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KATA PENGANTAR 

 Menulis artikel atau karya tulis ilmiah memerlukan suatu 

ketrampilan khusus. Dalam suatu instansi yang bergerak dalam aliran 

akademik dan ilmiah, adalah sesuatu yang mutlak bahwa seseorang 

berjalan dalam koridor institusi tersebut  mempunyai kemampuan untuk 

menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan yang penting. Walaupun 

rutinitas ini setiap hari dilakukan, tetapi belum menjamin seseorang akan 

dapat menulis dan menuangkan gagasannya dalam suatu tulisan yang 

sistematis. 

 Buku ini membantu mereka yang ingin menulis suatu tulisan ilmiah 

berupa kajian/penelitian. Banyak tata cara atau sistematika yang 

ditawarkan atau disajikan oleh beberapa institusi, yang masing-masing 

mempunyai ciri khas sendiri. Ini adalah salah satu karya ilmiah yang 

dipakai oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, yang 

mengacu pada tata cara penulisan karya ilmiah di lingkungan Politeknik 

Pembangunan Pertanian Manokwari dan beberapa sumber lain. 

 Semoga buku ini dapat menjadi pijakan awal bagi penulis dan 

peserta didik yang akan menulis karya tulis ilmiahnya yang tidak hanya 

terbatas untuk kalangan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian 

Manokwari tetapi staf atau dosen.  

 

 

 

 

Tim KTI POLBANGTAN Manokwari 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM TENTANG TATACARA PENULISAN 

1.1 Ketentuan Umum  

1. Ukuran kertas yang disepakati untuk suatu tulisan ilmiah adalah 

ukuran kertas internasional A4 (210 mm x 297 mm) dengan 

kertas HVS 80 gram berwarna putih. 

2. Tulisan hanya terdapat pada salah satu  muka dari kertas, dan 

tidak ditulis pada kedua muka kertas (tidak bolak‐balik). Margin 

atas 3 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm dan kiri 4 cm.  

3. Dijilid Hard Cover dilaminasi dengan sampul kertas Buffalo 

warna Hijau Muda (Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan), 

Coklat (Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan 

Hewan) dan Oranye (Prodi Teknologi Produksi Tanaman 

Perkebunan). 

4. Naskah dilengkapi dengan pita pembatas berwarna hijau (Prodi 

Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan), Coklat (Prodi Penyuluhan 

Peternakan dan Kesejahteraan Hewan), dan  Oranye (Prodi 

Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan). 

5. Naskah lengkap karya tulis ilmiah disusun dalam Bahasa 

Indonesia yang baku, sesuai dengan ketentuan ejaan Bahasa 

Indonesia yang disempurnakan. 

1.2 Pengetikan Naskah 

Penulisan format halaman mengikuti kaidah penulisan umum karya 

tulis ilmiah, yaitu: 

1.2.1 Jenis Huruf 

1. Jenis huruf untuk badan tulisan adalah Arial standar (bukan 

bold atau italic) ukuran 12 point. 

2. Huruf miring (italic) digunakan untuk menunjukkan istilah asing 

(selain Bahasa Indonesia). 

3. Huruf tebal (bold) untuk menegaskan istilah tertentu dan untuk 

menuliskan BAB, sub bab, dan judul. 
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1.2.2 Jarak Baris dan Alinea 

Jarak antar baris atau spasi yang digunakan di dalam naskah 

dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah: 

1. Satu setengah spasi (1,5) untuk penulisan naskah  

2. Satu (1) spasi untuk tabel, gambar, potongan kode program, 

daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar isi. 

3. Alinea baru dimulai pada ketikan 1 cm dari batas margin kiri 

ketikan sampai batas margin kanan halaman (justify). 

1.2.3 Bilangan dan Satuan 

1. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan 

kalimat. 

2. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. 

3. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di 

belakangnya, misal 100 kg, 7 cm, 30 s, dan lain sebagainya. 

1.2.4  Judul Bab 

1. Judul bab diketik tebal (bold) ukuran 12 point dengan semua 

huruf kapital (All Caps). Jarak dengan paragraf berikutnya 

sebesar 18 point. 

2. Sub bab diketik tebal (bold) ukuran 12 point dengan semua 

huruf kapital di awal setiap katanya (Title Case). Jarak dengan 

paragraf sebelumnya sebesar 12 point dan jarak dengan 

paragraf setelahnya sebesar 6 point. Judul sub bab dimulai dari 

margin kiri halaman. 

3. Sub sub bab diketik normal ukuran 12 point dengan semua 

huruf kapital diawal setiap katanya (Title Case). Jarak dengan 

paragraf setelahnya sebesar 6 point. Judul sub sub bab dimulai 

1 cm dari margin kiri halaman. 

 

1.3 Penomoran 

1.3.1 Penomoran Halaman 

Nomor halaman ditulis dengan font Arial dengan ukuran 11 point. 
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1. Bagian Awal 

Bagian awal dimulai dari halaman judul sampai dengan 

daftar lampiran diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil: 

i, ii, iii, iv, v dan seterusnya, yang ditulis di tengah bagian bawah 

halaman. 

2. Bagian Utama 

Bagian utama dimulai dari Bab I. Pendahuluan sampai 

dengan Daftar Pustaka diberi nomor halaman dengan 

menggunakan angka Arab: 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dituliskan 

tengah bagian bawah halaman. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi lampiran-lampiran diberi nomor halaman 

dengan menggunakan angka Arab dituliskan tengah bagian bawah 

halaman. 

1.3.2 Penomoran Bab 

Jika suatu Bab atau Sub Bab dipecah menjadi bagian-

bagian kecil maka penomorannya: 

1. Angka Arab untuk Bab 

2. Kombinasi angka Arab untuk sub bab berikutnya dan seterusnya. 

1.3.3 Penomoran Tabel dan Gambar 

Penomoran Tabel dan Gambar menggunakan angka Arab 

yang dilanjutkan dengan tanda baca titik (lampiran 8 dan 9). 

1.4 Sitasi Pustaka atau Kutipan 

Beberapa aturan dalam membuat kutipan dalam penulisan Karya 

Tulis Ilmiah adalah: 

1. Kutipan harus sama dengan aslinya baik susunan kata, 

ejaan maupun tanda baca. 

2. Penulisan nama pengarang yang tulisannya dikutip hanyalah 

nama belakangnya. Jika nama pengarang ditulis sebelum 

kutipan maka penulisannya adalah nama belakang 

pengarang diikuti dalam kurung tahun. Jika Nama 
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pengarang ditulis setelah kutipan maka cara penulisannya 

adalah dalam kurung nama belakang koma tahun. 

3. Jika penulisnya 3 orang atau lebih, maka hanya dituliskan 

nama belakang orang pertama diikuti dengan et al atau dkk. 

4. Jika sumber kutipan merujuk ke sumber lain, maka sumber 

kutipan yang ditulis adalah tetap sumber kutipan yang 

digunakan pengutip tetapi dengan menyebut siapa yang 

mengemukakan pendapat tersebut. 

Hendry (dalam Budianto, 2005) menjelaskan bahwa 

manajemen merupakan suatu proses untuk melakukan 

perencanaan dan pengontrolan sumber daya. 

 

1.5 Penyajian Gambar dan Tabel 

1.5.1  Penyajian Gambar 

1. Judul gambar ditempatkan ditengah serta diletakan dibawah 

gambar, didahului kata “Gambar”, Sentence case, tanpa titik 

dengan spasi satu (1). 

2. Sumber gambar harus disebutkan setelah judul gambar. 

3. Jarak Gambar dengan judul gambar adalah 3 point. 

4. Jarak judul gambar dengan alinea/paragraf baru di bawahnya 

adalah 12 point. 

5. Gambar diletakkan simetris (di tengah) dengan ukuran panjang 

14 cm dan tinggi disesuaikan dengan panjang gambar 

(potrait/landscape). 

1.5.2 Penyajian Tabel 

1. Judul tabel ditempatkan simetris dibatas margin kiri (justify) 

didahului kata “Tabel”, judul tabel diletakkan di atas tabel, 

Sentence case, tanpa titik. 

2. Jarak judul tabel dengan tabel adalah 3 point. 

3. Tabel diletakkan simetris (di tengah). 

4. Tabel tidak boleh dipenggal kecuali sangat terpaksa, misalnya 

karena tidak muat pada satu halaman penuh. 



5 
 

5. Tabel yang lebih dari 2 halaman diletakkan pada Lampiran. 

6. Sumber tabel dituliskan di sebelah kiri bawah tabel dan diberi 

jarak 3 point dari tabel dengan font Arial 11. 

7. Font isi tabel Arial 11 dengan spasi satu (1). 

8. Jarak sumber tabel dengan alinea/paragraf baru di bawahnya 

adalah 12 point. 

1.6 Penulisan Daftar Pustaka 

 Secara umum daftar pustaka ditulis dengan aturan hanging out 

sebesar 1 cm dan jarak antar baris 1 spasi dan di ketik rata kiri, jarak antar 

daftar pustaka “add space after paragaraph”. Sumber rujukan atau 

pustaka minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir dengan 

cara penulisan dari American Psychological Association Style. 

1.6.1 Penulisan Daftar Pustaka Berdasarkan Sumbernya 

1. Pustaka dalam bentuk buku dan buku terjemahan 

penulisannya adalah Nama belakang penulis, nama depan 

(dapat disingkat). Tahun terbit. Judul buku (dicetak miring). 

Kota: Penerbit. 

Conley, D. 2002. The daily miracle: an introduction to 
journalism. New York: Oxford University Press. 

 
Kotler, Philip. (1997). Manajemen pemasaran : Analisis, 

perencanaan, implementasi (Hendra Teguh & Ronny 
Antonius Rusli, Penerjemah). Jakarta: Prenhallindo. 

 

2. Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah 

Sumbernya Jurnal, maka penulisannya Nama belakang, 

nama depan (dapat disingkat). Tahun penerbitan. Judul Artikel. 

Judul jurnal (dicetak miring), Nomor volume diikuti nomor 

penerbitan dalam tanda kurung, nomor halaman. 

Clark, L.A., Kochanska, G., and Ready, R. (2000). Mothers’ 
personality and its interaction with child temperament as 
predictors of parenting behavior. Journal of Personality 
and Social Psychology, 79(1), 274-285. 
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3. Pustaka dalam bentuk skripsi atau laporan akhir 

Sumbernya berupa Laporan, Laporan akhir, Skripsi, Tesis 

atau Desertasi, maka penulisannya adalah Nama belakang 

penulis, nama depan (dapat disingkat). Tahun terbit. Judul 

Karya. Sumber (cetak miring). Lembaga. 

Exelby, H.R.A. 1997. Aspects of gold and mineral liberation. 
Thesis. University of Queensland.  

 

4. Pustaka dalam bentuk artikel (tidak diperkenankan melakukan 

sitasi artikel dari internet yang tidak ada nama penulis) 

Sumbernya dari internet, maka penulisannya adalah Nama 

belakang penulis, nama depan (dapat disingkat). Tahun. Judul 

Karya (dicetak miring). (jenis medium). Tersedia: alamat di 

internet. Tanggal akses. 

Lodewijkx, H. F. M. 2001. Individual- group continuity in 
cooperation and competition undervarying communication 
conditions. Current Issue in Social Psychology (online). 
http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.html. 14 
Mei 2019. 

 

 

1.6.2 Penulisan Daftar Pustaka Berdasarkan Jumlah Penulis 

1. Penulis tidak diketahui 

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). 1993. 
Springfield: Merriam-Webster. 

2. Penulis tunggal 

Baxter, C. 1997. Race equality in health care and education. 
Philadelphia: Balliere Tindall. 

3. Penulis dua orang atau lebih 

Lee, M. S., Chang, P. C., Shien, J. H., Cheng, M. C., and 
Shieh, H. K. 2001. Identification and subtyping of avian 
influenza viruses by reverse transcription-PCR. J. Virol. 
Methods, 97(1), 13-27. 
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4. Jika penulis yang sama menulis labih dari satu buku 

Frye, Northrop. 1957. Anatomy of Criticism: Four Essays. 
Princeton: Princeton UP. 

 
-----------.1976. The Secular Scripture. Cambridge: Harvard UP. 
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BAB II 

SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN TUGAS AKHIR 

Penyusunan Proposal dan Laporan Tugas Akhir (TA) harus bersifat 

teknis mengikuti panduan dan hendaknya dibuat secara realistis, 

komprehensif dan terperinci. Naskah proposal dan laporan karya ilmiah 

penugasan akhir terdiri atas 3 bagian pokok yaitu bagian awal, bagian 

utama dan bagian akhir. 

3.1 Format Penulisan Proposal Tugas Akhir 

Proposal hendaknya dibuat secara realistis, komprehensif 

berdasarkan hasil analisis/identifikasi terperinci. Format penulisan 

Proposal tugas akhir sebagai berikut: 

3.1.1 Bagian Awal 

 Halaman Sampul 

 Halaman Judul 

 Halaman Persetujuan 

 Kata Pengantar 

 Daftar Isi 

 Daftar Tabel 

 Daftar Gambar 

 Daftar Lampiran 

3.1.2 Bagian Utama 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan 

1.4 Manfaat 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  ....... 

2.2 dst 

2.3  Kerangka Pikir 
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BAB III. METODE PELAKSANAAN 

3.1  Lokasi dan Waktu 

3.2  Metode 

3.1.3 Bagian Akhir 

 Daftar Pustaka 

 Lampiran 

 Riwayat Hidup 

 

3.2 Format Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Laporan tugas akhir hendaknya juga dibuat secara realistis, 

komprehensif berdasarkan hasil analisis dan kajian di lapangan. 

Format laporan tugas akhir disusun sebagai berikut: 

3.2.1 Bagian Awal 

 Halaman Sampul 

 Halaman Judul 

 Halaman Peruntukan 

 Halaman Persetujaun 

 Halaman Pengesahan 

 Halaman Pernyataan 

 Abstrak (Bahasa Indonesia) 

 Abstract (Bahasa Inggris) 

 Kata Pengantar 

 Daftar Isi 

 Daftar Tabel 

 Daftar Gambar 

 Daftar Lampiran 

3.2.2 Bagian Utama 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan 

1.4 Manfaat 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 ....... 

2.2 dst 

2.3 Kerangka Pikir 

BAB III. METODE PELAKSANAAN 

3.1 Lokasi dan Waktu 

3.2 Metode 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Wilayah 

4.2 Hasil 

4.3 Pembahasan 

4.4 Rencana Tindak Lanjut 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

3.1.3 Bagian Akhir 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 RIWAYAT HIDUP 

3.3 Penjelasan 

3.3.1 Bagian Awal Tugas Akhir 

1. Halaman Sampul 

Halaman sampul merupakan halaman terdepan yang 

pertama terbaca dari tugas akhir. Halaman sampul berisi judul 

tugas akhir, identitas penulis, logo, institusi, dan tahun penyusunan 

tugas akhir. Contoh halaman sampul dapat dilihat pada Lampiran 2.  

Sampul terdiri atas dua bagian yaitu sampul luar dicetak 

hardcover dan sampul dalam dicetak pada kertas HVS 80 gram. 

Pada punggung sampul luar dicantumkan nama penulis, judul tugas 

akhir dan tahun penyusunan tugas akhir. 

Pada sampul luar yang dicetak hardcover menggunakan 

logo Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari ukuran 4x4 cm 
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dengan warna hitam putih. Untuk sampul dalam yang dicetak di 

HVS 80 gram menggunakan logo Politeknik Pembangunan 

Pertanian Manokwari ukuran 4x4 cm berwarna. 

2 Halaman Judul 

Halaman judul dicantumkan informasi tambahan yaitu dalam 

rangka apa tugas akhir disusun. Semua menggunakan spasi 

tunggal. Logo ukuran 4x4 cm berwarna. Contoh halaman judul 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

3 Halaman Persetujuan 

Halaman Persetujuan yakni lembar halaman persetujuan dosen 

Pembimbing (Lampiran 6). 

4 Halaman Pengesahan 

Halaman Pengesahan yakni lembar halaman pengesahan 

dosen Penguji (Lampiran 7). 

5 Halaman Pernyataan 

Merupakan pernyataan dari penulis bahwa tugas akhir yang 

disusun adalah hasil karya sendiri bukan plagiat atau menjiplak dan 

dinyatakan dengan tandatangan diatas materai Rp 6000,-. Contoh 

Halaman Pernyataan dapat dilihat pada Lampiran 5. 

6 Abstrak 

Ringkasan merupakan rangkuman tugas akhir yang berisi 

tentang tujuan tugas akhir, metode kajian dan pelaksanaan, hasil 

dan simpulan serta ditulis dalam satu lembar dengan 1 spasi 

(maksimal 300 kata) disertai kata kunci minimal 3. 

7 Kata Pengantar 

Kata Pengantar merupakan pengantar singkat atas disusunnya 

karya ilmiah yang memuat tentang maksud dan tujuan pembuatan 

karya ilmiah serta ucapan terimakasih kepada Dosen Pembimbing, 

Ketua Program Studi, Direktur Polbangtan dan pihak-pihak lain 

yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan tugas akhir. 
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8 Daftar Isi 

Daftar Isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor 

halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan isi yang 

bersangkutan. 

9 Daftar Tabel, Gambar dan Lampiran 

Daftar Tabel, Gambar dan Lampiran, memuat nama tabel, 

gambar, dan lampiran yang ada dalam karya ilmiah penugasan 

akhir. 

3.3.2 Bagian Utama Tugas Akhir 

 Bagian Utama tugas akhir merupakan bagian tubuh/pokok yang 

memuat uraian/penjabaran analisis yang dilakukan oleh penulis yang 

terdiri dari: 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Latar belakang harus memuat alasan terkait judul, didukung oleh 

data, permasalahan yang ada di wilayah dan solusi. Latar belakang 

harus memuat 5W 1 H yaitu What, Who, Why, Where, When and How. 

Latar belakang memuat permasalahan yang dialami oleh pelaku 

utama atau pelaku usaha yang dijadikan dasar untuk menyusun tugas 

akhir. Permasalahan yang diajukan untuk tugas akhir harus 

mempunyai latar belakang masalah aktual yang memerlukan 

pemecahan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah memuat permasalahan-permasalahan yang 

akan dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Rumusan masalah 

ditulis dalam kalimat pertanyaan yang tegas dan jelas guna 

menambah ketajaman perumusan. Pada prinsipnya masalah yang 

akan dicari pemecahannya harus cukup terbatas ruang lingkupnya 

agar memungkinkan pengambilan kesimpulan yang definitif dalam 

menetapkan rancangan penelitian. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan merupakan usaha untuk memperoleh jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang ditulis dalam rumusan masalah. Tujuan 

harus dinyatakan secara spesifik dalam pernyataan yang jelas dan 

tegas yang dituangkan dalam bentuk kata kerja operasional 

1.4 Manfaat 

Manfaat merupakan kegunaan kegiatan tugas akhir bagi 

mahasiswa, dan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, 

masyarakat dan stakeholders lainnya. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori yang dipergunakan 

sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang terkait dengan judul 

tugas akhir. Tinjauan pustaka yang digunakan harus berasal dari sumber 

pustaka yang baru, relevan dan asli bisa berupa buku, jurnal ilmiah, 

internet dan atau hasil penelitian yang lain. Uraian dalam tinjauan pustaka 

diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan 

digunakan dalam kajian. Pustaka minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 

tahun terakhir. 

 Kerangka pikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara 

garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran 

dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan 

merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta 

hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Kerangka pikir diletakan 

setelah sub bab tentang Tinjauan Studi (Related Research) dan Tinjauan 

Pustaka. 

 

BAB III. METODE PELAKSANAAN 

3.1 Lokasi dan Waktu 

 Lokasi menjelaskan tempat dilaksanakan kegiatan kajian yang 

dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir. Waktu 

menjelaskan kapan kegiatan kajian dilaksanakan. 
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3.2 Metode 

 Terdiri dari langkah-langkah yang akan membimbing penulis 

memilih metode, teknik, prosedur apa yang tepat, dan alat bahan apa 

yang akan digunakan sehingga setiap tahap penelitian dapat dilakukan 

dengan tepat. Beberapa uraian yang ada di dalam metodologi penelitian 

antara lain perlakuan yang digunakan (treatments), tahapan penelitian, 

parameter apa yang diukur, metode pengambilan sampel, metode 

pengambilan data, dan rancangan analisis data. Dalam bagian ini apabila 

diperlukan dapat dilengkapi dengan diagram, sehingga dapat 

menggambarkan metodologi yang diperlukan secara jelas. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil dan pembahasan menguraikan tentang hasil pelaksanaan 

kegiatan tugas akhir meliputi hasil kajian, dan evaluasi serta tindak lanjut 

perbaikan rancangan yang dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, 

grafik dan sebagainya (Hasil dan pembahasan disajikan secara terpisah) 

dilanjutakan dengan sub bab Rencana Tindak Lanjut. 

4.1 Kondisi Wilayah 

Kondisi wilayah mencakup kondisi geografis dari wilayah yang 

dijadikan tempat penelitian dan atau tempat dilaksanakannya penyuluhan 

disertai data monografi wilayah tersebut. 

4.2 Hasil 

Hasil penelitian dituliskan secara sistematis sesuai dengan data 

yang diperoleh dan analisis yang dilakukan. Bab Hasil dapat dibagi dalam 

beberapa subbab atau bahkan dalam beberapa bab dengan judul yang 

berbeda-beda sesuai dengan tujuan penelitian. Misal: dimulai dengan 

deskripsi daerah penelitian (setting) dan diikuti oleh beberapa bab untuk 

menjawab setiap tujuan penelitian. Hasil penelitian disajikan dengan jelas, 

terutama ketika memaparkan temuan penting. 

4.3 Pembahasan 

Sebelum menentukan apa yang harus diuraikan dalam 

Pembahasan, penulis hendaknya membaca lagi dengan saksama tujuan 
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penelitian dan hipotesis agar arah pembahasan difokuskan untuk 

menjawab tujuan dan menguji hipotesis. Pembahasan merupakan tempat 

penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas, tetapi 

singkat dan logis menuju tujuan penelitian yang ingin dicapai. Hindari alur 

uraian yang berputar-putar.  

4.4 Rencana Tindak Lanjut 

RTL adalah Suatu proses mempersiapkan secara sistematik 

kegiatan - kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai  tujuan tertentu. 

Perhitungan dan penentuan dari apa yang akan dijalankan dalam rangka 

mencapai suatu obyek tertentu, dimana, bilamana, oleh siapa dan 

bagaimana caranya. Manfaat dari RTL meliputi: 

1. Menentukan langkah langkah yang akan dikerjakan 

2. Memberi pedoman tentang kebutuhan yang diperlukan 

3. Yang akan membimbing bagaimana menyelesaikan masalah 

4. Sebagai standart untuk kontrol dan evaluasi 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan merupakan uraian singkat dari hasil dan pembahasan 

tugas akhir yang dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan. 

5.2 Saran 

 Saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil 

kegiatan tugas akhir. 

3.3.3 Bagian Akhir Tugas Akhir 

a. DAFTAR PUSTAKA 

 Berisi daftar rujukan yang dijadikan acuan dalam penyusunan tugas 

akhir. 

b. LAMPIRAN 

 Lampiran meliputi jenis-jenis kegiatan yang direncanakan beserta 

jadwal waktunya (mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan 

data, pembuatan program penelitian, sampai dengan menyusun laporan), 

dokumentasi kegiatan, serta data-data yang diperlukan dalam 
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penyusunan laporan. Lampiran harus runtut sesuai yang tertulis pada bab 

sebelumnya. 

c. RIWAYAT HIDUP 

 Riwayat hidup penulis merupakan uraian riwayat hidup penulis 

yang meliputi biodata penulis, riwayat pendidikan penulis dan karya tulis 

apa saja yang penulis sudah buat serta prestasi apa saja yang penulis 

pernah dapatkan selama masa studi disertai foto penulis dengan latar 

belakang merah berpakaian pakaian dinas harian (PDH) dengan ukuran 

4x6 cm.  
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BAB III 

PENUTUP 

 Guideline Karya Tulis Ilmiah merupakan panduan bagi mahasiswa 

yang menyusun Tugas Akhir (TA) sebagai mahasiswa Program DIV di 

Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Harapan penyusun, 

semoga guideline ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi 

mahasiswa maupun dosen pembimbing dalam melakukan bimbingannya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Contoh Halaman Sampul (Hardcover) 

 
 

 
3 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4 cm            3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 cm 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Sampul (Hardcover) Laporan Tugas Akhir 

 
 

 
 

3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4 cm            3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 cm 
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Lampiran 3. Contoh Halaman Sampul Laporan Tugas Akhir 

 

 
 

3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 cm        3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 cm 
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Lampiran 4. Contoh Halaman Pernyataan 
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Lampiran 5. Contoh Halaman Persetujuan Proposal TA 
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Lampiran 5 (lanjutan). Contoh Halaman Persetujuan Laporan TA 
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Lampiran 6. Contoh Halaman Pengesahan Laporan TA 
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Lampiran 7. Contoh Gambar 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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Lampiran 8. Contoh Tabel 

 

Tabel 1. Klasifikasi penduduk berdasarkan umur di kelurahan pasir putih 
distik manokwari timur tahun 2019 

No Umur (Tahun) 
Jumlah Jiwa Persentase 

(%) Laki-laki Perempuan total 

1 0 - 15 22 23 45 20,36 
2 16 - 50 52 37 89 40,27 
3 >51 51 36 87 39,36 

Total 125 96 221 100 
Sumber : Data sekunder kelurahan pasir putih 2019 

 

 

 

 

 


