (Subandi, 2002:40). 

c.  Jika  nama  pengarangnya  terdiri  dari  dua  orang,  sebutkan  keduanya. 

Contoh: 

Selanjutnya, Eman dan Fauzi (2002:18) mengatakan bahwa tenaga mesin 

itu  dapat  mengatasi  sekian  tenaga  manusia.  Oleh  sebab  itu,  masalah 

ketenagakerjaan … dan seterusnya. 

atau 

d.  Jika nama pengarangnya lebih dari tiga orang. 

contoh: 

Jika  dirumuskan  bagaimana  hubungan  arsitektur  dan  arsitek,  Sularso  dkk. 

(2003:1011)  mengatakan  bahwa  arsitektur  adalah  perpaduan  ...  dan 

seterusnya. 

e.  Teknik  penulisan  untuk  kutipan  yang  kurang  dari  enam  baris,  kutipan 

ditulis di dalam teks (innote) dengan jarak dua spasi. 

f.  Kutipan  yang  lebih dari  lima baris, kutipan ditulis di  bawah  teks dengan 

jarak satu spasi dan menjorok sekitar  lima pukulan mesin ketik (± 1 cm) 

baik sebelah kiri maupun kanan. 

Dalam  bagian  lain  dikemukakannya  bahwa  tenaga  mesin  itu  dapat 

mengatasi sekian tenaga manusia. Oleh sebab itu, masalah ketenagakerjaan 

… dan seterusnya (Eman dan Fauzi, 2002:18).
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Contoh: 

Ternyata,  ular  itu  banyak  sekali  jenisnya  serta  memiliki  ciri  yang 

bermacammacam,  seperti  dikatakan  oleh  Suhono  (2003:43)  sebagai 

berikut. 

Di  pulau  Jawa  dikenal  110  jenis  ular,  baik  yang  berbisa 
maupun  yang  tidak  berbisa  dengan  taring  di  muka  berjumlah 
30 jenis, 18 jenis di antaranya terdiri atas ularular laut. Hingga 
kini didapatkan 12  jenis ular berbisa yang hidup di darat. Ke 
12 jenis ular berbisa yang hidup di darat Pulau Jawa ini 4 jenis 
ular  termasuk  ke  dalam  keluarga  viperidae  dan  8  jenis  ular 
termasuk  ke  dalam  keluarga  elapidae.  Ularular  lainnya  (80 
jenis) termasuk ularular yang tidak berbisa 

2.  Mencantumkan  catatan  di  bawah  halaman  (footnote).  Cara  penulisannya 

sebagai berikut. 

Catatan kaki adalah suatu keterangan tambahan tentang istilah atau ungkapan 

yang  tercantum dalam  naskah. Diletakkan  di  bagian  bawah  halaman dengan 

dibatasi oleh garis sepanjang sepuluh karakter. 

Contoh: 

Selanjutnya,  dikatakan  bahwa  apabila  seseorang  telah  ditangkap  dan 

ditahan,  tetapi  ternyata  tidak  cukup  bukti  bahwa  yang  bersangkutan 

melanggar hukum, maka praperadilan 1) harus memeriksa dan memutuskan 

nasib tersangka. 

__________ 
1)  Praperadilan adalah  lembaga  yang  akan memeriksa  atau menuntut  sah  atau  tidaknya 
suatu penangkapan dan penahanan terhadap seseorang. 

Karangan  ilmiah pada masa  lalu menggunakan  istilahistilah  ibid, op cit dan 

loc  it.  Istilahistilah  ini  tidak perlu digunakan dalam karangan  ilmiah karena 

pembaca tidak akan mengetahui siapa yang membuat isi pernyataan itu. 

3.  Mencantumkan  catatan  di  akhir  bab  atau  di  akhir  seluruh  bab  (endnote). 

Penulisan sumber kutipan end note hampir sama dengan foot note, penjelasan 

diletakkan di bagian akhir sebelum daftar sumber rujukan.
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Contoh: 

3.2.5 Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar  pustaka  memuat  semua  informasi  tentang  identitas  pustaka  yang 

diacu  dengan  lengkap  dan  jelas,  sehingga  mudah  ditelusuri.  Pustaka  ini  dapat 

berupa  buku,  buku  teks,  majalah  ilmiah,  laporan  hasil  penelitian, 

skripsi/tesis/disertasi,  artikel  jurnal  atau  buletin,  atau  lainnya,  dengan  syarat 

mempunyai relevansi  langsung dengan topik atau masalah yang diangkat. Selain 

itu  sumber  tersebut  juga  dapat  diperoleh  dari  edisi  online  di  website  internet. 

Buku  diktat  kuliah,  penuntun  praktikum,  dan  bahan  kuliah  sebaiknya  tidak 

digunakan  sebagai  bahan  kepustakaan.  Pustaka  yang  dicantumkan  dalam  daftar 

pustaka  harus  benarbenar  diacu  oleh  penulis,  yang  ditunjukkan  dengan  sitasi 

yang dicantumkan dalam teks. 

Penulisan  daftar  pustaka  disusun  menurut  abjad  huruf  pertama  nama 

pengarang atau lembaga yang bertanggung jawab, tetapi tidak perlu diberi nomor 

urut.  Apabila  panjang  informasi  identitas  sebuah  pustaka  yang  diacu  lebih  dari 

satu  baris,  penulisan  baris  kedua  dan  seterusnya  diketik  masuk  ke  kanan  lima 

ketukan,  dan  masingmasing  baris  berjarak  satu  spasi.  Jarak  pengetikan  antara 

pustaka satu dengan pustaka berikutnya adalah dua spasi. 

Fungi  adalah  heterotrof  1  yang  mendapatkan  nutriennya  melalui  penyerapan 

(absorptive). Dalam cara nutrisi ini molekulmolekul organic kecil diserap dari 

medium sekitarnya. 

Catatan akhir. 
1.  Definisi  di  atas  adalah  kutipan  dari Cambepbell ReeceMitchell  dalam Terjemahan 

Tim Jur. Biologi MIPA edisi lima jilid 2 IPB, Bogor, memberikan definisi heterotrof 

mikrooorganisme  yang  mendapatkan  molekul  makanan  organic  dengan  cara 

memakan organisme lain atau hasil sampingan. 

Contoh di atas dikutip dari 

Mitchell dkk. (2003). Biology Dalam terjemahan Tim Jurusan Biologi FMIPA Bogor: 
IPB.
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Urutan  penulisan  unsurunsur  pustaka  adalah  sebagai  berikut:  nama 

pengarang/penulis,  tahun  publikasi  (diterbitkan),  judul  pustaka  beserta 

keterangannya, kota tempat diterbitkan, titik dua (:), nama penerbit. 

1.  Penulisan Nama Pengarang/Penulis 

Nama pengarang diakhiri dengan tanda titik (.), disusun ke bawah menurut 

abjad  akhir  dari  penulis  pertama.  Penulisan  nama  pengarang  dilakukan  tanpa 

menuliskan  gelar  akademik,  pangkat,  dan  tidak  diberi  nomor  (gelar 

kebangsawanan diperbolehkan). 

a.  Nama Orang  Indonesia,  bila  lebih  dari  satu  kata,  maka  nama  yang  terakhir 

yang ditulis, atau nama yang biasa dikenal dalam publikasi ilmiah yang ditulis 

didepan. Nama depan atau nama pertama ditulis dengan disingkat. 

Contoh: 

Muhammad Sudomo ditulis Sudomo, M. 

Florentius G. Winarno, ditulis Winarno, F.G. 

b.  Nama orang barat, yang ditulis adalah keluarga yang terletak di belakang 

Contoh: 

James W. Stewart, ditulis Stewart, J.W., 

Ian MacDonald, ditulis MacDonald, I., 

c.  Nama orang China, jika terdiri dari tiga kata yang terpisah, maka kata pertama 

menunjukkan  nama  keluarga.  Jika  terdiri  dari  dua  kata  memakai  garis 

penghubung,  maka  kedua  kata  yang  dihubungkan  adalah  nama  diri  (bukan 

nama keluarga) 

Contoh: 

Gan Koen Han, ditulis Gan, K.H. 

Hwawee Lee, ditulis Lee, H. 

d.  Jika penulis terdiri dari dua orang atau lebih, singkatan nama penulis pertama 

diletakkan  di  belakang,  tetapi  untuk  nama  penulis  yang  lain  diletakkan  di 

depan. 

Contoh: 

Soehardjo Widodo, Kabul Santoso, dan Hari Prasetyo 

ditulis: Widodo, S, K. Santosos, dan H. Prasetyo 

Ian MacDonald, James W. Stewart, and M. Toelihere
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ditulis: MacDonald, I., J.W Stewart, and M. Toelihere 

e.  Jika dua buku atau  lebih  yang dikutip  berasal  dari penulis  yang sama, maka 

penulisannya  cukup  satu  kali  saja,  dan  untuk  buku berikutnya  nama penulis 

diganti dengan garis putusputus. 

2.  Penulisan Tahun Terbitan 

Tahun terbit pustaka ditulis setelah nama pengarang, dipisahkan oleh tanda 

titik dan diakhiri dengan tanda titik. 

a.  Jika dua pustaka atau lebih yang diacu ditulis oleh pengarang yang sama dan 

tahun terbit yang sama, maka di belakang tahun dibubuhkan huruf a, b, c, dan 

seterusnya sebagai pembeda. 

Contoh: 

Warwick, E.J. 1987a. ……………. 

. 1987b. …………….. 

b.  Jika  buku  yang  diacu  tidak  berangka  tahun,  di  belakang  nama  pengarang 

diberi keterangan “(Tanpa Tahun)”. 

Contoh: 

Wahyu, J. (Tanpa Tahun) ........ 

3.  Penulisan Judul Pustaka dan Keterangannya 

Judul  pustaka  ditulis  sesudah  tahun  terbit  dan  dicetak  miring  (italic). 

Setiap huruf awal kata menggunakan huruf kapital, kecuali untuk kata tugas (kata 

depan, kata sambung, kata penghubung). Keterangan pustaka  yang dapat berupa 

nomor  edisi,  kota  tempat  penerbit  ditulis  dengan  huruf  biasa  (normal):  nama 

penerbit. 

4.  Penulisan Penerbit 

Nama  penerbit  dicantumkan  sesudah  judul  pustaka,  jika  lembaga  yang 

menerbitkan buku itu langsung dijadikan pengganti nama pengarang karena nama 

pengarang  tidak  ada.  Jika  pustaka  acuan  belum diterbitkan  setelah  pencantuman 

judul diberi keterangan ”(belum diterbitkan)”.
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Contoh: 

a.  Pustaka Berupa Buku Teks 

Urutan  penulisannya  adalah:  nama  pengarang,  judul  buku  (dicetak  italic), 

edisi, kota tempat terbit, dan nama penerbit. 

b.  Pustaka Berupa Artikel dari Buku atau Buku Teks dengan Penyunting 

Urutan  penulisannya  adalah:  Judul  artikel,  judul  buku  (dicetak  italic),  nama 

editor (diletakkan dalam kurung), nomor halaman artikel tersebut, kota tempat 

penerbit, dan nama penerbit. 

c.  Pustaka Berupa Prosiding  (Kumpulan  beberapa Makalah)  dengan  atau  tanpa 

Penyunting 

Urutan  penulisannya  adalah:  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul 

makalah, judul prosiding (dicetak italic), nama editor (bila ada), halaman dari 

makalah, kota tempat terbit, dan nama penerbit. 

Allen,M.F. 1991. The Ecology of Mycorrhizae. 2 nd  ed. Cambridge University 
Press. 

Warwicks,  E.J.,  J.M.  Astuti,  W.  Hardjosubroto.  1987.  Pemuliaan 
Ternak.Cetakan ke 3. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 

Andrew,  C.S.  1978.  Legumes  and  Acid  Soil.  In  Limitation  and 
Potential Biological Nitrogen Fixation in The Tropic  (Eds. J. 
Dubereiner, R. Burries & Hollaender). pp. 135 – 160. New York: 
Plenum Press.New York. 

Saragih,  B.  2000.  Pengembangan  Agribisnis.  Perunggasan  dalam  Era 
Globalisasi Dalam Agribisnis  berbasis  peternakan.  (Penyunting 
R.  Pambudy,  T.  Sipayung,  Burhanuddin,  dan  F.M.  Dabukke). 
Edisi  ke  2.  Bogor:  USESE  Foundation  dan  Pusat  Studi 
Pembangunan IPB. 

Fischer, R.A. 1973. The Effect pf Water Stress at Various Stage o Development On 
Yield  in Wheat.  In Plant  response  to Climatic  factor (Eds. R.O Slatyer), 
PP 233241. Procedings Upsalla Syimposium, Paris: UNESCO. 

Triwulaningsih, E. 1993. Kemungkinan Pemanfaatan Teknologi produksi Embrio 
Melalui  Fertilisasi  In  Vitro  dalam  Pengembangan  Sapi  Madura.  Dalam 
Prosiding  Pertemuan  Ilmiah  Hasil  Penelitian  dan  Pengembangan  Sapi 
Madura  (Penyunting  K.  Ma’sum,  M.A.  Yusran,  dan  M.  Rangkuti).  Pp. 
110113. Grati: Balai Penelitian Ternak Grati.
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d.  Pustaka Berupa Artikel dari Jurnal/buletin/Majalah Ilmiah 

Urutan penulisannya adalah: nama pengarang, tahun penerbitan,  judul artikel, 

nama  jurnal/buletin/majalah  (dicetak  miring),  volume/nomor,  dan  nomor 

halaman dimana artikel yang dikutip tersebut dimuat. 

e.  Pustaka  berupa  Skripsi/Tesis/Disertasi,  Laporan  Hasil  Penelitian,  atau 

Makalah Ilmiah lain yang belum diterbitkan 

Urutan  penulisannya  adalah:  nama  pengarang,  tahun  terbitan,  judul 

skripsi/tesis/disertasi/makalah  (dicetak  miring),  bentuk  pustaka,  nama 

lembaga, dan tempat penyelenggaraan kegiatan ilmiah pengarang. 

f.  Pustaka Berupa Artikel dari Majalah, Koran, atau lainnya. 

Urutan  penulisannya  adalah:  nama  pengarang,  tahun  terbit,  judul  artikel 

(diberi tanda petik), nama majalah/koran (dicetak italic) didahului dengan 

kata ”Dalam”, edisi, tanggal terbit, tempat terbit, dan nomor halaman. 

Amstrong. D.P. and Westoby, M. 1993. Seedlings from Large Seed Tolerate 
Defoliation Better: A Test Using Phylogenetically Independent 
Contrast. Journal of Ecology 74: 10921110 

Kusumastuti, T.A. dan B. Guntaro. 2001. Analisis Peramalan Harga, 
Konsumsi dan Harga Riil Daging Ayam di daerah Istimewa 
Yogyakarta: Buletin Peternakan, 25; 200 – 210. 

Butcher, R.E. 1983. Studies On Interference Between Weeds and Peas. PhD 
Thesis. University of East Anglia. 

Purnomo, H. 1998. Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Kaitannya dengan 
Keamanan Pangan Menjelang Abad 21.Makalah (belum diterbitkan) 
Pada Seminar Keamanan Pangan Menjelang abad 21. Program 
Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. 
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Dalam Tabloid Peluang. Edisi No. 50,28 Oktober 1999. Jakarta. Hal 
78. 

Kresnayana, Y. 1996. “Menjadi Wirausaha”. Dalam Surabaya Post. 26 Juli 
1996, Surabaya. Hal 4. 

Simanungkalit, T. 1999. “Demokrasi Kita Masih Belajar di Tingkat Dua”. 
Dalam Prioritas, 4 Mei 1999. jakarta. Hal. 4  5



40 

g.  Pustaka berupa artikel, makalah,  laporan hasil penelitian,  tesis, disertasi, dan 

bentukbentuk  lain  yang dikutip dari  sumber  non cetakan,  seperti CD ROM, 

jurnal/buletin/majalah ilmiah edisi on–line atau website. 

Urutan penulisannya adalah: nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, judul 

jurnal/buletin/majalah  ilmiah  atau  judul  CD  ROM  (dicetak  miring),  alamat 

(address) website (dicetak miring). 

Bender, D. 2000. “Fats and Oils”. Microsoft Encarta Encyclopedia 2000. 
CDROM Edition. Microsoft Corporation. 

Sanz, M., A. Flores, and C.J. Lopez – Bote. 2001. ‘The Metabolic Use of 
Energy  from  Dietary  Fat  in  Broiler  is  Affected  by  Fatty  Acid 
Saturation”.  J.  of  Poultry  Science,  Online  –  Edition.  http://www. 
Psa. Edu 

Harefa, A. 2001. “Inovasi – Kewirausahaan: Kewirausahaan Untuk Semua 
Orang?” Makalah  ilmiah pada Kursus Kewirausahaan http://www. 
pembelajar.com 

Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI). 1998. Rancangan Kegiatan 
Pengembangan  Motivasi  dan  Potensi  Wirausaha  Masyarakat 
melalui Pendekatan Sosial Budaya. Materi yang disampaikan pada 
pelatihan Kewirausahaan. http://202.155.39.179/weblm/pdiilipi
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3.3 Pedoman Pengetikan 

Mahasiswa maupun dosen Politeknik Negeri Jember yang membuat Karya 

Ilmiah  lazimnya  harus  memiliki  keseragaman  penulisan  yang  berlaku  di 

lingkungan Politeknik Negeri  Jember. Oleh karena  itu Buku Pedoman Penulisan 

Karya  Ilmiah  ini  berisi  ketentuanketentuan  penulisan  karya  ilmiah  yang  perlu 

diikuti civitas akademis. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam 

pengetikan naskah tulisan, secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut. 

3.3.1 Jenis dan Ukuran Kertas 

Kertas  yang  digunakan  dalam  menulis  karya  ilmiah  adalah  kertas  HVS 

dengan ukuran A4. Kertas A4 memiliki ukuran panjang dan lebar sebesar 21 cm x 

29,7 cm. Berat kertas yang digunakan adalah 80 g. 

3.3.2 Jenis Huruf 

Karya  ilmiah  diketik  dengan menggunakan komputer  dengan  jenis  huruf 

Times New Roman. Ukuran huruf (font size) sebesar 12 cpi. 

3.3.3 Jarak Tepian (Margin) 

Batas pengetikan naskah dari tepian kertas adalah sebagai berikut: 

1.  Pias kiri 4 cm dari sisi kertas 

2.  Pias kanan 3 cm dari sisi kanan 

3.  Pias atas 4 cm dari sisi kertas atas 

4.  Pias bawah 3 cm dari sisi kertas bawah 

3.3.4 Format 

Format karya ilmiah mengikuti beberapa aturan berikut: 

1.  penulisan  naskah  di  awal  alinea  paragraf  dilakukan  dengan  cara  melakukan 

tab atau 5 ketukan (karakter) dari pinggir kiri tulisan naskah 

2.  memberi jarak 1 ketukan setelah tanda koma, titik koma, titik dua, sedangkan 

sebelum  penulisan  tanda  koma,  titik  koma,  dan  titik  dua  tidak  diberi  jarak 

baris 

3.  memberi jarak 1 ketukan untuk penulisan awal naskah setelah ada tanda titik
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4.  setiap  bab  dimulai  pada  halaman  baru  dan  diketik  di  tengah  secara  simetris 

dengan huruf kapital untuk seluruh hurufnya 

5.  sub bab diketik di pinggir sisi kiri halaman dengan huruf pertama pada setiap 

kata menggunakan huruf kapital 

6.  judul  bab  dan  sub  bab  dicetak  tebal  sedangkan  sub  subbab  dicetak  dengan 

ketebalan standar 

7.  judul dan penomoran tidak diakhiri tanda baca titik 

8.  pemutusan  atau  pemisahan  kata  dalam  satu  baris  harus  mengikuti  kaidah 

bahasa Indonesia yang baku dan benar (EYD). 

3.3.5 Jarak Baris 

Ketentuan jarak baris pada penulisan karya ilmiah sebagai berikut: 

1.  jarak antar baris penulisan naskah karya ilmiah adalah 1,5 spasi 

2.  penulisan abstrak, kutipan  langsung, penulisan  judul sub bab,  judul  tabel dan 

judul gambar atau grafik menggunakan jarak 1 spasi 

3.  antara  judul bab,  judul sub bab,  judul sub subbab dan antara kalimat terakhir 

uraian bab atau sub bab atau sub subbab dengan judul sub bab atau sub subbab 

berikutnya diberi jarak 3 spasi 

4.  jarak antara  judul subbab, sub subbab dengan awal  tulisan naskah pada baris 

pertamanya  adalah  1.5  spasi.  Perkecualian  jarak  judul  bab  dengan  awal 

kalimat uraian ketika tidak ada sub bab maka diberi jarak 3 spasi 

5.  jarak sumber rujukan pada daftar sumber rujukan diberi jarak 2 spasi.
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Contoh: 

3.3.6 Penomoran 

Cara  menggunakan  nomor  dalam  penulisan  karya  ilmiah  di  POLIJE 

adalah: 

1.  Angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya) digunakan untuk penomoran 

halaman  karya  ilmiah  bagian  awal  yang  meliputi  halaman:  1)  judul;  2) 

pengesahan; 3) motto; 4)  abstract; 5)  ringkasan;  6)  prakata; 7)  daftar  isi; 8) 

daftar  tabel,  9)  daftar  gambar;  10)  daftar  lampiran.  Penulisan  halaman 

diletakkan  di  bagian  tengah  bawah dari  halaman. Penomoran  angka  romawi 

dimulai dari halaman prakata. 

2.  Angka  Arab  (1,2,  3  dan  seterusnya)  dipergunakan  untuk  penomoran  bab 

seperti  bab:  1)  Pendahuluan;  2)  Tinjauan  Pustaka;  3) Metode  Penelitian;  4) 

Hasil dan Pembahasan; 5) Kesimpulan dan Saran. Penulisan nomor bab huruf 

besar diletakkan di  tengah secara simetris pada halaman baru. Cara memberi 

nomor  halaman  pada  halaman  bab  diletakkan  di  bawah  halaman  naskah 

sedangkan yang bukan halaman bab diletakkan di bagian atas kanan halaman. 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

(Tab) ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 

3.1  Desain Penelitian 

3.2  Judul subbab 

3.2.1 Judul sub subbab 

(Tab)……………………………………………………………....... 
...............................……………………………………………………….. 
1.  ………………… 

Uraian awal kalimat …..……………………………………….. 
…………...…………………………………………………………… 
2.  …………………. 

3 Spasi 

3 spasi 

3 spasi 

1,5 spasi (Bila tidak ada penjabaran pada sub bab 3.2)
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Contoh: 

3.  Angka  Arab  (1,2,  3  dan  seterusnya)  digunakan  untuk  penomoran  halaman 

karya  ilmiah  bagian  utama  dan  bagian  akhir.  Cara  penulisan  penomoran 

halaman angka arab diletakkan di kanan atas halaman. Beberapa penggunaan 

angka arab system digital untuk penomoran bab, sub bab, sub subbab, nomor 

tabel, nomor gambar dan lainlain adalah: 

a.  Angka terakhir tidak boleh diberi tanda baca titik 

b.  Cukup menggunakan tiga angka dan penomoran selanjutnya menggunakan 

1, 2, 3 dan seterusnya kemudian a, b,  c, dan seterusnya kemudian 1), 2), 

3),  selanjutnya  a),  b),  c)  dan  seterusnya,  selanjutnya  (1),  (2),  (3)  dan 

seterusnya, selanjutnya (a), (b), (c) 

Contoh: 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1 

2 

Lanjutan 
………………………………… 
…………………  dst 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Judul Subbab 
2.2  Judul Subbab 
2.2.1  Judul Subsubbab 
1. 
2. 
a. 
b. 
1) 
2) 
a) 
b) 
(1) 
(a) 

7
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3.3.7 Penyajian Ilustrasi 

Penulisan  Karya  ilmiah  bagian  utama/isi  seringkali  dibutuhkan  ilustrasi 

sebagai  data  pendukung  yang  disajikan  dalam  bentuk  tabel,  gambar,  grafik. 

Gambar,  tabel dan grafik yang tidak digunakan dalam pembahasan diletakkan di 

halaman lampiran. 

Cara menyajikan gambar, tabel dan grafik adalah sebagai berikut: 

1.  Gambar dan Grafik 

a.  Gambar dapat disajikan dalam bentuk diagram, monogram, peta, gambar, 

foto.  Gambar  harus  disajikan  secara  jelas.  Sajian  foto  yang  jelas  dapat 

diperoleh dari program komputer. 

b.  Grafik dapat disajikan dalam bentuk batang, lingkaran, dan garis. 

c.  Judul  gambar  dan  grafik  ditempatkan  di  bawah  gambar  secara  simetris. 

Jarak  judul  dengan  gambar  1,5  spasi.  Judul  gambar  lebih  dari  satu  baris 

maka penulisannya dibuat  judul dengan 1  spasi  rata kiri. Penulisan  judul 

dengan  huruf  kapital  untuk  setiap  huruf  di  awal  kata,  kecuali  kata 

penghubung, kata tunjuk, kata sambung. 

Contoh gambar grafik: 

: 

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai 
Tahun 20052006 

2.  Tabel 

a.  Penyajian  tabel  dalam  tulisan  karya  ilmiah  harus  ditempatkan  pada  satu 

halaman dan tidak boleh dipotong atau dipisah pada halaman berikutnya. 

Apabila  besar  tabel  tidak  mencukupi  halaman  maka  dapat  dilakukan 

pengecilan ukuran font. 

90
80
70
60
50
40
30
20
10
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Kedelai 

Jagung 

1 Padi
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b.  Judul  tabel  diletakkan  di  atas  tubuh  tabel  dengan  spasi  1,5  spasi.  Judul 

tabel  lebih  dari  satu  baris  dibuat  di  baris  berikutnya  spasi  1.  Pemberian 

nomor tabel berdasarkan nomor urut di masingmasing bab. 

c.  Setiap  awal  kata  ditulis  dengan  huruf  kapital  kecuali  kata  hubung,  kata 

tunjuk, kata sambung. 

d.  Penulisan  sumber  pada  tabel  diletakkan  di  bagian  bawah  kiri  tabel  atau 

setelah judul tabel dengan spasi 1, ukuran font lebih kecil dari ukuran font 

tabel. 

e.  Penulisan  judul  tabel  dan  penulisan  tabel  saat  digunakan  dalam 

pembahasan harus menggunakan huruf ”T” kapital. 

Contoh Penulisan Tabel: 

Tabel 3.1 Data Curah Hujan Di Kabupaten Jember Tahun 2000  2003 

BULAN  Curah Hujan (mm) 
2000  2001  2002  2003 

Januari 
Pebruari 
Maret 
April 

Sumber: Dinas Meteorologi Jember, 2003 

3.  Lambang, Satuan dan Singkatan 

a.  Lambang  atau  simbol  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  untuk 

memudahkan penulisan  rumus,  statistika, dan pernyataan aljabar  lainnya. 

Penulisan  lambang  atau  symbol  sebaiknya  mengikuti  kelaziman 

internasional,  diketik  dengan  huruf  abjad  latin  dan  abjad  yunani, 

menggunakan perangkat lunak komputer seperti program Microsoft Office 

(Microsoft Word). 

b.  Satuan  dan Singkatan  yang digunakan  adalah  yang  lazim digunakan  dan 

universal dalam berbagai disiplin ilmu. 

Contoh: 

25 0 C: 0 F,  23g,  mg,  10  ml 1  atau  10g/ml,  50%,  10  ppm,  4m,  km,  1,5  N 

larutan  H2SO4,  18  l,  kg,  ton,  0 Brix,  10  mg  O2/kg/jam,  12  ton/ha,  10 

ekor/m2, dan lainlain.
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4.  Cetak Miring 

Huruf yang dicetak miring  (italic) digunakan untuk menyatakan istilah asing, 

dan  penulisan  nama  spesies  (bahasa  latin),  misalnya  et  al,  ibid,  starter, 

Rhizopus oryzae, op. Cit, curing, pennisetum purpureum, dan lainlain.


