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Prosedur Penulisan TA

1. Sudah menempuh 110 sks
2. Mengajukan judul ke ketua jurusan
3. Kajur menunjuk verifikator sekaligus pembimbing
4. Membuat verifikasi judul untuk divalidasi
5. Mendaftarkan judul untuk memperoleh pembimbing
6. Membuat proposal TA
7. Mengajukan proposal yang sudah disahkan

pembimbing ke Kajur untuk mendapatkan
narasumber

8. Melakukan seminar proposal penelitian (syarat: sudah
pernah mengikuti seminar min 5 kali)
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Prosedur Penulisan TA

9. Mengurus SK Pembimbing TA
10. Merevisi proposal berdasarkan masukan dari seminar
11. Melakukan penelitian
12. Membuat laporan penelitian
13. Mengajukan laporan penelitian yang sudah disahkan

pembimbing untuk mendapatkan tim penguji
14. Menunggu jadwal ujian keluar
15. Melaksanakan Ujian TA (harus sudah bebas teori)
16. Jika lulus ujian melakukan revisi laporan penelitian

(Jika ada revisi dari tim penguji)
17. Mengumpulkan laporan akhir penelitian dan artikel

Meneliti?Meneliti?
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Pedoman Penulisan ArtikelPedoman Penulisan Artikel

 Ketentuan Umum:Ketentuan Umum:

–– Artikel merupakan hasil penelitian/kajian dariArtikel merupakan hasil penelitian/kajian dari
tugas akhir skripsi dari Jurusan Pendidikantugas akhir skripsi dari Jurusan Pendidikan
EkonomiEkonomi

–– Artikel dikirim dalam bentuk hardcopy danArtikel dikirim dalam bentuk hardcopy dan
atau softcopy dengan formatatau softcopy dengan format MicrosoftMicrosoft
WordWord..

–– RedakturRedaktur berhak mengedit tata bahasa danberhak mengedit tata bahasa dan
ejaan naskah yang dimuat tanpa mengurangiejaan naskah yang dimuat tanpa mengurangi
atau mengubah maksud tulisan.atau mengubah maksud tulisan.

SistematikaSistematika

 JudulJudul

–– Ditulis singkat dan padat (max 12 kata)Ditulis singkat dan padat (max 12 kata)

 Nama PenulisNama Penulis

–– Nama penulis ditulis tanpa gelar, asal danNama penulis ditulis tanpa gelar, asal dan
alamat lembaga, serta alamat emailalamat lembaga, serta alamat email
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SistematikaSistematika

 AbstrakAbstrak
–– Abstrak ditulis dalam BahasaAbstrak ditulis dalam Bahasa InggrisInggris dandan

Bahasa Indonesia. Abstrak memuat uraianBahasa Indonesia. Abstrak memuat uraian
mengenai tujuan penelitian, metode yangmengenai tujuan penelitian, metode yang
digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak ditulisdigunakan, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis
secarasecara ringkasringkas, padat dan ditulis dalam satu, padat dan ditulis dalam satu
alinea (maksimal 150 kata).alinea (maksimal 150 kata).

 Kata KunciKata Kunci
–– Kata kunci berisi ideKata kunci berisi ide--ide atau konsep dasaride atau konsep dasar

yang mewakili bidang yang diteliti.yang mewakili bidang yang diteliti.

SistematikaSistematika

 PendahuluanPendahuluan
–– Bagian ini berisi tentang latar belakangBagian ini berisi tentang latar belakang

penelitian, permasalahan penelitian atau tujuanpenelitian, permasalahan penelitian atau tujuan
penelitian, dan rangkuman kajian teori yangpenelitian, dan rangkuman kajian teori yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.berkaitan dengan masalah yang diteliti.

 MetodeMetode
–– Bagian ini memuat rancangan atau desainBagian ini memuat rancangan atau desain

penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini palingpenelitian yang dilakukan. Pada bagian ini paling
tidak memuat tentang jenis penelitian,tidak memuat tentang jenis penelitian,
subjek/objek penelitian, teknik/instrumensubjek/objek penelitian, teknik/instrumen
pengumpulan data dan analisis data.pengumpulan data dan analisis data.
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SistematikaSistematika

 Hasil dan PembahasanHasil dan Pembahasan

–– Bagian ini memuat hasil analisis data,Bagian ini memuat hasil analisis data,
pengujian instrumen dan hipotesis (jika ada),pengujian instrumen dan hipotesis (jika ada),
jawaban pertanyaan penelitian, temuanjawaban pertanyaan penelitian, temuan--
temuan dan interpretasi temuantemuan dan interpretasi temuan--temuan.temuan.

 KesimpulanKesimpulan

–– Menyajikan kesimpulan hasil penelitian danMenyajikan kesimpulan hasil penelitian dan
jika diperlukan dapat ditambahkan implikasi,jika diperlukan dapat ditambahkan implikasi,
keterbatasan dan saranketerbatasan dan saran

SistematikaSistematika

 Daftar PustakaDaftar Pustaka

–– Memuat sumberMemuat sumber--sumber yangsumber yang diacudiacu di dalamdi dalam
penulisan artikel, hanya sumberpenulisan artikel, hanya sumber--sumber yangsumber yang
digunakan yang dimuat dalam daftar pustaka.digunakan yang dimuat dalam daftar pustaka.
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Format PenulisanFormat Penulisan

 Artikel dapat disajikan dalam bahasaArtikel dapat disajikan dalam bahasa
InggrisInggris atau bahasa Indonesia.atau bahasa Indonesia.

 Panjang tulisan antara 10Panjang tulisan antara 10 –– 20 halaman20 halaman
dan ditulis dalam kertas ukuran A4 dengandan ditulis dalam kertas ukuran A4 dengan
spasi 1.spasi 1.

 Jenis huruf yang digunakan:Jenis huruf yang digunakan: CalibriCalibri ukuranukuran
1212

 Margin atas, bawah dan samping 1Margin atas, bawah dan samping 1 inciinci..

Format PenulisanFormat Penulisan

 Setiap tabel atau gambar diberi nomorSetiap tabel atau gambar diberi nomor uruturut, judul, yang, judul, yang
sesuai dengan isi tabel dan gambar, dan sumbersesuai dengan isi tabel dan gambar, dan sumber kutipankutipan
(jika ada). Sumber(jika ada). Sumber kutipankutipan ditulis di bawah gambar atauditulis di bawah gambar atau
tabel. Judul tabel ditulis di atas tabel dan judul gambartabel. Judul tabel ditulis di atas tabel dan judul gambar
ditulis di bawah gambar.ditulis di bawah gambar.

 Semua halaman termasuk tabel, lampiran dan daftarSemua halaman termasuk tabel, lampiran dan daftar
pustaka diberi nomorpustaka diberi nomor uruturut halaman.halaman.

 SumberSumber kutipankutipan dalam teks ditulis di antaradalam teks ditulis di antara kurungkurung bukabuka
dandan kurungkurung tutup yang menyebutkan nama akhirtutup yang menyebutkan nama akhir
penulis, tahun, dan nomor halaman jika dipandangpenulis, tahun, dan nomor halaman jika dipandang
perlu.perlu.



2/1/2013

7

Format PenulisanFormat Penulisan

 Daftar pustaka ditulisDaftar pustaka ditulis alphabetisalphabetis sesuaisesuai
dengan nama akhir (tanpa gelardengan nama akhir (tanpa gelar
akademik), baik penulis asing maupunakademik), baik penulis asing maupun
penulis Indonesiapenulis Indonesia

Penulisan Daftar PustakaPenulisan Daftar Pustaka

 JurnalJurnal

YelleYelle, L.E. (1980), “Industrial Life Cycles and, L.E. (1980), “Industrial Life Cycles and
Learning Curves: Marketing and ProductionLearning Curves: Marketing and Production
Interaction”Interaction” Industrial MarketingIndustrial Marketing
ManagementManagement, 9 (4), 311, 9 (4), 311--318318

 Laporan PenelitianLaporan Penelitian

SumarnoSumarno, dkk. (2012) “Implementasi Kebijakan, dkk. (2012) “Implementasi Kebijakan
Desentralisasi Pendidikan Dasar”.Desentralisasi Pendidikan Dasar”. LaporanLaporan
Penelitian.Penelitian. Yogyakarta: LPPM UNYYogyakarta: LPPM UNY
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Penulisan Daftar PustakaPenulisan Daftar Pustaka

 BukuBuku

EbelEbel, R.L. & D.A., R.L. & D.A. FrisbieFrisbie (1991)(1991) Essential OfEssential Of
Educational Measurement (5Educational Measurement (5thth Edition).Edition). NewNew
Delhi: PrenticeDelhi: Prentice--Hall, Inc.Hall, Inc.

 InternetInternet

White, H. (2007)White, H. (2007) ProblemProblem--Based Learning inBased Learning in
Introductory Science Across Disciplines.Introductory Science Across Disciplines.
Diakses dariDiakses dari http://www.udel.edu/chem/http://www.udel.edu/chem/
white/finalrpt.htmlwhite/finalrpt.html pada tanggal 6 Januaripada tanggal 6 Januari
2011 Pukul 11.30 WIB2011 Pukul 11.30 WIB
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Perihal MasalahPerihal Masalah::

 Apa permasalahan utama sehingga perluApa permasalahan utama sehingga perlu
dilakukan penelitian?dilakukan penelitian?

 Apakah tujuan dilaksanakannya penelitian?Apakah tujuan dilaksanakannya penelitian?
 Apakah datanya bisa diperoleh?Apakah datanya bisa diperoleh?
 Apakah kita mampu untuk melakukan penelitianApakah kita mampu untuk melakukan penelitian

dilihat dari biaya, tenaga, waktu dan latardilihat dari biaya, tenaga, waktu dan latar
belakang teori?belakang teori?

 Apakah dapat memperoleh untuk mendapatkanApakah dapat memperoleh untuk mendapatkan
ijin penelitian?ijin penelitian?

 Berapa banyak informasi yang sudah kita peroleh?Berapa banyak informasi yang sudah kita peroleh?
 Apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan?Apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan?

Perihal TeoriPerihal Teori

 TeoriTeori--teori apa yang dapat mendukungteori apa yang dapat mendukung
penelitian?penelitian?

 Dari mana kita dapat teoriDari mana kita dapat teori--teoriteori
pendukung penelitian?pendukung penelitian?

 Apakah sudah ada penelitian terdahuluApakah sudah ada penelitian terdahulu
yang relevan?yang relevan?

 Bagaimana bentuk kerangka pemikiranBagaimana bentuk kerangka pemikiran
penelitian?penelitian?
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Perihal HipotesisPerihal Hipotesis

 Apakah penelitian memerlukan hipotesis?Apakah penelitian memerlukan hipotesis?

 Apa dasar yang digunakan untukApa dasar yang digunakan untuk
merumuskan hipotesis?merumuskan hipotesis?

 Bagaimana bentuk hipotesis yang akanBagaimana bentuk hipotesis yang akan
kita rumuskan?kita rumuskan?

Perihal Desain PenelitianPerihal Desain Penelitian

 Bagaimana desain perumusan masalahnya?Bagaimana desain perumusan masalahnya?

 Bagaimana desain landasan teoretisnya?Bagaimana desain landasan teoretisnya?

 Bagaimana desain perumusan hipotesisnya?Bagaimana desain perumusan hipotesisnya?

 Bagaimana skala pengukurannya?Bagaimana skala pengukurannya?

 Berapa jumlah sampel yang diperlukan?Berapa jumlah sampel yang diperlukan?

 Bagaimana teknik pengambilan sampel?Bagaimana teknik pengambilan sampel?

 Instrumen apa yang akan digunakan dalamInstrumen apa yang akan digunakan dalam
penelitian?penelitian?
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Pengumpulan Data:Pengumpulan Data:

 Data apa saja yang harus dikumpulkan?Data apa saja yang harus dikumpulkan?

 Bagaimana instrumen untuk mengumpulkanBagaimana instrumen untuk mengumpulkan
data?data?

 Siapa yang akan mengumpulkan data?Siapa yang akan mengumpulkan data?

 Berapa biaya untuk mengumpulkan data?Berapa biaya untuk mengumpulkan data?

 Berapa tenaga yang diperlukan untukBerapa tenaga yang diperlukan untuk
mengumpulkan data?mengumpulkan data?

 Bagaimana prosedur yang harus dipenuhiBagaimana prosedur yang harus dipenuhi
untuk mengumpulkan data?untuk mengumpulkan data?

Analisis Data:Analisis Data:

 Bagaimana format untuk tabulasi data?Bagaimana format untuk tabulasi data?

 Siapa yang akan melakukan tabulasi data?Siapa yang akan melakukan tabulasi data?

 Berapa lama proses tabulasi data?Berapa lama proses tabulasi data?

 Alat analisis apa yang akan digunakan?Alat analisis apa yang akan digunakan?

 SofwareSofware apa yang akan digunakan untukapa yang akan digunakan untuk
analisis data?analisis data?
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Yang saya dengar

23

Saya lupa

Yang saya lihat

24

Saya ingat
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Yang saya kerjakan

25

Saya paham


