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KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Penulis Karya Ilmiah Tugas Akhir Program Sarjana Terapan
(Diploma IV) pada program studi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering
Politeknik Pertanian Negeri Kupang ini disusun sebagai penuntun dan
pegangan, baik untuk mahasiswa, dosen maupun pengelola program studi.
Buku panduan ini memuat ketentuan-ketentuan umum tentang tata cara
penyusunan proposal penelitian, penelitian dan tata penulisan karya ilmiah
tugas akhir, yang harus diikuti dan ditaati oleh semua mahasiswa Program
Sarjana Terapan (Diploma IV) pada program studi Penyuluhan Pertanian
Lahan Kering
Harapannya agar seluruh mahasiswa, dosen dan pengelola Program studi
Penyuluhan Pertanian Lahan Kering dapat mengetahui, memahami dan
mentaati semua peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam buku
pedoman ini untuk lebih memantapkan proses belajar-mengajar, sehingga visi
dapat diwujudkan, misi dapat dilaksanakan, dan tujuan dapat dicapai yaitu
mempercepat masa studi mahasiswa dan meningkatkan mutu lulusan.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Program Studi Penyuluhan
Pertanian Lahan Kering, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis
untuk menulis pedoman ini. Juga untuk para dosen program studi yang telah
memberikan masukan dan korensi sehingga telah terjadi perbaikan yang
berarti .
Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman penulisan ini dapat membantu
proses penulisan karya ilimiah mahasiswa kearah yang lebih baik dan
berkualitas.
Kupang, Maret 2018
Penyusun

Dr. Ir. Matheus Rupa, M.Si
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BAGIAN 1
PENDAHULUAN
Setiap mahasiswa Program Sarjana (Diploma IV), Program Studi
Penyuluhan Pertanian Lahan Kering Politeknik Pertanian Negeri Kupang
diwajibkan melakukan penelitian terapan untuk menghasilkan Karya Ilmiah
Tugas Akhir, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Terapan (S.Tr). Mahasiswa yang akan melakukan penelitian terapan untuk
membuat Karya Ilmiah Tugas Akhir tersebut sekurang-kurangnya telah
menyelesaikan seluruh mata kuliah sampai sememester VI (dinyatakan lulus)
atau telah menempuh 145 SKS termasuk Praktek Kerja Profesi (PKP).
Karya Ilmiah Tugas Akhir yang telah disusun dinyatakan layak diuji
dalam Sidang Ujian Sarjana apabila karya ilmiah tugas akhir tersebut telah
disetujui oleh pembimbing. Selain itu, mahasiswa yang bersangkutan telah
memenuhi persyaratan administratif termasuk beban SKS yang telah
ditempuh dari semester I –VII dan semuanya dinyatakan lulus.
Karya ilmiah tugas akhir merupakan tulisan ilmiah hasil penelitian
yang wajib dilakukan oleh mahasiswa program sarjana yang akan
menyelesaikan studinya, isinya merupakan pencarian solusi atau jawaban
atas masalah penelitian (research problem) yang diidentifikasi penulis.
Topik masalah penelitian terapan di bidang penyuluhan pertanian lahan
kering, lebih ditekankan pada: (a) model transformasi teknologi pertanian,
yang dilakukan melalui pendekatan desiminasi atau kaji terap terhadap suatu
teknologi pada masyarakat sasaran; (b) Metode penyuluhan; (c) Metode
pendekatan masyarakat, (d) Media penyuluhan antara lain: desain media
penyuluhan dan pengujian efektifitas media, (e) Evaluasi kegiatan
penyuluhan; (f) Manajemen penyuluhan/pelatihan, dll.
Bahasa yang digunakan mudah dimengerti sesuai kaidah bahasa
Indonesia, tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap isi maupun
maksudnya. Penyampaian tulisan harus jelas, menggunakan ungkapanungkapan yang tepat, ditulis dengan kalimat yang efisien, disusun secara
sistematis dan dipertimbangkan dengan seksama.
Maksud penugasan calon sarjana menulis Karya Ilmiah Tugas Akhir
adalah untuk membekali mereka agar dapat menulis karya ilmiah sesuai
dengan profesi atau bidang ilmunya menurut aturan penulisan yang
1
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lazim. Terdapat perbedaan yang khas antara karya ilmiah tugas akhir
dengan artikel lainnya. Karya Ilmiah Tugas Akhir disusun atas dasar hasil
penelitian yang dilakukan baik secara eksplorasi maupun deskriptif.
Panduan ini disusun dengan tujuan agar mahasiswa tidak
mendapat kesulitan dalam menulis dan memiliki keseragaman format
penyajian naskah Karya Ilmiah Tugas Akhir tanpa bermaksud membatasi
kreatifitas mahasiswa, namun untuk menghindari perbedaan pendapat atau
diskusi yang berlarut-larut yang disebabkan perbedaan selera penulisan,
mengingat banyaknya referensi tentang penulisan karya ilmiah.
Karya Ilmiah Tugas Akhir merupakan karya ilmiah individu, dengan
demikian hal-hal yang berkaitan dengan meteri tulisan menjadi hak dan
tanggung jawab penulis bukan pembimbing ataupun Panitia Ujian Sarjana.
Ketentuan mengenai penulisan karya ilmiah tugas akhir dalam buku penduan
ini mengikat untuk semua mahasiswa yang ada di Program Studi Penyuluhan
Pertanian Lahan Kering Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
Sumber pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan
panduan ini daimbil dari berbagai pandauan penulisan Skripsi dan Struktur
Penulisan Ilmiah, Landasan Metode dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah,
oleh Prof. Dr. Didi Atmadilaga. Tahun 1989, serta Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (SK Mendikbud Nomor
0543a/U/l987, tanggal 9 September 1987), yang dimuat dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia. Tahun 1988.
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BAGIAN 2
PENYUSUSNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KARYA
ILMIAH TUGAS AKHIR
2.1. Tahapan Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Akhir
Hakekat mendasar dalam pembuatan Karya Ilmiah Tugas Akhir
adalah pada perumusan masalah penelitian yang merupakan sebuah
konstruksi teoritikal. Konstruksi teoritikal merupakan hasil pemikiran
teoritikal peneliti yang ditelusuri berdasarkan data yang terdapat dalam fakta
atau dalam kehidupan empiric.
Karya Ilmiah Tugas Akhir merupakan karya tulis mahasiswa
program sarjana (D-IV) yang dihasilkan melalui suatu penelitian mandiri,
yang disusun dalam rangka penyelesaian studi di program studi Penyuluhan
Pertanian Lahan Kering Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Karya ilmiah
tugas akhir merupakan kegiatan studi mandiri yang disetarakan dengan mata
kuliah, dengan bobot 6 (enam) SKS dan merupakan mata kuliah pengunci
seluruh rangkaian mata kuliah di program studi Penyuluhan Pertanian Lahan
Kering. Alur penyusunan karya ilmiah tugas akhir mahasiswa, disajikan pada
Lampiran 1.
Dalam penyusunan Karya Ilmiah Tugas Akhir, ada 5 (lima) tahapan yang
harus diikuti oleh mahasiswa, yaitu:
1. Pengajuan Kerangka Acuan Penelitian (Term of Refrence,
TOR) Karya Ilmiah Tugas Akhir
2. Persetujuan Proposal Penelitian Karya Ilmiah Tugas Akhir
dan penetapan pembimbing
3. Seminar Proposal, sebagai mata kuliah Seminar
4. Pelaksanaan Penelitian
5. Laporan Karya Ilmiah Tugas Akhir
2.1.1. Pengajuan Kerangka Acuan Penelitian (Term Of Reference)
Karya Ilmiah Tugas Akhir
Kerangka Acuan Penelitian (Term Of Reference) merupakan
gambaran umum dan penjelasan mengenai rancangan penelitian yang akan
dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang diajukan.
Mekanisme pengajuan TOR penelitian karya ilmiah tugas akhir
3
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1. Pengajuan TOR wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa yang telah
memenuhi syarat, dan telah memprogramkan matakuliah Seminar
2. Format penagajuan TOR mengikuti sistematika seperti tertera pada
form pengajuan TOR (Lampiran 2).
3. Topic penelitian yang diajukan harus sejalan dengan kompotensi
program studi.
4. TOR diajukan oleh mahasiswa kepada Komisi Penilaian TOR
Usulan Penelitian yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi
(Kaprodi)
5. Komisi Penilai TOR menilai kelayakan topic/judul penelitian, dan
menentukan calon pembimbing untuk diusulkan ke Ketua Program
studi.
6. Selanjutnya Kaprodi mengajukan calon pembimbing kepada Direktur
untuk ditetapkan
2.1.2. Proposal Penelitian Karya Ilmiah Tugas Akhir
1. Proposal Penelitian Karya Ilmiah Tugas Akhir merupakan karya
mandiri, yang dibuat sebagai tahap awal penelitian. Proposal
Penelitian Karya Ilmiah Tugas Akhir dibuat oleh mahasiswa yang
memprogramkan mata kuliah Seminar dengan bobot 2 SKS. Proposal
penelitian ini dibimbing oleh tim pembimbing, yang ditunjuk oleh
ketua program studi. Format Proposal penelitian Karya Ilmiah Tugas
Akhir mengikuti struktur atau sistimatika proposal penelitian pada
Bagian 3.
2. Proposal Penelitian Karya Ilmiah Tugas Akhir dapat diajukan oleh
Mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Seminar; yang mulai
ditawarkan pada semester VI
3. Proposal penelitian yang sudah disetujui tim pembimbing, wajib
diseminarkan dalam forum seminar ilmiah untuk mendapat nilai
akhir mata kuliah Seminar, sebagai syarat untuk melakukan
penelitian.
4. Pelakanaan Seminar usul penelitian, diselenggarakan oleh panitia
seminar, yang diikuti oleh mahasiswa, dosen pembimbing dan dosen
penguji, yang ditunjuk oleh panitia atas persetujuan ketua program
studi
4
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5. Tugas penguji adalah menilai isi proposal dan kemampuan
mahasiswa dalam mempresentasikan ide atau gagasan, serta
memberikan telaan sebagai masukan dalam penyempurnaan usulan
penelitian
6. Proposal Penelitian yang telah diseminarkan dan dinyatakan lulus
mata kuiah Seminar, wajib diperbaiki sesuai saran/rekomendasi
forum seminar, untuk disetujui oleh pembimbing.
7. Proposal penelitian dinyatakan sah, apabila telah disetujui oleh
pembimbing yang dibuktikan dengan tandatangan tim pembimbing,
Kaprodi dan Ketua Jurusan selanjutnya dimasukan ke Ketua
Program Studi untuk proses pengurusan ijin penelitian
2.1.3. Pelaksanaan Penelitian dan Bimbingan Karya Ilmiah Tugas Akhir
1. Pelaksanaan penelitian diawali dengan pengurusan ijin pelaksanaan
penelitian ke Direktur, yang diajukan melalui Ketua Jurusan oleh
mahasiswa.
2. Selanjutnya mahasiswa yang telah mendapat ijin penelitian dapat
melakukan penelitian pada lokasi yang telah ditetapkan,
3. Pelaksanaan penelitia lapang, tetap berada di bawah kendali dan
control pembimbing
4. Tim pembimbing, memberikan arahan kepada mahasiswa dalam
melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah tugas akhir
5. Tim pembimbing karya ilmiah tugas akhir adalah dosen yang
memenuhi kualifikasi tertentu dan diangkat oleh Direktur Politeknik
Pertanian Negeri Kupang sebagai pembimbing karya ilmiah tugas
akhir
6. Pembimbing karya ilmiah tugas akhir berjumlah dua orang yang
memenuhi persyaraatan dan memiliki bidang keahlian yang sesuai
dengan bidang kajian mahasiswa
7. Pembimbing I, adalah ketua pembimbing dan bertanggungjawab
penuh dalam pembimbingan
8. Pembimbing II, membantu pembimbing I dalam hal jaminan mutu
pembimbingan
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2.1.4. Laporan Karya Ilmiah Tugas Akhir.
1. Karya Ilimiah Tugas Akhir merupakan karya mandiri mahasiswa
yang disusun sebagai upaya pemecahan suatu masalah penelitian
dengan didukung data kuantuitatif, dan penarikan kesimpulannya
didasarkan pada hasil analisis statistic yang sesuai
2. Karya Ilimiah Tugas Akhir disusun secara mandiri, namun tetap
mendapat arahan dan bimbingan dari tim pembimbing
3. Setelah melakukan penelitian mahasiswa wajib menyusun
laporan akhir penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah Tugas Akhir
4. Kualitas Karya Ilimiah Tugas Akhir ditentukan dari kedalam
mahasiswa dalam menginterpretasikan data hasil penelitian dan
kemampuan dalam menyajikan isi yang didukung dengan
referensi yang memadai sehingga mudah dipahami dan diterima
oleh orang lain.
5. Hasil Karya Ilimiah Tugas Akhir akan dipertanggungjawabkan
dihadapan Tim Penguji untuk penilai kelayakan dan penilaian
akhir studi mahasiswa
6. Format atau sistimatika laporan mengikitu sistimatika yang
diuraikan pada Bab 3.
2.2. Periode Penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir
1. Lama penulisan karya ilmiah tugas akhir adalah 2 (dua) semester
sejak diterbitkannya surat pengangkatan pembimbing oleh Diterktur
2. Apabila masa 2 (dua) semester telah terlampaui, mahasiswa dapat
mengajukan surat permohonan perpanjangan pembimbingan karya
ilmiah tugas akhir
3. Perpanjangan bimbingan diajukan mahasiswa kepada Ketua Program
Studi Penyuluhan Petanian Lahan Kering
2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing
a) Mendorong mahasiswa bimbingan agar dapat menyelesaikan
penelitian dan penulisan karya ilmiah tugas akhir sesuai jadwal
b) Memberikan nasihat dan tuntunan agar isi karya ilmiah tugas akhir
dapat dipertanggung-jawabkan secara logis dan ilmiah
c) Secara periodic melaporkan perkembangan penelitian dan penulisan
karya ilmiah tugas akhir kepada Ketua Program Studi.
6
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2.4. Penggantian Pembimbing
1. Pembimbing dapat diaganti apabila:
a. Berhalangan melaksanakan tugas karena alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu tertentu
b. Sakit berat yang memerlukan istirahat khusus, atau meninggal dunia
c. Atas permintaan mahasiswa sendiri, karena berbagai hal yang
menurut mahasiswa dapat menggangu proses penyelesaian studinya
2. Pergantian pembimbing diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua program
studi setelah mendapat persetujuan dari mantan pembimbing
3. Pembimbing pengganti dilakukan oleh Kaprodi dan ditetapkan oleh
Direktur
2.5. Ujian Karya Ilmiah Tugas Akhir
1. Ujian Karya Ilmiah Tugas Akhir adalah ujian yang diselenggarakan untuk
mempertanggang-jawabkan hasil karya ilmiah tugas akhir mahasiswa.
2. Ujian karya ilmiah tugas akhir diselenggarakan setelah tim pembimbing
menyatakan bahwa karya ilmiah yang disusun layak diuji.
3. Penguji karya ilmiah tugas akhir ditentukan oleh Ketua Program Studi
yang ditetapkan melalui surat keputusan Direktur dengan ketentuan
berjumlah 5 (lima) orang dosen, terdiri dari tim pembimbing 2 (dua
orang) dan 3 (tiga) orang dosen penguji sesuai bidang keahliannya
4. Syarat mengikuti ujian karya ilmiah tugas akhir diatur sebagai berikiut:
1) Telah lulus semua matakuliah, kecuali mata kulaih karya ilmiah
tugas akhir dengan IPK >2,00 dan nilai tiap matakuliah minimum
memiliki 3 (tiga) nilai D
2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif
3) Karya Ilmiah Tugas Akhir mahasiswa telah diseminarkan di forum
seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh program studi
4) Syarat melaksanakan seminar hasil adalah minimal telah menghadiri
10 kali seminar hasil penelitian mahasiswa yang diselenggarakan
oleh program studi (Form, pada Lampiran 10)
5. Pada saat mengajukan permohonan ujian Karya Ilmiah Tugas Akhir,
mahasiswa harus menyerahkan berkas sebagai berikut:
7

Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Karya Ilmiah Tugas Akhir

a. Form konsultasi (asli) dan form kehadiran seminar yang telah
ditandatangani (Form, pada Lampiran 9)
b. Foto copi transkrip akademik dari semester 1 (satu) s/d semester
7 (tujuh) yang diperoleh dari Bagian Akademik dan
Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Kupang
c. Lima (5) eksemplar karya ilmiah tugas akhir yang telah di
setujui oleh tim pembimbing yang dibuktikan dengan
tandatangan tim pembing pada bagian kover.
6. Ujian karya ilmiah tugas akhir dapat diselenggarakan paling cepat 3 hari
kerja setelah permohonan diterima oleh panita ujian.
7. Bilamana seorang mahasiswa dinyatakan gagal mempertahankan Karya
Ilmiah Tugas Akhirnya, maka mahasiswa tersebut diberi kesempatan
kedua paling lambat satu bulan setelah sidang pertama, atau sebelum
masa studi mahasiswa berakhir
8. Penilaian hasil ujian karya ilmiah tugas akhir dilakukan oleh tim penguji.
Penilaian karya ilmiah tugas akhir dilakukan pada saat sidang, yang
terdiri dari 3 komponen: isi Karya Ilmia Tugas Akhir (30%), Penyajian
(10%); Penguasaan materi (30%), dan Diskusi pemecahan masalah (30%)
2.6. Yudisium
1. Yudisium dilaksanakan setelah ujian karya ilmiah tugas akhir
dilaksanakan. Yudisium memberikan pernyataan formal tentang, (a)
Kelulusan ujian peserta ujian, dan (b) Predikat akademik
2. Prestasi akademik diklasifikasikan atas dasar indeks perstasi
komulatif dengan predikat kelulusan:
a) IPK 2,00 - 2,75
: Memuaskan
b) IPK 2,76 - 3,50
: Sangat Memuaskan
c) IPK 3,51 - 4,00
: Dengan Pujian (Cumlaude)

8
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BAGIAN 3
STRUKTUR PROPOSAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH
TUGAS AKHIR

3.1. STRUKTUR PROPOSAL PENELITIAN
Suatu proposal penelitian karya ilmiah tugas akhir mempunyai kerangka
umum sebagai berikut:
A. BAGIAN AWAL
Bagian awal proposal penelitian berisi hal-hal seperti di bawah ini
a) Halaman Sampul
b) Halaman Persetujuan Pembimbing
c) Halaman Ucapan Terima Kasih
d) Halaman Daftar Isi
e) Halaman Daftar Tabel
f) Halaman Daftar Gambar
g) Halaman Daftar Lampiran
B. BAGIAN ISI
Secara garis besar ada 4 (empat) bab yang menjadi inti proposal penelitian,
sebagai berikut:
Bab I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian
Bab II. KAJIAN PUSTAKA
Bab III. KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1. Kerangka Berpikir
3.2. Hipotesis Penelitian
9
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Bab IV. MATODE PENELITIAN
4.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian
4.2. Materi Penelitian
4.3. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
4.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian
4.5. Instrumen Penelitian
4.6. Populasi dan Sempel penelitian
4.7. Tahap Pelaksanaan Penelitian
4.8. Variabel dan defenisi operasional variabel penelitian
4.9. Metode Analisis Data
4.10. Jadual Penelitian
C. BAGIAN AKHIR
Bagian akhir proposal penelitian , mencantumkan butir-butisebaai
berikut:
a) Daftar Pustaka
b) Lampiran-lampiran: Materi penyuluhan (berupa LPM dan
Sinopsis), Daftar pertanyaan (quisioner), gambaran teknologi
yang diteliti, Desain percontohan/Demplot, Surat Ijin Penelitian,
dll
3.2. STRUKTUR KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR
Secara berurutan kerangka laporan Karya Ilmiah Tugas Akhir mahasiswa DIV program studi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering adalah sebagai berikut:
A. BAGIAN AWAL
Bagian awal Usul penelitian berisi hal-hal seperti di bawah ini
a) Halaman Sampul/Judul
b) Halaman Persetujuan Pembimbing
c) Halaman Susunan Tim Penguji
d) Halaman Pernyataan Bebas Plagiat
e) Halaman Abstrak
f) Halaman Ucapan Terima Kasih
g) Halaman Daftar Isi
10

Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Karya Ilmiah Tugas Akhir

h) Halaman Daftar Tabel
i) Halaman Daftar Gambar
j) Halaman Daftar Lampiran
B. BAGIAN ISI
Secara garis besar ada 6 (enam) bab yang menjadi inti dari Karya Ilmiah
Tugas Akhir, sebagai berikut:
Bab I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian
Bab II. KAJIAN PUSTAKA
Bab III. KERANGKA BERPIKIR DANHIPOTESIS PENELITIAN
3.1. Kerangka Berpikir
3.2. Hipotesis Penelitian
Bab IV. METODE PENELITIAN
4.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian
4.2. Materi Penelitian
4.3. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
4.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian
4.5. Instrumen Penelitian
4.6. Polulasi dan Sempel penelitian
4.7. Tahapan Pelaksanaan Penelitian
4.8. Variabel dan defenisi operasional variabel penelitian
4.9. Metode Analisis Data
Bab V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab VI. SIMPULAN DAN SARAN
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C. BAGIAN AKHIR
Bagian akhir dari karya ilmiah tugas akhir , mencantukan butir-butir
sebaai berikut:
•
•

Daftar Pustaka
Lampiran-Lampiran: Materi penyuluhan berupa LPM dan Sinopsis,
Daftar pertanyaan (quisioner), gambaran teknologi yang diteliti,
Desain Percontohan, Surat Keterangan Selesai penelitian, dll.

1.3. PENJELASAN
PENJELASAN BAGIAN AWAL
1. Halaman Sampul (Judul)
Halaman Sampul (judul) adalah halaman yang isinya seperti sampul
yang memuat Logo Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Proposal Penelitian
atau Karya Ilmia Tugas Akhir; Judul Penelitian, Nama dan NIM mahasiswa
dan maksud penulisan (Proposal penelitian atau Karya ilmiah tugas akhir),
Contoh halaman Judul dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4.
2. Halaman Persetujuan
Halaman persetujuan adalah halaman yang berisi tanda tangan dari tim
pembimbing, yang merupakan bukti bahwa pembimbing telah menyetujui
(Proposal penelitian atau Karya Ilmiah Tugas Akhir) yang bersangkutan
untuk diseminarkan dan diuji. Halaman persetujuan pada Karya Ilmiah Tugas
Akhir yang sudah dinyatakan lulus, telah ditanda tangani oleh pembimbing
dan disahkan oleh Ketua Program Studi, Ketua Jurusan dan Direktur. Contoh
persetujuan pembimbing disajikan pada Lampiran 5 dan 6.
3. Halaman Susunan Tim Penguji
Halaman ini hanya memuat susunan tim penguji ujian akhir disertai
dengan tanda tangan dari semua tim penguji. Cantoh halaman susunan Tim
penguji disajikan pada Lampiran 7.
4. Halaman Pernyataan Bebas Plagiat
Halaman ini berisi deklarasi atau pernyataan tentang keaslian karya
ilmiah tugas akhir yang ditanda tangani oleh mahasiswa yang bersangkutan.
Contoh pernyataan bebas plagiat disajikan pada Lampiran 8.
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5. Halaman Abstrak
Abstrak adalah ringkasan singkat tentang keseluruhan isi karya ilmiah
tugas akhir yang isi memuat tentang masalah yang diteliti, tujuan penelitian,
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan hasil penelitian yang
diperoleh serta simpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan. Abstrak
ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing minimal
sekitar 250 kata dan keduanya ditulis pada halaman terpisah, disertai dengan
kata kunci.
6. Halaman Ucapan Terima Kasih
Halaman ini memuat pernyataan terima kasih kepada mereka yang
telah membantu pelaksanaan penelitian, penyususnan naskah karya ilmiah
tugas akhir, bantuan dari pihak tertentu yang dianggap penting dan berperan
dalam penyelasaian karya ilimiah tugas akhir.
7. Halaman Daftar Isi
Daftar isi memuat semua bagian baik dalam usul penelitian maupun
dalam naskah karya ilmiah tugas akhir, mulai dari judul bab dan judul sub
bab, Daftar pustaka dan Lampiran-lampiran dan disertai dengan rujukan
nomor halaman masing-masing.
8. Halaman Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran
Halaman ini memuat semua tabel, gambar dan lampiran yang ada
dalam naskah usul penelitian atau Karya ilmiah tugas akhir. Daftar Tabel,
Gambar dan daftar Lampiran dibuat secara terpisah. Seperti halnya daftar isi,
dalam daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran juga dicantumkan
nomor halaman dimana daftar yang dimaksud berada.
3.3. PENJELASAN BAGIAN INTI
Bab. 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Latar belakang masalah merupakan bagian pembukaan proposal
penelitian/karya ilmiah tugas akhir yang berisikan penguraian dari dasar
masalah pemikiran atau alasan diadakannya suatu kegiatan penelitian ditinjau
dari berbagai segi, juga diuraikan proses interaksi sebab-akibat dari tinjauan
secara umum kegiatan tersebut. Pada bagian ini juga harus termuat secara
jelas tentang masalah penelitian yang menjadi alasan diadakan penelitian
Penekanan pada latar belakang lebih pada analisis situasi dimana masalah itu
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diangkat, alasan mengapa masalah ini penting untuk diteliti dan bagaimana
solusinya dalam memecahkan masalah tersebut. Solusi dapat berupa metode,
desain atau teknologi
harus diuraikan secara jelas, dan bagaimana
pengukuran perubahan perilaku atau dampak setelah solusi itu diberikan.
Solusi yang ditawarkan harus didikung dengan pustaka atau refernsi yang
sesuai.
1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang dirumuskan
berdasarakan latar belakang masalah. Di dalam latar belakang harus tersurat
secara jelas masalah penelitian yang akan teliti. Masalah yang dipilih harus
“researchable” dalam arti masalah tersebut dapat diselidiki. Berdasarkan
masalah penelitian tersebut barulah di buat rumusan masalah penelitian.
Rumusan masalah penelitian umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya,
pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya
penelitian akan dibawa, dan variebal apa saja sebenarnya yang ingin
dikaji/dicari tahu oleh si peneliti. Rumusan masalah penelitianharus jelas,
karena dengan perumusan yang jelas, peneliti diharapkan dapat mengetahui
variabel-variabel apa yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang
sesuai untuk mencapai tujuan penelitian.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mencakup langkah-langkah dari penelitian yang akan
dilakukan. Tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah. Tujuan
penelitian berisi penjabaran tentang hal yang akan dicapai untuk
memenuhi/mencapai pemecahan masalah penelitian. Rumusan tujuan dapat
dilakukan secara singkat seperti untuk mengetahui, menjajaki, menguraikan,
mendeskripsikan, mengidentifikasi, menganalisis, dll.
1.3. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan.
Manfaat penelitian mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak
dicapai dari dua aspek, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis dari
penelitian.
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Bab II. KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI
Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan
menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teoriteori yang relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Penelitian
biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan dan konsep-konsep yang
dihubungkan satu sama lain melalui hipotesis tentang hubungan yang
diharapkan. Ide-ide dan konsep-konsep untuk penelitian dapat bersumber dari
gagasan peneliti sendiri dan dapat juga bersumber dari sejumlah kumpulan
pengetahuan hasil kerja sebelumnya (literatur atau pustaka). Literatur atau
bahan pustaka ini kemudian dijadikan sebagai referensi atau landasan teoritis
dalam penelitian.
Bab III. KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1. Kerangka Berpikir
Merupakan hasil abstraksi dan sintesis teori dari kajian pustaka yang
dikaitkan dengan masalah penelitian yang dihadapi. Kerangka berpikir
disusun berdasarkan studi teoritik dengan proses berpikir deduktif dan studi
emperik yang merupakan hasil penelitian terdahulu.
Kerangka berpiki merupakan konsep yang disusun secara sistematis
tentang bagaimana penelitian ini dilakukan sehingga masalah penelitian dapat
terpecahkan dan tujuan penelitian dapat terjawab. Karena merupakan konsep
maka dalam bagian ini peneliti harus menguaraikan keadaan obyek penelitian
baik potensi maupun permasalahannya, serta gambaran teknologi sebagai
solusi yang didifusikan untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam
kerangkan berpikir juga perlu diuraikan juga tentang variable pengukur dalam
menjawab tujuan penelitian. Hasil uraian berupa narasi dari kerangka berpikir
tersebut baru di abstarksikan dalam bentuk bagan kerangka berpikir.
Berdasarkan uraian kerangka berpikir, baru dirumuskan hipoteis penelitian
3.2. Hipotesis Penelitian
Hipoteis merupakan pernyataan ilmiah yang dilandasi dari hasil kajian
teoritik dan diselaraskan dengan masalah, dan tujuan penelitian yang ingin
dicapai. Rumusan hipotesis harus tegas dan merupakan jawaban sementara
terhadap permasalahan yang dihadapi yang dapat dikaji kebenarannya secara
empirik. Hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk hipotesis riset berupa
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pernyataan (dalam kalimat positif) yang menunjukkan hubungan antar dua
variabel atau lebih yang dapat diukur dan dapat diuji kebenarannya; atau
dalam bentuk hipotesis statistic berupa pernyataan jika-maka dengan formula
H0 dan Ha
Bab IV. METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian membahas bagaimana penelitian dilaksanakan.
Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial pada umumnya dipakai metode penelitian
kualitatif yang dapat dirinci sebagai berikut:
4.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
Lokasi penelitian dapat berupa Desa, Kota, Wilayah, atau Lembaga
organisasi dengan unit analisis berupa individu, keluarga, kelompok tani atau
kelompok masyarakat. Waktu pelaksanaan merupakan waktu
yang
dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian mulai dari mendasain proposal
sampai pada tahap penyusunan laporan akhir, bukan waktu yang dibutuhkan
untuk pengumpulan data penelitian.
4.2. Materi Penelitian
Merupakan materi atau bahan dan peralatan yang digunakan untuk
memfasilitasi pelaksanaan penelitian agar proases penelitian dapat berjalan
dengan baik. Materi penelitian sangat tergantung dari topic penelitian.
Sebagai contoh, jika penelitian terkait dengan model transformasi teknologi
melalui pendekatan desiminasi/kaji terap, maka materi penelitian dapat
berupa, lahan dempolot, benih, bibit, bahan pendukung lainnya serta peralatan
pendukung. Termasuk juga alat-alat dan bahan yang digunakan dalam
pengukuran variable, seperti ATK, dll.
4.3. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam sub bab ini juga diuraikan secara jelas tentang metode atau
rancangan atau desain yang digunakan dalam memecahkan masalah
penelitian. Metode penelitian yang dipilih harus mampu menjawab tujuan
penelitian. Dalam penelitian kualitatif dengan metode survey, teknik
pengumpulan data lebih ditekankan pada teknik obsrevasi-partisipatif,
wawancara mendalam, dan metode dokumentasi, yang dapat dilakukan
melalui perekaman, pencatatan, simulasi, dan penyebaran quisoner yang
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telah disiapkan. Sedangkan penelitian yang bersifat desiminasi atau kaji terap
dalam mentransformasikan suatu teknologi, maka matode penelitian dapat
berupa gabungan antara metode eksperimen dan deskriptif yang didesain
atau dirancang dalam bentuk demontrasi (plot atau farm), demonstrasi cara,
atau demonstrasi hasil, Bentuk demonstrasi ini yang menjadi media
penyebaran teknologi, dan akan diukur perbahan perilaku sasaran berupa
(pengetahuan, sikap dan ketrampilan), yang diukur melalaui penyebaran
quisioner.
4.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Bagian ini diuraikan tentang sumber data. Berdasarkan sumbernya,
data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
langsung dari sasaran penelitian (misalnya petani responden) yang terdiri
atas: (1) informasi tentang karakteristik petani responden, (2) factor yang
mempengaruhi iklim usaha tani (penguasaahan lahan , iklim usaha, kegiatan
penyuluhan) , (3) dan data yang khusus mengukur variabel penelitian, sperti
data presepsi petani, data tingkat penerapan teknologi dan lain-lain. Data
Sekunder diperoleh dari informan dan instansi terkait. Data sekunder terdiri
atas: keadaan umum/data potensi aktual mengenai kondisis geografis,
demografis, data perkembangan usahatani dan data lainnya.. Data sekunder
bersumber dari profil desa, profil lembaga/badan, Badan Pusat Statistik, atau
sumber instansi lainnya yang datanya dibutuhkan dalam penelutian ini.
Data primer maupun sekunder harus sesuai dengan masalah penelitian
sehingga dapat menjawab tujuan penelitian atau dapat membuktikan
hipotesis yang telah diajukan. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat
berupa benda, orang yang dipilih secara random atau purposif.
4.5. Instrumen Penelitian
Instrumen merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan
penelitian, karena dengan instrument yang baik akan diperoleh data atau
informasi yang relefan dengan tujuan penelitian. Instrumen yang dimaksud
dalam penelitian social dapat berupa: (1) quisioner atau daftar pertanyaan, (2)
teknologi yang didesiminasikan (berupa peralatan, produk, model, atau
teknologi lainya), (3) materi penyuluhan berupa LPM dan Sinopsis; (4) materi
demosnstrasi (alat dan bahan); (5) media penyuluhan berupa: lembaran
informasi, lieflet, benner, poster, video, dan kelengkapan lainnya), (6) soft17
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were yang digunakan dalam analisis data. Dalam bagian ini juga diuraikan
tetang kelayakan instrument yang akan digunakan, terutama quisioner.
4.6. Polulasi dan Sempel penelitian
Teknik pengumpulan data harus disesuiakan dengan pendektan
penelitian, yang meliputi populasi dan teknik sampling yang akan digunakan.
4.7. Tahapan Pelaksanaan Penelitian
Bagian ini mengurakan secara lengkap dan jelas tahapan-tahapan yang
dilakunan dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi acuan atau panduan
dalam pelaksanaan di lapangan.
Sebagai contoh, untuk penelitian
desimininasi/kaji terap, maka tahapan penelitian dimulai dari: Tahap
persiapan, yaitu menyiapkan materi penyuluhan berupa LPM dan synopsis
tentang suatu teknologi Teknologi yang akan didesiminsikan; Tahap
penyusunan qusioner dan pengujian kelayakan (uji validitas) qusioner; Tahap
sosialisasi penelitian, Tahap pelatihan (Penyuluhan) Ketrampilan; Tahap
pembuatan Demplot; Tahap pendampingan; Tahap penyebaran qusioner;
sampai pada tahap tabulasi dan editing data, serta Tahap pengolahan data,
interpretasi hasil penelitian dan pelapran. Tahapan penelitian ini akan
dijabarkan lebih lanjut pada bagian jawbal penelitan
4.8. Variabel Penelitian & Defenisi Opresional
Tetapkan variabel yang akan diukur dalam penelitian ini. Variabel atau
peubah yang diukur dalam penelitian social sifatnya sangat abstrak, untuk itu
peneliti perlu menetapkan indicator-indikator yang lebih spesifik dan terukur.
Dalam sub bab ini juga dijelaskan defenisi operasional dari masingmasing variabel dan indikatornya untuk konteks penelitian yang dimaksud.
Contoh: variabel karakteristik personal petani, maka rumusan definisi
operasionalnya, Karakteristik personal petani yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah ciri-ciri personal petani yang melekat pada diri
individu petani responden yang berusaha padi sawah, seperti umur,
pendidikan formal, non formal, pengalaman berusaha tani, kekosmopolitan
dan pendapatan petani. Jabaran indikator pengukuran untuk setiap variabel
sebaiknya dibuat dalam bentuk tabel, untuk memudahkan peneliti dalam
membuat quisioner. Tabel pengukuran variable memuat tentang: (a) Variabel
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dan indicator; (b) defenisi; (c) Alat ukur dan cara pengukuran; dan (d)
Kategori dan Skala pengukuran.
4.9. Metode Analisis Data
Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisa data.
Pilih metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian dan tujuan
penelitian, sertakan juga model matematis dari jenis statistic yang digunakan.
4.10. Jadwal Penelitian (khusus untuk Proposal Penelitian)
Jadwal penelitian, dimaksudkan untuk menjadi frame work bagi
mahasiswa, agar pekerjaan penelitian yang telah direncanakan dapat
dilakukan secara baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan. Jadwal penelitian memuat uraian kegiatan sesuai dengan tahapan
pelaksanaan penelitian dan waktu pelaksanaan. Jadwal yang dibuat harus
berdasarkan persetujuan dengan tim pembimbing dan dijadikan sebagai
pengikat angtara mahasiswa dan pembimbing.
Bab V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bagian ini memuat data hasil analisis yang relavan dengan tujuan dan
hipotesisnya. Penyajian data hasil penelitian dapat berupa narasi, tabel.
grafik, gambar, bagan, foto atau bentuk penyajian data yang lain. Hindari
pengulangan (redundance), misalnya data yang telah diuraikan secara narasi
dibuatkan lagi tampilan dalam bentuk tabel atau grafik. Pilihlah salah satu
bentuk tampilan yang paling tepat untuk data tersebut. Penyajian data
dibuatsecara sistematis dan efisien sehingga memberikan kejelasan optimal
bagi para pembaca. Tata cara penyajian tabel, gambar, grafik, dll, harus
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika digunakan analisis statistic hanya
dimuat tampilan akhir yang menunjukkn hasilnya, sedangkan perhitungan
statistic, jika perlu, dimuat hanya sebagai lampiran. Di dalam bab ini juga
memuat tentang pembahasan hasil penelitian berupa argumentasi penulis
terhadap hasil penelitian yang diperoleh, yang didukung dengan dalil-dalil
atau teori dan temuan terdahulu yang relefan.
Bab VI. SIMPULAN DAN SARAN
6.1. Simpulan
Simpulan merupakan inti sari dari hasil penelitian yang telah dibahas
secara komperhensip yang sekurang-kuragnya terdiri atas (1) Jawaban
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terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan (2) Hal baru yang
ditemukan dalam penelitian ini
6.2. Saran
Saran merupakan hal yang dapat dianjurkan sebagai penerapan hasil
penelitian, baik dalam bidang akademik maupun penggunaan praktis kepada
masyarakat secara langsung.
Di dalamnya juga memuat saran-saran
pengembangan lebih lanjut dari hasil penelitian serta hal-hal yang masih perlu
dikonfirmasi sebagai akibat dari keterbatasan penelitian
PENJELASAN BAGIAN AKHIR
1. Daftar Pustaka
Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua sumber bacaan berupa
buku, jurnal ilmiah, artikel elektronik yang digunakan sebagai bahan acuan
dalam menyusun usul penelitian dan karya ilmiah tugas akhir. Semua hasil
rujukan berupa dalil atau teori serta hasil pemikiran orang lain yang termuat
dalam tubuh tulisan harus dicantukan dalam daftar pustaka, untuk bahan
klarifikasi dan bukti penelusuran.
2. Lampiran
Lampiran-lampiran dapat memuat jadwal pelaksanaan penelitian,
Quisioner penelitian dan surat ijin penelitian, Materi Penyuluhan (LPM dan
Sinopsis), gambaran teknologi dalam bentuk leflet atau poster; dan lampiran
lainnya yang relefan (untuk usul penelitian). Sedangkan lampiran untuk
karya ilmiah tugas akhir dapat berupa Quisioner, hasil tabulasi data, contoh
hasil analisis data statistik, Materi Penyuluhan (LPM dan Sinopsis), gambaran
teknologi dalam bentuk leflet atau poster; dan lampiran lainnya yang relefan,
Surat keterangan selesai penelitian, dll.
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BAGIAN 4
TATA CARA PENULISAN
4.1. Naskah
Naskah dibuat diatas kertas HVS 70 gram, warna putih, dengan
ukuran A4 (21,5 x 29,7 cm) dan diketik tidak bolak balik.
4.2. Sampul (Halaman Judul)
Sampul dibuat di atas kertas bufalo atau linen dan diperkuat dengan
karton.
Warna Sampul untuk Program Diploma IV. Program studi
Penyuluhan Pertanian Lahan Kering adalah Merah Tua.
4.3. Pengetikan
1. Jenis huruf dan Paragraf
a) Naskah diketik dengan komputer dengan jarak 1,5 spasi kecuali pada
judul Tabel, Grafik, atau Gambar yang lebih dari satu baris diketik
satu spasi. Diharuskan memakai huruf Times New Roman.
b) Seluruh naskah diketik dengan huruf berukuran 12 pt, kecuali judul
pada halaman sampul
c) Pembuatan paragraf memakai system identasi dengan awal dimulai
pada ketukan ke-7 dari tepi kiri
d) Setiap bab diberi nomor urut sesuai dengan tata cara yang dipilih.
2. Bilangan dan Satuan
a) Bilangan diketik dengan angka, kecuali jika bilangan kurang dari
sepuluh atau bilangan tersebut terdapat pada permulaan kalimat,
maka bilangan tersebut harus ditulis dengan huruf
b) Bilangan decimal ditandai dengan koma bukan titik
c) Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi, misalnya: m, mg, kg

3. Jarak Baris (Spasi)
Pengetikan dilakukan satu setengah spasi (1,5), kecuali abstrak, daftar pustaka, J
Tabel, judul Gambar, yang diketik dengan jarak 1 spasi
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4. Batas Tepi
Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas, yaitu diatus sebagai berikut:
a) Tepi atas
: 4 cm
b) Tepi bawah
: 3 cm
c) Tepi kiri
: 4 cm
d) Tepi kanan
: 3 cm
5. Penomoran halaman
a) Nomor halaman dari halaman sampul sampai halaman daftar
lampiran diletakan di tengah-tengah bagian bawah halaman dengan
memakai angka romawi kecil
b) Penomoran halaman di luar halaman yang disebutkan dalam butir a),
dilakukan dengan menggunakan angka arab dan diletakan di bagian
kananpada bagian bawah halaman.
6. Judul Bab, Judul Sub Bab dan judul anak sub bab
a) Judul bab di tulis pada awal halaman baru, ditulis dengan huruf
kapital seluruhnya dan dan dicetak tebal tanpa diakhiri titik, serta
diatur supaya simetris. Nomor bab ditulis dengan angka romawi
b) Judul sub bab ditulis mulai dari tepi kiri, semua kata dimulai dengan
huruf capital. Kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua
dicetak tebal tanpa diakhiri titik. Kalimat pertama sesudah judul sub
bab dimulai dengan alinea baru. Nomor sub bab ditulis dengan
angka arab.
c) Judul anak sub bab dimulai dari tepi kiri dan dicetak tebal tatapi
hanya huruf pertama yang ditulis dengan huruf capital. Kalimat
pertama sesudah judul anak sub bab dimulai dengan alinea baru
7. Tabel dan Gambar
A.Tabel
• Setiap Tabel yang muncul dalam naskah diberi nomor tabel secara
berurutan
• Nomor tebel dan judul tabel diletakan secara simetris di atas tabel
tanpa diakhiri dengan titik dan berjarak 1 spasi jika lebih dari satu
kalimat
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•
•
•

•
•

Usahakan tabel tidak melebihi satu halaman
Jika tabel melebihi satu halaman di letakan di bagian lampiran
Tabel dibuat secara terbuka dengan membuat garis pemisah
horizontal untuk batas atas dan batas bawah tabel, tidak dianjurkan
membuat garis vertical.
Tabel yang diambil dari sumber lain harus dicantumkan sumbernya
pada bagian bawah table
Tabel dibuat secara terbuka tanpa garis vertical; Contoh pembuatan
Tabel:
Tabel 1. Data Tataguna Lahan di Desa Lekakun
No

Jenis Penggunaan Lahan

Luas (ha)

Persentase

1
2
3

Pekarangan
Persawahan
Kebun/Tegalan

450
300
450

14,05
9,37
14,05

4
5

Lahan penggembalaan
Hutan

1500
500

46,87
15,62

Total

3200

100

Sumber: Profil Desa Lekakun Tahun 2015
B. Gambar
 Yang dimaksud dengan gambar adalah bagan, grafik, peta dan foto
 Setiap Gambar, Grafik, peta atau foto yang muncul dalam naskah
diberi nomor secara berurutan
 Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakan secara
simetris di bagian bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik
dengan jarak satu spasi jika lebih dari satu kalimat.
 Keterangan gambar ditulis pada halaman yang sama dengan
halaman gambar
 Pada gambar yang dikutip dari sumber lain harus dicantumkan
sumbernya
 Gambar yang diletakan dalam lampiran harus mempunyai
hubungan dengan deskripsi dalam isi laporan
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8. Formula Matematik
Untuk menghindari pengulangan penulisan formula matematik yang
panjang dan rumit, semua formula diidentifikasikan dengan nomor. Nomor
tersebut merupakan nomor urut yang digunakan sebagai pengganti dari
formula tersebut, bila ternyata formula tersebut perlu dimunculkan kembali
pada alur pembahasan berikutnya.
Penomoran formula matematik
menggunakan prinsip yang sama dengan penomoran tabel dan gambar.
Formula matematik dituliskan rata kiri dengan nomor formula di sebalah
kanannya. Contoh:

………………. (1)
Dimana:
Rxy : Koefisien korelasi variabel X dan Y
∑xy : jumlah perkalian antara variabel x dan y
∑x : Jumlah kuadrat dari nilai x
∑y : jumlah kuadrat dari perkalian y
(∑x)2 : Jumlah nilai x kemudian
dikuadratkan

9. Bahasa
• Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia baku ragam ilmiah.
Ejaan harus sesuai dengan EYD (ejaan yang disempurnakan)
• Kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua,
tetapi dibuat dalam bentuk kalimat pasif
• Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang
diindonesiakan, jika terpaksa memakai istilah asing, istilah tersebut
ditulis dengan huruf miring
(italic)
4.4. Daftar Pustaka
1. Pemakaian gaya;
Penulisan daftar pustaka pada program studi Penyuluhan Pertanian
Lahan Kering Politani Kupang memakai Harvard Style.
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2. Nama Penulis yang Diacu dalam Teks
a) Setiap penulis yang pendapatnya disitir dalam teks harus disebutkan
namanya, kemudian nama tersebut harus muncul dalam daftar
pustaka
b) Nama yang ditulis dalam teks hanya nama akhir, jika penulis
berjumlah dua urang, sebutkan keduanya. Akan tetapi jika penulis
lebih dari dua orang, nama yang ditulis hanya nama penulis pertama
saja dengan dibubuhi dkk, namun dalam daftar pustaka harus ditulis
lengkap. Nama pengarang dapat di tulis pada akhir kalimat (dalam
kurung). Contoh: Perubahan kinerja pegawai berhubungan linear
dengan lingkungan kerja (Rodhal, 1989). Dapat juga dimasukan
dalam awal kalimat (tanpa kurung), Contohnya: Menurut Adiputra,
(1998) secara umum beban kerja dibedakan menjadi dua. Nama
diikuti tanda koma disusul oleh tahun terbitan (dalam kurung).
c) Semua nama yan disitir dalam teks harus terdapat dalam daftar
pustaka, demikian juga sebaliknya
3. Cara Penulisan Daftar Pustaka
a) Nama pengarang dalam daftar pustaka diurut menurut abjad
b) Hal yang ditulis adalah nama keluarga (nama akhir), diikuti oleh
singkatan nama depan dan nama tengah, diikuti tahun terbit, Judul
naskah/buku/artikel, Penerbit dan kota penerbitan. Contoh: Prof. Dr.
Sugiyono, 2012. maka dalam daftar pustaka ditulis: Sugiyono, 2012.
Statistika untuk Penelitian. Penerbit Alfabeta. Jakarta.
c) Cara penulisan daftar pustaka bergantung pada jenis sumber, misalnya
sumber berupa buku akan berbeda penulisannya dengan sumber yang
berupa artikel, hal ini dapat dilihat di bawah ini:
Contoh:
1. Buku atau monograf
• Sigiyono, 2012. Statistika untuk Penelitian. Penerbit Alfabeta. Bandung
• Matheus, R., D,. Kantur., M. Basri dan M.K.Salli., 2019. Pertanian
Terpadu: Model Rancang Bangun & Penerapan pada Zona
Agroekosistem Lahan Kering. Penerbit Deepublis. Jogyakarta.

25

Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Karya Ilmiah Tugas Akhir

2. Pengarang yang tidak disebutkan namanya, dapat menggunakan Anonim
atau nama lembaga, Contoh:
• Anonym. 2012. Pedoman Pembuatan Pupuk Organic. Penerbit
Kanisius. Jogyakarta
• BPS Kabupaten Kupang. 2014. Kabupaten Kupang dalam Angka.
Biro Pusat Statistik kabupaten Kupang.
3. Jurnal lmiah yang diterbitkan
• Mateus, R.., Sri Agung, IG.A.M. 2003. Pengaruh pengelolaan sisa
tanaman pasca bera terhadap beberapa sifat fisik dan kimia tanah serta
hasil jagung. Jurnal Agritrop, 23: 14-19. Fakultas Pertanian Udayana
Denpasar.
• Palebangan, S., F. Hamzah, dan Dahlan. 2010. Presepsi petani terhadap
pemanfaatan bokasi pada tanaman ubi jalar dalam penerapan system
pertanian organic. Jurnal Agrisistem: 2 (1): 1-7. Sekolah Tinggi
Penyuluhan Pertanian. Gowa.
4. Prosiding Pertemuan Ilmiah
• Suwardjo, H., Muljadi, Sudirman. 1987. Prospek tanaman Benguk
(Macuna) untuk rehabilitasi tanah Podsolik yang dibuka secara
mekanis di Kumang Kuning Jambi. Proseding Penelitian Tanah
Bogor. No.7 : 513- 521.
5. Skripsi atau Tugas Akhir
Yoli-Bili, E. 2015.
“Evaluasi tingkat pengetahuan petani dalam
pemanfaatan kotoran ternaksapi untuk pembuatan pupuk organic di desa
Naekasa” (Tugas Akhir). Program studi Penyuluhan Pertanian Lahan
Kering. Politani Negeri Kupang
6. Artikel dalam format Elektronik (internet)
• Subagio, D. B. 2010. Tingkat Kepuasan Petani Terhadap Kinerja
Pelayanan Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Bogor Jawa Barat.
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/60416. Diakses tanggal
23 Januari 2015.
7. Artikel Surat Kabar
• Jusuf, D. 2015. “Manggarai Timur Panen Raya Jagung”.
Kupang, 23 April 2015.
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Lampiran 1. Alur Penyusunan Karya IlmiahTugasAkhir
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Lampiran 2. Kerangka TOR Proposal Penelitian
Nama : ……………………………………………………………..
NIM :………………………………………………..
1. Judul Usul Penelitian:

2. Latar Belakang Masalah

3. Rumusan Masalah:

4. Tujuan

5. Rujukan Penelitian terdahulu (jika ada)
6. Reference Pendukung (minimal 6 buah)
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Lampiran 3. Halaman Sampul Proposal Penelitian

Ukuran logo 5 x 5

PROPOSAL PENELITIAN (Font 16)
EVALUASI TINGKAT PENGATAHUAN PETANI DALAM
PEMANFAATANKOTORAN TERNAK SAPI UNTUK PEMBUATAN
PUPUK ORGANIK DIDESA NAEKASA KECAMATAN TASIFETO
BARAT KABUPATEN MALAKA
(Huruf Time New Roman, font 14)
Oleh:

ELISABET YOLI BILI
NIM: 102380011

Font 14 pt

Proposal penelitian ini diajukan sebagai syarat untuk melakukan penelitian
dalam penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir Program Sarjana Terapan
Progran studi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering (font 11)

PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING
JURUSAN MENAJEMEN PERTANIAN LAHAN KERING
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG
2015 (font 14)
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Lampiran 4. Halaman Sampul/Cover Karya Ilmiah Tugas Akhir

Ukuran logo 5 x 5

KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR (Font 16)
EVALUASI TINGKAT PENGATAHUAN PETANI DALAM
PEMANFAATAN KOTORAN TERNAK SAPI UNTUK PEMBUATAN
PUPUK ORGANIK DI DESA NAEKASA KECAMATAN TASIFETO
BARAT KABUPATEN MALAKA
(Huruf Time New Roman, font 14)
Oleh:

ELISABET YOLI BILI
NIM: 102380011

Font 14 pt

Karya Ilmiah Tugas Akhir untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar SarjanaTerapan Pertanian pada Progran studi Penyuluhan Pertanian
Lahan Kering, Politeknik Pertanian Negeri Kupang (font 11)

PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING
JURUSAN MENAJEMEN PERTANIAN LAHAN KERING
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG
2015 (font 14)
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Lampiran 5. Halaman Persetujuan Proposal Penelitian
Lembar Persetujuan Pembimbing
PROPOSAL PENELITIAN INI TELAH DISEMINARKAN DI DALAM
FORUM SEMINAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PANITIA
SEMINAR PROGRAM STUDI ; TANGGAL: ……..
(diisi tanggal,
seminar usul penelitian)
Menyetujui:
Pembimbing 2,

Pembimbing 1,

Dr. Ir. …………………
Nip.

Ketua
Program Studi Penyuluhan
Pertanian Lahan Kering

Dr. Ir. …………………
Nip.
Mengatahui:
Ketua
Jurusan Manajemen
Lahan Kering

Dr. Ir. …………………
Nip.

Dr. Ir. …………………
Nip.

Megesahkan:
Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang,

--------------------------------------.
Nip.
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Lampiran 6. Halaman Persetujuan Karya Ilmiah Tugas Akhir
Halaman Persetujuan Pembimbing
KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR INI TELAH DISETUJI OLEH KOMISI
PEMBIMBING DAN TELAH DIUJI PADA TANGGAL: ……………(diisi
tanggal Sidang/Ujian Meja TA)
Menyetujui:
Pembimbing 2,

Pembimbing 1,

Dr. Ir. …………………
Nip.

Ketua
Program Studi Penyuluhan
Pertanian Lahan Kering

Dr. Ir. …………………
Nip.
Mengatahui:
Ketua
Jurusan Manajemen
Lahan Kering

Dr. Ir. …………………
Nip.

Dr. Ir. …………………
Nip.

Megesahkan:
Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang,
--------------------------------------.
Nip.
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Lampiran 7. Halaman Pengesahan Tim Penguji

Karya Ilmiah Tugas Akhir ini telah diuji pada Ujian Sidang yang bertempat
di Ruang………………., Tanggal: ….. (diisi tanggal Sidang/Ujian Meja TA)

Ketua:
Dr. ………………………………. ( ………………)
Anggota Penguji:
1.………………………….. (…………………)
2.………………………….. (…………………)
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Lampiran 8. Pernyataan Bebas Plagiat Pengesahan Tim Penguji TAAN
BEBAS PLAGIAT
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: …………………….
NIM
: ……………………
Program Studi
: Penyuluhan Pertanian Lahan Kering
Jurusan
: Manajemen Pertanian Lahan Kering
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Karua Ilmiah Tugas Akhir yang
saya buat dengan judul: ...................................................................................
…………………………………………………………………………………
……. ………..adalah:
1. Merupakan hasil karya sendiri, dan benar-benar bersumber dari hasil
penelitian mandiri dibawah bimbingan tim dosen pembimbing serta
didukung dengan referensi seperti yang tertera pada daftar pustaka.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau
pernah dipakai untuk mendapatkan gelar keserjanaan
Apabila dikemudiaan hari ditemukan terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini,
maka saya bersedia menerima sangsi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17
tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat
penyataan bebas plagiat ini di buat.
Kupang,…………………………....
Meterai Rp 6000
----------------------------------------NIM:

\
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Lampiran 9. Lembar Monitoring KonsuktasiLembar Monitoring
Konsultasi
LEMBAR MONITORING KONSULTASI KARYA ILMIAH TUGAS
AKHIR
PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN
Nama

: …………………………………………

NIM

: …………………………………………

Judul

: …………………………………………
…………………………………………

Hari/
Tanggal

Materi
Konsultasi

Komentar /catatan
Pembimbing
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Lampiran 10. Lembar Monitoring SeminarLembar Monitoring Peserta
Seminar
LEMBAR MONITORING PESERTA SEMINAR MAHASIWA
PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN
Nama : ……………………………………….
NIM : ……………………………………….
Hari/
Tanggal

Judul

Pemakalah
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