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I.

PENDAHULUAN

Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan
hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah
tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati
oleh masyarakat keilmuan. Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain laporan
penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar atau simposium, dan artikel
jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan
ilmuwan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah
tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau
pengkajian selanjutnya.
Di perguruan tinggi, khususnya jenjang S1, mahasiswa dilatih untuk
menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi (tugas
akhir). Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi
dilakukan cukup mendalam. Sementara itu, makalah yang ditugaskan kepada
mahasiswa lebih merupakan simpulan dan pemikiran ilmiah mahasiswa
berdasarkan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para pakar
dalam bidang persoalan yang dipelajari. Penyusunan laporan praktikum yang
ditugaskan

kepada

mahasiswa

sebagai

wahana

untuk

mengembangkan

kemampuan menyusun laporan penelitian. Skripsi adalah istilah yang digunakan
untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil
penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam
bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi
bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah,
sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap
mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami,
menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan masalah yang berhubungan
dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Skripsi merupakan persyaratan untuk
mendapatkan status sarjana (S1) di setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Indonesia. Istilah skripsi sebagai
tugas akhir sarjana hanya digunakan di Indonesia.
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Laporan praktek adalah laporan yang dibuat oleh mahasiswa baik secara
individu maupun secara kelompok, untuk melaporkan kegiatan praktek suatu
bidang ilmu yang dilakukan baik di lapangan yang merupakan praktek lapang
ataupun praktek di laboratorium. Laporan praktek disusun berdasarkan panduan
tiap mata kuliah yang telah ada dan disusun bersamaan dengan panduan praktek
itu sendiri. Karya ilmiah, baik itu berupa laporan praktek, skripsi, jurnal ilmiah
dan yang lainnya sangat diharapkan penulis memberikan data dan informasi yang
valid dan benar tanpa menyadur dan atau mengambil karya orang lain.
Jurnal ilmiah merupakan wahana komunikasi ilmiah yang sekaligus sebagai
media diseminasi atau penyebarluasan karya ilmiah. Oleh karena itu, saat ini
semakin banyak mahasiswa memaparkan satu atau beberapa bagian hasil
penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah.
Berikut akan dipaparkan aturan penulisan masing-masing jenis karya ilmiah
beserta contoh atau teladannya untuk mempermudah penulis dan menyeragamkan
karya ilmiah yang di ada di FPIK UHO.
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II. ETIKA DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH
2.1. Kode Etik Penulisan
Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam
penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan,
perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau
informan.
Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan
rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian
bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertai dengan
rujukan dapat diidentikkan dengan pencurian. Penulis karya ilmiah harus
menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang lazim disebut plagiat. Plagiat itu
sendiri merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh
nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya
dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan
memadai (Permendiknas No 17 tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1 ).
Plagiat merupakan tindak kecurangan yang berupa pengambilan tulisan
atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil
pemikirannya sendiri. Oleh karena itu, penulis skripsi wajib membuat dan
mencantumkan pernyataan dalam skripsinya bahwa karyanya itu bukan
merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain.
Dalam menulis karya ilmiah, rujuk-merujuk dan kutip-mengutip
merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Hal ini amat dianjurkan, karena
perujukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu.
Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber (misalnya instrumen,
bagan, gambar, dan tabel), penulis wajib meminta ijin kepada pemilik bahan
tersebut. Permintaan ijin dilakukan secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat
dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah
bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau
dikembangkan. Nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian
kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat
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merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber data atau
informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran.
Selain itu menurut Rifai (1995), hal-hal yang perlu diperhatikan
sehubungan penulisan, penerbitan dan penyebarluasan karya ilmiah adalah
sebagai berikut:
1. Penulis dituntut untuk menjunjung tinggi kebenaran yang hakiki
terhadap makna dan manfaat informasi yang akan disebarluaskan
(dideseminasikan) sehingga tidak membingungkan orang lain,
2. Penulis mutlak selalu bersikap jujur kepada dirinya sendiri dan
masyarakat umum sehingga penulis tidak akan menutupi kelemahan
atau memperbesar kelebihan hasil studi yang dicapainya,
3. Penulis berkewajiban menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan
orang lain sehingga selalu menjauhi perbuatan tercela, seperti
mengambil ide atau gagasan orang lain yang belum diumumkan yang
diakui sebagai gagasannya sendiri,
4. Penulis harus menyadari bahwa dengan mengirimkan naskah untuk
diterbitkan, penulis memberikan kepada peneribit hak tunggal untuk
menerbitkan, menyebarluaskan

dan memperdagangkan

hasilnya,

sehingga penulis tidak akan mengirimkan naskah serupa kepada
penerbit lain untuk maksud yang sama,
5. Penulis bertanggungjawab terhadap semua kesalahan isi tulisan dan
menanggung segala bentuk hukuman jika secara hukum terbukti bahwa
isi tulisannya melanggar perundangan yang berlaku.
2.2. Pencegahan Plagiarisme
Pengembangan teknologi informasi dewasa ini melalui internet dapat
memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan plagiat dengan mudah dan
cepat diakses. Sumber lain yang umum dapat dijadikan sebagai plagiarisme yaitu
melalui panduan laboratorium, tugas makalah mahasiswa lain, karya penulis
sendiri sebelumnya, artikel jurnal, buku dan koran.
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Beberapa hal yang dapat digunakan untuk menghindari kecenderungan
plagiarisme dalam penelitian dan penulisan (Anonimous, 2014) yaitu :
1. Meningkatkan kejujuran dan rasa bertanggung jawab
2. Meningkatkan pemahaman bahwa plagiarisme akan berimplikasi
moral
3. Meningkatkan kecermatan dan kesaksamaan untuk memilah dan
menentukan pustaka acuan
4. Mempunyai rasa percaya diri bahwa rencana penelitiannnya bukan
sontekan
5. Memiliki keyakinan bahwa data yang diambil sahih dan cermat
6. Menghargai sumbangan data atau informasi dari peneliti lain dengan
menyatakan terima kasih atau menyebutkan sumber tulisan yang
dikutipnya
7. Membuat catatan penelitian (logbook) agar semua yang dilakukannya
terekam dengan baik untuk pembuktian tidak ada pemalsuan data atau
hasil penelitian
8. Mengarsipkan sumber-sumber acuan yang asli sehingga terhindar dari
kecerobohan yang disengaja
9. Memahami benar maksud tulisan orang lain agar tidak ada salah
pengertian
10. Mahir membuat parafrase untuk mengungkapkan rangkuman dari
berbagai tulisan atau pemikiran orang lain dengan kata-kata sendiri
dari sumber yang dibaca, tidak sekadar mengganti beberapa kata, dan
tetap menuliskan sumber acuannya
11. Menghargai hak kepengarangan dan hak atas kekayaan intelektual,
termasuk karya sesama mahasiswa
12. Menuliskan sumber acuan untuk gagasan atau hasil orang lain sebagai
pengakuan dan penghargaan.
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2.3. Sanksi Plagiat Bagi Mahasiswa
Sanksi plagiat bagi mahasiswa dapat diacu pada Peraturan Mentri
Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan

Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi : “ Sanksi bagi mahasiswa yang
terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai yang
paling berat, terdiri atas :
1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh
mahasiswa
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa,
atau
7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program

Selain itu pula bagi mahasiswa yang melakukan plagiat akan mendapat
sanksi moral dari masyarakat sehingga dapat mengakibatkan fatal bagi mahasiswa
yang melakukannya. Oleh karena itu agar seorang mahasiswa sebagai calon
peneliti akan memperoleh posisi tertinggi dan terhormat sebagai terpelajar dan
tidak akan mempunyai rasa bersalah kepada siapa pun, baik kepada diri sendiri
maupun pada khalayak umum apabila seorang mahasiswa dan calon peneliti
tidak melakukan plagiat.
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URAIAN

I. Sampul
Judul dan identitas (format dapat dilihat pada teladan)
II. Isi Laporan
1. Latar Belakang
Latar belakang merupakan suatu alasan mendasar tentang dilakukannya suatu
kegiatan sesuai dengan topik praktikum sehingga jelas akar permasalahnnya.
2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan praktikum dituliskan sesuai dengan percobaan yang dilakukan.
3. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan referensi lain
yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan suatu
praktikum. Dasar teori dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep
yang akan digunakan dalam praktikum yang mengacu pada Daftar
Pustaka. Sumber pustaka yang digunakan diiusahakan pustaka terbaru,
relevan dan asli dari buku, artikel, atau jurnal ilmiah.
4. Alat
Dituliskan

semua

alat

yang

digunakan

dalam

tabel,

dituliskan

spesifikasinya (merek dan ukuran) dan fungsinya.
5. Bahan
Dituliskan semua bahan yang digunakan dalam tabel, dituliskan
spesifikasinya, jika larutan disebutkan konsentrasinya.
6. Prosedur Praktikum
Prosedur kerja dapat dibuat dalam bentuk diagram alir (flowchart) atau
berupa kalimat. Kata kerja yang digunakan dalam bentuk kata kerja pasif.
Flowchart dibuat dengan bagan-bagan yang mempunyai arus yang
menggambarkan langkah atau prosedur dalam percobaan yang dibuat
secara sederhana, terurai, rapi dan jelas dengan menggunakan simbolsimbol standar.
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7. Hasil dan Pembahasan
Hasil. Data hasil pengamatan berisi catatan hasil praktikum. Data yang
dicatat bisa berupa data numerik (angka) atau pengamatan terhadap suatu
peristiwa. Untuk mempermudah biasanya dituangkan dalam bentuk tabel.
Pembahasan. Pembahasan berisi tentang uraian hasil praktikum.
Pembahasan ini umumnya bisa dipermudah dengan mensinkronkan antara
hasil eksperimen dengan teori. Terkadang hasil praktikum tidak sesuai
dengan teori. Kasus ini sering disebut dengan anomali praktikum.
Hasil dan Pembahasan dibuat terpisah dalam sub bab tersendiri agar
pembahasan lebih detail dan didukung oleh literatur terbaru
8. Simpulan
Simpulan berisi penegasan konsep hasil praktikum secara singkat, dan
disesuaikan dengan tujuan praktikum dengan berlandaskan hasil
eksperimen. Apabila tujuan praktikum terdiri atas beberapa item misalnya,
maka simpulan bisa ditarik berdasarkan setiap item tujuan praktikum.
9. Saran
Saran berada pada bagian terakhir dalam sebuah laporan praktikum. Saran
dituliskan karena menyadari adanya kekurangan dalam praktikum dan
untuk selanjutnya dituangkan dalam tulisan untuk perbaikan ke depan.
10. Daftar Pustaka
Berisi daftar literatur yang digunakan sebagai acuan dasar teori. Sumber
pustaka dapat dari buku, laporan ilmiah, maupun artikel pada suatu jurnal
tertentu. Semakin banyak literatur yang relevan, baru, dan berkualitas,
maka dasar teori semakin bagus.
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TELADAN
LAPORAN PRAKTIKUM
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LAPORAN PRAKTIKUM MANAJEMEN AKUAKULTUR TAWAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan pada Mata Kuliah
Manajemen Akukultur tawar

OLEH :

RAMA
I2A213029

JURUSAN/PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2015
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HALAMAN PENGESAHAN

Judul

: Laporan Praktikum Manajemen Akuakultur Tawar

Nama
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Stambuk

: I1A213029

Kelompok

: I (Satu)

Jurusan

: Budidaya Perairan
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Laporan Lengkap ini
Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah,
Taufik dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan “Laporan
Lengkap Praktikum Manajemen Akuakultur Tawar ” ini dalam bentuk maupun isinya
yang sangat sederhana. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada
Dr. Ir. H. Rahmad Sofyan Patadjai selaku Kordinator Mata Kuliah Manajemen Akuakultur
Tawar dan Ngadiyo, S.Pi, M.Si selaku asisten pembimbing serta teman-teman yang telah
membantu penyusunan laporan lengkap ini, sehingga dapat terselesaikan tepat pada
waktunya. Semoga Laporan Lengkap ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan,
petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam proses kuliah di Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari.
Harapan saya semoga laporan

ini membantu menambah pengetahuan dan

pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi laporan
ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Laporan ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki
sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan
masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan laporan ini.

Kendari, Desember 2015

Penulis
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URAIAN
A. BAGIAN AWAL
HALAMAN SAMPUL
Pada halaman sampul ditulis judul proposal penelitian dengan huruf
kapital (termasuk bahasa latin), nama lengkap mahasiswa dan NIM (Nomor Induk
Mahasiswa), logo Universitas Halu Oleo dan tulisan Program Studi, Jurusan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo serta tahun
penulisan proposal penelitian. Penempatan tulisan, logo dan penggunaan huruf di
tengah (center), simetris dan proporsional dengan spasi 1. Warna sampul bagi
proposal penelitian adalah biru (warna bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan). (Lihat contoh).
HALAMAN JUDUL
Halaman judul merupakan halaman pertama bagi proposal penelitian dengan
nomor “i”, tetapi nomor halaman ini tidak perlu dicantumkan. Nama penulis harus
lengkap dan tidak boleh disingkat disertai dengan NIM, Progran Studi, Jurusan,
Fakultas, Universitas, Kota dan Tahun. Penempatan kalimat pada halaman ini
harus simetris. (Lihat contoh).
HALAMAN PENGESAHAN
Halaman pengesahan memuat judul proposal penelitian, nama mahasiswa,
NIM, nama dan tanda tangan Dosen Pembimbing, pejabat yang mengesahkan
proposal adalah Ketua Jurusan. Pada bagian bawah batas tepi kiri dicantumkan
tanggal disetujui oleh Dosen Pembimbing dengan garis bawah. (Lihat contoh).
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KATA PENGANTAR

Ucapan terima kasih pada skripsi, ditulis secara singkat dan jelas. Ucapan
terima kasih pada skripsi ditempatkan pada bagian awal setelah kata pengantar
dan ucapan terima kasih pada artikel ditempatkan pada bagian akhir. Ucapan
terima kasih memuat ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang
memberikan bantuan dalam proses penulisan dan perbanyakan dengan dibuat
dengan bahasa yang baku.
Ucapan terima kasih pada skripsi dimulai dengan pujian rasa bersyukur kepada
Allah SWT (bagi yang muslim), kemudian diikuti terima kasih kepada kedua
orang tua dan dosen pembimbing. Setelah itu secara berurutan dapat dituliskan
ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang berkontribusi pada penulisan
skripsi. Isi bagian ini tidak lebih dari dua halaman, dan diketik dengan jarak dua
spasi menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (bukan bahasa gaul).
(Lihat contoh).
DAFTAR ISI
Daftar isi memuat bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing, yang
ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. Daftar isi memuat secara menyeluruh
isi proposal yang dibuat teratur sesuai nomor halaman dalam naskah, yang
memuat halaman judul, halaman sampul, halaman pengesahan, kata pengantar,
daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, judul bab, sub bab, daftar
pustaka, dan lampiran.
Kata DAFTAR ISI diketik dengan huruf besar dan dicetak tebal di tengah
kertas. Jika daftar isi memerlukan lebih dari satu halaman maka diteruskan ke
halaman berikutnya.
Penomoran bab menggunakan angka Romawi tanpa menuliskan kata bab,
sedangkan sub bab atau anak bab menggunakan huruf kapital. Pemerincian bab
hanya pada sampai sub bab. Penulisan JUDUL BAB menggunakan huruf kapital
yang ditebalkan. Hal yang sama berlaku untuk kata halaman judul, halaman
sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar
tabel, daftar lampiran, judul bab, daftar pustaka, dan lampiran.
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Sementara itu, penulisan Sub Bab menggunakan huruf kecil yang ditebalkan
dan tiap huruf awal setiap kata selain kata penghubung dimulai dengan huruf
kapital.
Baris pertama dari kata daftar isi diketik tiga spasi. Jarak antara bab diketik dua
spasi, sedangkan jarak antara bab dengan sub bab dan antara sub bab adalah satu
spasi. Bila judul bab dan sub bab lebih dari satu baris maka baris berikutnya
diketik satu spasi dari baris sebelumnya. Daftar isi dimaksudkan untuk
memberikan gambaran menyeluruh tentang isi proposal. (Lihat contoh).
DAFTAR GAMBAR
Format daftar gambar sama dengan daftar tabel. Grafik, peta atau potret (foto)
disebut gambar dan diberi nomor angka Arab seperti pada daftar tabel. (Lihat
contoh).
DAFTAR TABEL
Daftar tabel dibuat seperti daftar isi. Tiga spasi dibawah daftar tabel diketik
kata “Tabel” dan “Halaman”, masing-masing pada bagian kiri dan kanan. Nomor
tabel menggunakan angka Arab dan diketik pada bagian kiri judul tabel. Kata di
bawah “Tabel” berjarak dua spasi, dimana jarak antara nomor tabel satu spasi.
Bila judul tabel lebih dari satu baris maka diberi jarak satu spasi. Teladan daftar
tabel dapat dilihat pada Lampiran 7.
DAFTAR LAMPIRAN
Format daftar lampiran sama dengan daftar gambar atau daftar tabel. Di bawah
kata daftar lampiran diketik “Nomor” dan “Halaman” masing-masing di sebelah
kiri dan sebelah kanan berjarak tiga spasi. Pada daftar ini tidak dibedakan antara
tabel dan gambar. Penomoran daftar lampiran menggunakan angka Arab, dibuat
dengan urutan yang logis sesuai dengan alur saji yang digunakan penulis. Pada
bagian ini didahului halaman tersendiri yang bertuliskan LAMPIRAN (wordArt
font 36) yang ditempatkan ditengah naskah dengan huruf kapital yang
proporsional dan tanpa mencantumkan nomor halaman. (Lihat contoh).
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B. BAGIAN UTAMA
Pendahuluan
Pendahuluan memuat latar belakang atau memuat urgensi penelitian
dilakukan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta hipotesis kalau
diperlukan. Latar belakang memuat jalan pikiran (alur pikir) peneliti dalam upaya
menjelaskan topik yang telah dipilih dan juga menjelaskan hal pokok yang
menjadi alasan, motif atau latar belakang sehingga penelitian tersebut penting dan
perlu dilakukan. Pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa yang
diharapkannya diawali dengan pemikiran logis. Cuplikan pendapat ilmuan lain
dari jurnal atau artikel lain dapat dimuat jika relevan dan diperlukan. Konstruksi
logis dan faktual (asumsi) yang mendukung pentingnya penelitian dilaksanakan
perlu dikemukakan dengan jelas.
Tujuan penelitian ditulis secara spesifik yang memerlukan jawaban atau
pemecahan masalah. Tujuan penelitian ditulis di bagian akhir bab ini dengan
memilih kata kerja yang hasilnya dapat diukur dan dilihat, seperti: menguraikan,
menerangkan, membuktikan, menjajaki, menguji, membuktikan, atau menerapkan
suatu gejala, konsep atau dugaan, atau bahkan membuat suatu prototipe. Jangan
menggunakan kata kerja mengetahui, melihat, atau memahami.
Kegunaan penelitian memuat harapan peneliti bahwa hasil penelitian akan
memberi manfaat, atau kontribusi pada pengembangan ilmu dan aspek guna
laksana (aplikasi).
Latar Belakang
Latar Belakang memuat ulasan singkat mengapa penelitian perlu dilakukan.
Uraian dimulai dengan hal yang unik, fakta, masalah, dan pendapat yang
mendasari dilakukannya penelitian; didukung telaah pustaka yang berkaitan
dengan topik penelitian.
Diuraikan juga alasan teoretis dan alasan praktis dari perlunya penelitian
dilakukan, dan bagaimana masalah tersebut dapat dipecahkan dan manfaat dari
penyelesaian masalah.
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Perumusan Masalah
Berbekal latar belakang dan kerangka pikir, masalah yang diteliti dapat
dirumuskan. Masalah yang dirumuskan harus jelas dan fokus pada kata kunci
utama yang unik. Dalam merumuskan masalah, deskripsi lokasi studi terutama
keunikannya sudah termasuk dalam pertimbangan. Dalam uraian harus tercakup
pendekatan yang digunakan dalam perumusan masalah.
Untuk memperjelas perumusan masalah, masalah dipaparkan beserta
kemungkinan solusi yang dapat dilakukan. Selanjutnya dipilih salah satu solusi
tersebut untuk menjadi fokus dalam penelitian yang akan dilakukan. Untuk
membantu mengikuti alur pikir secara skematis, dapat juga dibuat bagan alir
kerangka proses dan rumusan masalah serta pencapaian tujuan penelitian.
Tujuan Penelitian
Pernyataan tujuan penelitian ialah pernyataan singkat dan jelas tentang
tujuan yang akan dicapai sebagai upaya pemecahan masalah maupun pemahaman
gejala (fenomena) yang dijelaskan dalam latar belakang.
Gunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur.

Bila ada atau

memungkinkan, dapat ditulis manfaat atau kegunaan hasil penelitian bagi
kepentingan pengembangan ipteks, pertimbangan dalam mengambil kebijakan,
kepentingan profesi maupun masyarakat pada umumnya.
Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka memuat telaah singkat, jelas, dan sistematis tentang
kerangka teoretis, kerangka pikir, temuan, postulat, prinsip, asumsi, dan hasil
penelitian yang relevan yang melandasi masalah penelitian atau gagasan guna
menggali pemahaman mengenai masalah penelitian dan pemecahan masalahnya.
Oleh karena itu, dari tinjauan pustaka harus dapat diturunkan kerangka pikir,
hipotesis penelitian, dan metode penelitian.
Teori umum (grand theory) yang mendasari pemikiran peneliti perlu
diungkapkan secara kronologis, mulai awal penemuan sampai perkembangan
akhir (state of the art) teori tersebut. Hasil penelitian terdahulu memuat uraian
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sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang dilaporkan oleh peneliti terdahulu
dan relevan, atau ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.
Komposisi rujukan maksimal 10% dari “Text Book” dan minimal 90% dari jurnal
ilmiah atau Laporan Penelitian.
Pustaka yang digunakan dalam bab ini ialah acuan primer; diutamakan
artikel berkala ilmiah dan paten yang relevan dengan bidang yang diteliti, terkini,
dan asli (state of the art).

Acuan yang relevan harus dimanfaatkan untuk

membahas temuan yang dituangkan kemudian dalam Pembahasan.
Kumpulan pustaka yang relevan dan mutakhir membantu penulis
memahami status atau garis depan penelitian di bidang tersebut. Kumpulan
pustaka yang memadai pasti akan meningkatkan kepercayaan diri penulis sewaktu
memilih metode, melaksanakan penelitian, dan menyusun argumentasi dalam bab
Pembahasan.
Diktat dan buku ajar tidak termasuk acuan primer. Setiap pustaka yang
diacu harus dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Jika diperlukan dapat membuat kerangka pemikiran yang merupakan
kristalisasi dari teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan.
Hubungan konsep atau variabel, dideskripsikan atau diakomodasikan ke dalam
model matematis atau divisualisasikan dalam bentuk bagan alur (flow chart).
Jika diperlukan dapat dimunculkan hipotesis yang merupakan jawaban
sementara dari suatu masalah yang diteliti dan merupakan pernyataan singkat
berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan dan harus diuji
kebenarannya berdasarkan kaidah ilmiah.
Metode Penelitian
Metode penelitian dapat berupa percobaan laboratorium, percobaan
lapangan, dan survei lapangan yang akan dilakukan yang dirancang sesuai dengan
tujuan atau jenis penelitian. Untuk penelitian yang menggunakan metode
kualitatif, jelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis
informasi, dan proses penafsiran hasil penelitian. Secara umum, uraian dalam
metode memuat perincian tentang rancangan penelitian, peubah (variable) dan
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pengukurannya, teknik pengumpulan data (baik data primer maupun sekunder),
prosedur penarikan sampel dan analisis laboratorium, metode analisis data.
Bab metode penelitian dapat dibagi menjadi beberapa subbab sesuai dengan
perincian langkah-langkah penyelesaian, misalnya: Bahan, Peralatan, hingga
subbab Analisis Data.
Pada bab metode penelitian diawali dengan lokasi penelitian dan waktu
penelitian, diakhiri dengan analisis data
Metode penelitian adalah urutan langkah atau prosedur yang sistematis dalam
melaksanakan penelitian, urutan langkah sebagai berikut:
1. Waktu dan Tempat
Waktu penelitian ditetapkan berdasarkan sifat obyek yang akan diteliti dan
cakupan masalah. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan pertimbanganpertimbangan : tempat pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian dijelaskan
dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian.
2. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian dirinci dengan cermat, disertakan merek
dan spesifikasinya. Spesifikasi bahan atau materi penelitian harus dinyatakan
selengkap-lengkapnya, termasuk didalamnya jumlah kebutuhan, asal sampel,
cara mempersiapkan sampel, umur sampel (kalau ada), sifat fisik dan
komposisi kimia bahan yang dipakai.
3. Prosedur Penelitian atau Teknik Penarikan Sampel
Prosedur penelitian menunjukkan langkah-langkah khas dalam pelaksanaan
penelitian sampai pada pengamatan (sesuai dengan obyek materi yang diteliti).
Penelitian yang sifatnya proses beruntun harus digambarkan dalam bentuk
diagram alir penelitian. Populasi dari sampel dibatasi secara ketat sesuai
dengan tujuan penelitian.
Teknik penarikan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik
penarikan sampel dapat dilakukan dengan acak sederhana (Simple Random
Sampling), acak bertingkat (Cluster Sampling), acak berstrata (Stratified
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Random Sampling), acak sistematis (Systematic Random Sampling), atau
teknik lainnya.
4. Rancangan Penelitian atau Teknik Pengumpulan Data
Rancangan penelitian diuraikan secara rinci tentang rancangan lingkungan dan
rancangan perlakuan. Rancangan lingkungan seperti: rancangan acak lengkap
(CRD, Completely Randomized Design), Rancangan Kelompok (RBD,
Randomized Block Design), dan Rancangan bujur sangkar (LSD, Latin Square
Design), atau menggunakan rancangan penelitian lain yang sesuai dengan
tujuan penelitian. Rancangan perlakuan meliputi: percobaan faktor tunggal
(single factor) dan percobaan faktor ganda (Multiple Factor) atau percobaan
faktorial, masing-masing faktor terdapat beberapa level faktor.
Pengumpulan data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh (teknik pengumpulan data) dari hasil wawancara (questionaire),
angket, dan rekaman. Data sekunder diperoleh dari instansi/lembaga terkait
yang disajikan apa adanya (tanpa diolah) dengan mencantumkan sumber data.
Catatan : jika diperlukan suatu analisis statistik maka penjabaran di atas
menjadi rujukan yang tepat.
5. Variabel Penelitian atau Konsep Operasional
Variabel/peubah penelitian merupakan karakter/sifat yang diukur melalui
instrument tertentu yang memiliki besaran dengan nilai yang berubah-ubah.
Contoh: panjang ikan, berat ikan, dsb. Hindari menggunakan kata “parameter
penelitian” karena maknanya berbeda dengan variabel atau peubah. Parameter
adalah suatu besaran yang nilainya tetap. Contoh: nilai rerata (rerata panjang
ikan, rerata berat ikan, dsb), nilai konstanta, simpangan baku, median, dan
banyak lagi (baca: Box et al., 1973. Hlm. 30-40; Nasoetion dan Barizi, 1983.
Hlm. 91, 157; Walpole dan Mayers, 1986. Hlm. 244; Steel dan Torrie, 1991.
Hlm. 22, 75-76). Konsep operasional adalah batasan atau ukuran variabel
penelitian berdasarkan sifat-sifatnya (skala).
6. Analisis Data
Analisis data menjelaskan cara menganalisis atau teknik mengolah data yang
digunakan. Analisis data dan Pengolahan data dapat dilakukan secara manual
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dan menggunakan perangkat lunak (soft ware) komputer dengan menuliskan
nama program dan versinya.
C. BAGIAN AKHIR
Daftar Pustaka
 Jangan pemah berpikir bahwa jumlah pustaka merupakan hal yang
penting, karena sesungguhnya yang utama ialah mutu acuan yang dipilih
dan digunakan.
 Pustaka acuan harus memenuhi kriteria: relevan, mutakhir, dan primer.
Gunakan acuan yang sangat relevan dengan topik penelitian, terutama
yang terbit dalam 5 tahun terakhir.
 Yang dimaksud dengan acuan primer terutama ialah hasil penelitian yang
berasal dari berkala ilmiah dan paten.
 Semua pustaka yang diacu dalam naskah harus dicantumkan dalam Daftar
Pustaka dan tidak ada acuan dalam Daftar Pustaka yang tidak terdapat
dalam naskah.
 Komunikasi pribadi hanya dicantumkan di dalam teks, tetapi tidak perlu
dituliskan di dalam Daftar Pustaka.
 Pencantuman pustaka dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan
pengakuan atas karya atau pendapat orang lain serta sebagai sopan santun
profesional.
 Pencantuman pendapat orang lain tanpa mengacu sumbernya dapat
digolongkan sebagai plagiarisme karena pembaca beranggapan uraian
tersebut merupakan pendapat penulis.
 Perlu diketahui bahwa buku ajar termasuk acuan sekunder dan buku-buku
praktis kurang layak digunakan dalam karya ilmiah hasil penelitian.

Lampiran
 Materi lampiran dapat berupa contoh-contoh perhitungan statistika,
keterangan tambahan, contoh kasus, peta, analisis data yang ekstensif,
penurunan rumus, daftar pernyataan program komputer atau bagan alir,
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prosedur percobaan yang ditulis dalam format resep, spektrum senyawa,
diagram rangkaian alat, tabel besar dari satu set percobaan, kuesioner atau
survei, dan sebagainya yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh tulisan
akan mengganggu alur paparan.
 Data mentah sering masih diperlukan untuk penelitian berikutnya, oleh
karenanya dapat dimasukkan ke dalam lampiran.
 Jangan memasukkan informasi penting ke dalam lampiran, tetapi
masukkan ke dalam tubuh tulisan, karena lampiran sering terlewatkan oleh
pembaca.
 Lampiran disusun dengan nomor urut dan nomor halaman sesuai dengan
urutan pembahasan di dalam bagian utama naskah.
 Jangan terlalu sering meminta pembaca untuk melihat lampiran, apalagi
lampiran yang sama.
 Judul lampiran harus singkat dan jelas serta tidak menggunakan judul,
tabel, atau gambar yang sama dengan bagian utama.
 Judul gambar lazimnya ditulis di bawah gambar yang bersangkutan, tetapi
di dalam lampiran judul gambar dituliskan sebagai judul lampiran dan
ditempatkan di bagian paling atas.
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TELADAN
PROPOSAL PENELITIAN

IV-12

Lampiran 1
DIFFERENTIAL LEUKOSIT IKAN NILA (Oreochromis niloticus) YANG
DIPELIHARA DALAM SISTEM AKLIMATISASI AIR LAUT

PROPOSAL PENELITIAN

OLEH:
MUHAMMAD AKBAR SALIM
I1A2 12 055

JURUSAN/PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2016

IV-13

Lampiran 2
DIFFERENTIAL LEUKOSIT IKAN NILA (Oreochromis niloticus) YANG
DIPELIHARA DALAM SISTEM AKLIMATISASI AIR LAUT

PROPOSAL PENELITIAN

OLEH:
MUHAMMAD AKBAR SALIM
I1A2 12 055

JURUSAN/PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN
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SISTEMATIKA SKRIPSI
A. DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)
ABSTRACT (Bahasa Inggris)
KATA PENGANTAR
UCAPAN TERIMA KASIH
RIWAYAT HIDUP
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan
II. TINJAUAN PUSTAKA (Disesuaikan dengan topik penelitian)
III. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat
B. Variabel Penelitian
C. Desain Lokasi Penelitian (Penelitian lapangan)
D. Alat dan Bahan
E. Prosedur Penelitian/ Teknik Pengambilan Data
F. Rancangan Penelitian (Kalau diperlukan)
G. Analisis Data
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
B. Pembahasan
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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B. URAIAN
B. BAGIAN AWAL
HALAMAN SAMPUL
Pada sampul, ditulis judul proposal penelitian dan skripsi dengan huruf
kapital (termasuk bahasa latin), nama lengkap penulis (tidak disingkat) dan NIM
(Nomor Induk Mahasiswa), logo Universitas Halu Oleo dan tulisan Program
Studi, Jurusan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo
serta tahun penulisan proposal penelitian atau skripsi tersebut. Penempatan
tulisan, logo dan penggunaan huruf adalah

simetris, di tengah (center), dan

proporsional dengan spasi 1. Warna sampul bagi proposal penelitian dan skripsi
adalah biru (warna bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan). (Lihat
contoh).
HALAMAN JUDUL
Halaman judul merupakan halaman pertama bagi laporan, proposal
penelitian, dan skripsi dengan nomor “i”, tetapi nomor halaman ini tidak perlu
dicantumkan. Judul dalam bahasa Inggris ditempatkan di bawah judul bahasa
Indonesia. Nama penulis harus lengkap dan tidak boleh disingkat disertai dengan
NIM, Progran Studi, Jurusan, Fakultas, Universitas, Kota dan Tahun. Dituliskan
juga kalimat: “Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Perikanan pada Jurusan ...“ Penempatan kalimat pada halaman ini harus
simetris. (Lihat contoh).
HALAMAN PERNYATAAN
Halaman pernyataan merupakan halaman kedua daam skripsi dengan nomor
halaman “ii” yang perlu dicantumkan. Pernyataan adalah pengakuan jujur peneliti
mengenai keaslian isi skripsi (bebas plagiarisme) meliputi pendapat sendiri
sebagai hasil penelitian dan pendapat orang lain sebagai rujukan. Halaman
pernyataan harus ditandatangani oleh penulis/peneliti (asli). (Lihat contoh).
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HALAMAN PENGESAHAN
Halaman pengesahan memuat judul laporan, proposal penelitian atau
skripsi, nama mahasiswa, NIM, nama dan tanda tangan Dosen Pembimbing.
Pejabat yang mengesahkan proposal adalah Ketua Jurusan dan untuk pengesahan
skripsi dilakukan oleh Ketua Jurusan dan Dekan. Untuk laporan dan proposal
penelitian, pada bagian bawah batas tepi kiri dicantumkan tanggal disetujui oleh
Dosen Pembimbing dengan garis bawah, sedangkan untuk skripsi, pada bagian
bawah batas tepi kiri dicantumkan tanggal lulus (tanggal ujian skripsi). (Lihat
contoh).
ABSTRAK
Penulisan abstrak hanya pada artikel dan skripsi. Abstrak merupakan uraian
singkat dari keseluruhan isi atau uraian singkat dari keseluruhan isi hasil
penelitian.
o Abstrak terdiri atas satu paragraf dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
o Abstrak harus mengindikasikan bidang keilmuan serta secara faktual memuat
tujuan, metode, hasil, dan simpulan penelitian secara jelas.
o Menghindari menuliskan opini, istilah, dan jargon dalam abstrak.
o Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata, tidak termasuk kata kunci (key
words).
o Key words maksimal 5 kata dan disusun sesuai urutan abjad.
o Pengacuan pada pustaka, gambar, dan tabel tidak dibolehkan.
o Singkatan hanya digunakan jika masih digunakan lagi dalam bagian Abstrak.
o Harus dipastikan tidak ada kesalahan ejaan, tata bahasa (active/passive
sentences serta tenses), dan ungkapan dalam bahasa Inggris. Gunakan sarana
pengolah kata yang tersedia di komputer untuk mengecek ketiga hal
kebahasaan tersebut.
o Kata kunci dipilih setelah mengidentifikasi poin utama dari naskah skripsi.
o Halaman abstrak (Indonesia dan Inggris diberi nomor halaman iv).
o Teladan abstrak (Lihat contoh).
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KATA PENGANTAR
Ucapan terima kasih pada skripsi, ditulis secara singkat dan jelas. Ucapan
terima kasih pada skripsi ditempatkan pada bagian awal setelah kata pengantar
dan ucapan terima kasih pada artikel ditempatkan pada bagian akhir. Ucapan
terima kasih memuat ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang
memberikan bantuan dalam proses penulisan dan perbanyakan dengan dibuat
dengan bahasa yang baku.
Ucapan terima kasih pada skripsi dimulai dengan pujian rasa bersyukur
kepada Allah SWT (bagi yang muslim), kemudian diikuti terima kasih kepada
kedua orang tua dan dosen pembimbing. Setelah itu secara berurutan dapat
dituliskan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang berkontribusi pada
penulisan skripsi. Isi bagian ini tidak lebih dari dua halaman, dan diketik dengan
jarak dua spasi menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (bukan
bahasa gaul). (Lihat contoh).
DAFTAR ISI
Daftar isi pada laporan dicantumkan jika terdiri dari banyak halaman dan
diperlukan. Pada proposal penelitian dan skripsi perlu mencantumkan daftar isi.
Daftar isi dibuat teratur sesuai nomor halaman dalam naskah, yang memuat
halamanjudul, halamansampul, halamanpengesahan, pernyataan, riwayat hidup,
kata pengantar, ucapan terima kasih, abstrak (Indonesia), abstract (Inggris), daftar
isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, judul bab, sub bab, daftar pustaka,
dan lampiran. Kata daftar isi diketik dengan huruf kapital dan dicetak tebal di
tengah kertas. Jika daftar isi memerlukan lebih dari satu halaman maka diteruskan
ke halaman berikutnya.
Penomoran bab menggunakan angka Romawi tanpa menuliskan kata bab,
sedangkan sub bab atau anak bab menggunakan huruf kapital. Pemerincian bab
hanya pada sampai sub bab. Penulisan judul bab menggunakan huruf kapital yang
ditebalkan. Hal yang sama berlaku untuk kata halamanjudul, halamansampul,
halaman pengesahan, pernyataan, riwayat hidup, kata pengantar, ucapan terima
kasih, abstrak (Indonesia), abstract (Inggris), daftar isi, daftar gambar, daftar tabel,
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daftar lampiran, judul bab, sub bab, daftar pustaka, dan lampiran. Sementara itu,
penulisan sub bab menggunakan huruf kecil yangditebalkan dan tiap huruf awal
setiap kata selain kata penghubung dimulai dengan huruf kapital.
Baris pertama dari kata daftar isi diketik tiga spasi. Jarak antara bab diketik
dua spasi, sedangkan jarak antara bab dengan sub bab dan antara sub bab adalah
satu spasi. Bila judul bab dan sub bab lebih dari satu baris maka baris berikutnya
diketik satu spasi dari baris sebelumnya. Penulisan kata abstrak sampai dengan
lampiran dibuat lurus dengan margin kiri. (Lihat contoh).
DAFTAR TABEL
Daftar tabel dibuat seperti daftar isi. Tiga spasi dibawah daftar tabel diketik
kata “Tabel” dan “Halaman”, masing-masing pada bagian kiri dan kanan. Nomor
tabel menggunakan angka Arab dan diketik pada bagian kiri judul tabel. Kata di
bawah “Tabel” berjarak dua spasi, dimana jarak antara nomor tabel satu spasi.
Bila judul tabel lebih dari satu baris maka diberi jarak satu spasi. Penulisan item
tabel hanya menggunakan huruf kapital di awal kalimat. (Lihat contoh).
DAFTAR GAMBAR
Format daftar gambar sama dengan daftar tabel. Grafik, peta atau potret
(foto) disebut gambar dan diberi nomor angka Arab seperti pada daftar tabel.
Penulisan item gambar hanya menggunakan huruf kapital di awal kalimat. (Lihat
contoh).
DAFTAR LAMPIRAN
Format daftar lampiran sama dengan daftar gambar atau daftar tabel. Di
bawah kata daftar lampiran diketik “Nomor” dan “Halaman” masing-masing di
sebelah kiri dan sebelah kanan berjarak tiga spasi. Pada daftar ini tidak dibedakan
antara tabel dan gambar. Penomoran daftar lampiran menggunakan angka Arab,
dibuat dengan urutan yang logis sesuai dengan alur saji yang digunakan penulis.
Pada bagian ini didahului halaman tersendiri yang bertuliskan LAMPIRAN
(wordArt font 36) yang ditempatkan ditengah naskah dengan huruf kapital yang
proporsional dan tanpa mencantumkan nomor halaman. Penulisan item lampiran
hanya menggunakan huruf kapital di awal kalimat.
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C. BAGIAN UTAMA
Pendahuluan
Pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan
kegunaan. Latar belakang memuat jalan pikiran (alur pikir) peneliti dalam upaya
menjelaskan topik yang telah dipilih dan juga menjelaskan hal pokok yang
menjadi alasan, motif atau latar belakang sehingga penelitian tersebut penting dan
perlu dilakukan. Cuplikan pendapat ilmuan lain dari jurnal atau artikel lain dapat
dimuat jika relevan dan diperlukan. Konstruksi logis dan faktual (asumsi) yang
mendukung pentingnya penelitian dilaksanakan perlu dikemukakan dengan jelas.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah dinyatakan secara tegas sebagai titik tolak penelitian.
Masalah yang dirumuskan harus jelas dan fokus pada kata kunci utama yang unik.
Dalam merumuskan masalah, deskripsi lokasi studi terutama keunikannya sudah
termasuk dalam pertimbangan. Dalam uraian harus tercakup pendekatan yang
digunakan dalam perumusan masalah.
Untuk memperjelas perumusan masalah, masalah dipaparkan beserta
kemungkinan solusi yang dapat dilakukan. Selanjutnya dipilih salah satu solusi
tersebut untuk menjadi fokus dalam penelitian yang akan dilakukan. (Lihat
contoh).
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Pernyataan tujuan penelitian ialah pernyataan singkat dan jelas tentang
tujuan yang akan dicapai sebagai upaya pemecahan masalah maupun pemahaman
gejala (fenomena) yang dijelaskan dalam latar belakang. Tujuan penelitian ditulis
di bagian akhir bab ini dengan memilih kata kerja yang hasilnya dapat diukur dan
dilihat,

seperti:

menguraikan,

menganalisis,

membuktikan,

menguji,

membuktikan, atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau bahkan
membuat suatu prototipe. Jangan menggunakan kata kerja mengetahui, melihat,
atau memahami.
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Kegunaan penelitian memuat manfaat hasil penelitian bagi penelitian
selanjutnya yang relevan, kepentingan pengembangan ipteks, pertimbangan dalam
mengambil kebijakan, kepentingan profesi maupun masyarakat pada umumnya.
Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka memuat deskripsi teori, hasil-hasil penelitian sebelumnya,
kerangka pemikiran, dan hipotesis. Teori umum (grand theory) yang mendasari
pemikiran peneliti perlu diungkapkan secara kronologis, mulai awal penemuan
sampai perkembangan akhir (state of the art) teori tersebut.
Hasil penelitian terdahulu memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil
penelitian yang dilaporkan oleh peneliti terdahulu dan relevan, atau ada
hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Rujukan atau referensi yang
dikemukakan sedapat mungkin dari sumber aslinya. Diupayakan memenuhi
prinsip relevansi (relevance) dan yang terbaru (up to date, recency, state of art),
paling lama lima tahun terakhir bagi jurnal ilmiah. Komposisi rujukan maksimal
25% dari “Text Book” dan minimal 75% dari pustaka primer, yaitu jurnal ilmiah
atau Laporan Penelitian.
Kumpulan pustaka yang relevan dan mutakhir membantu penulis
memahami status atau garis depan penelitian di bidang tersebut. Kumpulan
pustaka yang memadai pasti akan meningkatkan kepercayaan diri penulis sewaktu
memilih metode, melaksanakan penelitian, dan menyusun argumentasi dalam bab
Pembahasan. Setiap pustaka yang diacu harus dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Jika diperlukan dapat membuat kerangka pemikiran yang merupakan
kristalisasi dari teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan.
Hubungan konsep atau variabel, dideskripsikan atau diakomodasikan ke dalam
model matematis atau divisualisasikan dalam bentuk bagan alur (flow chart).
(Lihat contoh).
Jika diperlukan dapat dimunculkan hipotesis. Hipotesis memuat uraian
singkat tentang teori dan hasil penelitian atau fakta yang unik yang berkaitan
dengan topik atau masalah atau gejala yang ingin diteliti. Dengan demikian,
hipotesis dapat terdiri atas lebih dari satu pernyataan. Hipotesis yangmerupakan
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jawaban sementara dari suatu masalah yang diteliti dan merupakan pernyataan
singkat berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan dan harus diuji
kebenarannya berdasarkan kaidah ilmiah.
Metode Penelitian
Metode penelitian adalah urutan langkah atau prosedur yang sistematis
dalam melaksanakan penelitian, dituliskan secara jelas dan detail. Metode
penelitian dapat berupa percobaan laboratorium, percobaan lapangan, dan survei
lapangan yang dirancang sesuai dengan tujuan atau jenis penelitian. Jenis
penelitian yang dikenal antara lain ialah penelitian eksploratif, deskriptif,
korelasional, kausal, komparatif, eksperimental, penelitian tindakan (action
research), pemodelan, analisis suatu teori, atau kombinasi dari berbagai jenis
penelitian tersebut. Metode mencakup lokasi dan waktu penelitian, desain
penelitian, analisis data (statistik) dan penarikan kesimpulan dari analisis.
Sistematika metode penelitian (bersifat tidak mutlak) sebagai berikut:
a. Waktu dan Tempat
Waktu penelitian ditetapkan berdasarkan sifat obyek yang diteliti dan cakupan
masalah.

Lokasi

penelitian

ditetapkan

berdasarkan

pertimbangan-

pertimbangan: tempat pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian dijelaskan
dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian.
b.

Variabel penelitian
Variabel/peubah penelitian merupakan karakter/sifat yang diukur melalui
instrument tertentu yang memiliki besaran dengan nilai yang berubah-ubah.
Contoh: panjang ikan, berat ikan, dsb. Hindari menggunakan kata “parameter
penelitian” karena maknanya berbeda dengan variabel atau peubah. Parameter
adalah suatu besaran yang nilainya tetap. Contoh: nilai rerata (rerata panjang
ikan, rerata berat ikan, dsb), nilai konstanta, simpangan baku, median, dan
banyak lagi (baca: Box et al., 1973. Hlm. 30-40; Nasoetion dan Barizi, 1983.
Hlm. 91, 157; Walpole dan Mayers, 1986. Hlm. 244; Steel dan Torrie, 1991.
Hlm. 22, 75-76). Konsep operasional adalah batasan atau ukuran variabel
penelitian berdasarkan sifat-sifatnya (skala).
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c.

Desain/Rancangan Lokasi Penelitian
Desain lokasi memuat alasan atau dasar pertimbangan sehingga lokasi tertentu
dijadikan lokasi penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian harus
lengkap seperti peta lokasi penelitian yang memuat petunjuk latitude dan
longitude, serta menyebutkan sumber data.

d.

Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian dirinci dengan cermat, disertakan merek
dan spesifikasinya. Spesifikasi bahan atau materi penelitian harus dinyatakan
selengkap-lengkapnya, termasuk di dalamnya jumlah kebutuhan, asal sampel,
cara mempersiapkan sampel, umur sampel (kalau ada), sifat fisik dan
komposisi kimia bahan yang dipakai.

e.

Prosedur Penelitian atau Metode Pengambilan Data
Prosedur penelitian menunjukkan langkah-langkah khas dalam pelaksanaan
penelitian sampai pada pengamatan (sesuai dengan obyek materi yang diteliti).
Penelitian yang sifatnya proses beruntun harus digambarkan dalam bentuk
diagram alir penelitian. Populasi dari sampel dibatasi secara ketat sesuai
dengan tujuan penelitian.
Metode Pengambilan Data disesuaikan dengan tujuan penelitian. Subbab ini
berisi tahapan atau langkah operasional pelaksanaan yang disusunsecara
sistematis, berurutan, dan terperinci sehingga dapat diulangi oleh oranglain
yang memiliki minat sama dengan hasil yang sama seperti yang
diperolehpenulis.

f.

Rancangan Penelitian atau Teknik Pengumpulan Data
Rancangan penelitian diuraikan secara rinci tentang rancangan lingkungan dan
rancangan perlakuan. Rancangan lingkungan seperti: rancangan acak lengkap
(CRD, Completely Randomized Design), Rancangan Kelompok (RBD,
Randomized Block Design), dan Rancangan bujur sangkar (LSD, Latin Square
Design),atau menggunakan rancangan penelitian lain yang sesuai dengan
tujuan penelitian. Rancangan perlakuan meliputi: percobaan faktor tunggal
(single factor) dan percobaan faktor ganda (Multiple Factor) atau percobaan
faktorial, masing-masing faktor terdapat beberapa level faktor.
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Teknik penarikan sampel dapat dilakukan dengan acak sederhana (Simple
Random Sampling), acak bertingkat (Cluster Sampling), acak berstrata
(Stratified

Random

Sampling),

acak sistematis

(Systematic

Random

Sampling), atau teknik lainnya. Pengumpulan data terdiri dari data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh (teknik pengumpulan data) dari hasil
wawancara (questionaire), angket, dan rekaman. Data sekunder diperoleh dari
instansi/lembaga terkait yang disajikan apa adanya (tanpa diolah) dengan
mencantumkan sumber data.
Catatan : jika diperlukan suatu analisis statistik maka penjabaran di atas
menjadi rujukan yang tepat.
g.

Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan Analisis
Analisis data diawali dari tabulasi data, pengolahan, dan diakhiri dengan
pengujian hipotesis. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan
menggunakan perangkat lunak (soft ware) komputer dengan menuliskan nama
program dan versinya. Penarikan kesimpulan didasarkan pada kriteria uji dan
tingkat signifikansinya atau nilai probabilitasnya (probability value).

Hasil dan Pembahasan
Hasil dan Pembahasan harus dipisahkan dalam sub judul yang berbeda.
Hasil penelitian dituliskan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh
dan analisis yang dilakukan.
Hasil penelitian berupa data pengukuran yang diperoleh dari penelitian
berbentuk

eksperimentasi

lapangan

(field

experiment).

Hasil

penelitian

dikemukakan apa adanya sesuai temuan yang dihasilkan. Hasil penelitian
mendeskripsikan beberapa hal seperti; gambaran umum wilayah, deskripsi hasil
penelitian yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti narasi, tabulasi, grafik,
gambar, dan hasil analisis statistik yang relevan. Setiap data yang ditampilkan
dalam hasil harus dibuat kesimpulan sementara atau intisari hasil yang akan
dibahas lebih lanjut dalam subjudul pembahasan.
Pembahasan merupakan telaah dan interpretasi data dan hubungannya
dengan variabel-variabel lain atau konsep lain. Justifikasi ilmiah harus disertakan
karena akan lebih bernilai dan bermakna bila hasil penelitian tersebut sejalan
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dengan teori dasar yang diajukan. Akan tetapi, justifikasi ilmiah juga akan tetap
bernilai dan bermakna meskipun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan
teori dasar yang diajukan apabila penyimpangan tersebut dapat dijelaskan dengan
baik, logis dan rasional. Justifikasi ilmiah minimal harus menyertakan sumber
primer (Jurnal) terbaru (kurang dari 5 tahun terakhir) dan juga buku teks yang
relevan.
Membahas tidak sekadar menarasikan data hasil penelitian, tetapi
membahas sejumlah gagasan yang menjadi dasar dalarn pengumpulan data,
kemudian mengolah semua informasi tersebut. Penulis harus membandingkan
temuannya dengan hasil penelitian sebelumnya, kemudian membuat pertimbangan
teoretisnya dan berargumentasi untuk menguji hipotesis yang sudah dituliskan
sebelumnya.
Simpulan dan Saran
Simpulan penelitian merupakan jawaban dari masalah dan tujuan yang
sudah ditentukan dan tidak dimaksudkan sebagai ringkasan hasil. Simpulan dapat
memuat uraian yang lebih luas dan mudah dibaca, tetapi bukan dalam bentuk
kalimat-kalimat pendek yang diberi nomor urut yang terkesan menjadi ringkasan
hasil percobaan.
Saran berupa pengembangan ilmu berdasarkan pengujian teori atau model
yang diajukan. Saran harus berkaitan dengan kegunaan atau manfaat dari hasil
penelitian yang telah dilakukan. Saran dapat berupa rekomendasi bagi guna
laksana dalam pembangunan. Hindari mengemukakan saran yang tidak
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
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TELADAN
SKRIPSI
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Lampiran 1
PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG IKAN LAYANG (Decapterus russelli)
DENGAN TEPUNG IKAN TONGKOL (Euthynnus affinis)
DALAM PAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
TINGKAT KELANGSUNGAN HIDUP JUVENIL
UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei)

SKRIPSI
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Lampiran 2
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Lampiran 5
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung ikan
layang dengan tepung ikan tongkol dalam pakan terhadap pertumbuhan dan
tingkat kelangsungan hidup juvenil udang vaname. Penelitian ini dilaksanakan di
Laboratorium Produksi FPIK Universitas Halu Oleo Kendari selama 42 hari.
Empat jenis pakan dibuat dengan kandungan persentase ikan layang dan ikan
tongkol yang berbeda dalam pakan. Pakan tersebut adalah 35% TI Layang + 0%
TI Tongkol (Pakan A), 25% TI Layang + 0% TI Tongkol (Pakan B), 15% TI
Layang + 20% TI Tongkol (Pakan C), 0% TI Layang + 35% TI Tongkol (Pakan
D). Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan empat perlakuan dan tiga ulangan. Variabel yang diamati adalah
pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan spesifik, rasio konversi pakan, efisiensi
pakan, konsumsi pakan, retensi protein dan tingkat kelangsungan hidup. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pakan uji tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan spesifik, rasio konversi pakan,
efisiensi pakan dan retensi protein, tetapi memberikan pengaruh yang berbeda
nyata terhadap konsumsi pakan dan tingkat kelangsungan hidup juvenil udang
vaname (L. vannamei). Dimana tingkat kelangsungan hidup tertinggi terdapat
pada perlakuan yang diberi pakan A (73,33%) dan C (73,33%) kemudian pakan B
(60%) dan D (50%). Secara umum penggunaan 35% TI Layang + 0% TI Tongkol
dalam pakan memberikan respon terbaik untuk pertumbuhan mutlak, laju
pertumbuhan spesifik, rasio konversi pakan, efisiensi pakan, retensi protein dan
tingkat kelangsungan hidup juvenil udang vaname (L. vannamei).
Kata Kunci : Tepung Ikan, Pertumbuhan, Kelangsungan Hidup, Juvenil Vaname
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Lampiran 6
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the effect of flying fish meal and tuna
fish meal in the diet on growth and survival rate of vanname white shrimp. This
research was conducted at the Laboratory of Production FPIK Halu Oleo
University Kendari for 42 days of rearing. Four experimental diets were prepared
with contained different percentages of flying fish meal (FFM) and tuna fish meal
(TFM). They were 35% FFM + 0%TFM (Diet A), 25% FFM + 10% TFM (Diet
B), 15% FFM + 20% TFM (Diet C) and 0% FFM + 35% TFM (Diet D).
Experimental design used was completely randomized design with four treatments
and three replications. Several variabels measured were absolute growth (AG),
survival growth rate (SGR), feed conversation ratio (FCR) feed efficiency (FE),
feed intake (FI), protein retention (PR) and survival rate (SR). The results showed
that the shrimp with different experimental diets had no significantly different in
AG, SGR, FCR, FE and PR. However, the shrimp fed with different diets had
significantly different in FI and SR, which the shrimp fed with diet A (73,33%)
and diet C (73,33%) had higher in survival rate than shrimp fed with diet B (60%)
and diet D (50%). This study concluded that administration of 35% FFM +
0%TFM in the diet could improve the optimum absolut growth, feed efficiency,
feed conversion ratio and survival rates of vanname white shrimp (L. vannamei)
juvenile.
Key words: Fish Meal, Growth, Survival Rate, Vanname Juvenile
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V. ARTIKEL JURNAL ILMIAH
5.1. Aturan Penulisan Naskah Artikel
•

Ukuran kertas: A4 dengan batas pinggir 3 cm seluruhnya, bernomor halaman yang
dituliskan pada ujung kanan atas.

•

Draft naskah diketik menggunakan Microsoft Word for Windows dalam spasi 2 baris,
tipe huruf Times New Roman, font 12; karakter dan tipe huruf pada Tabel dan
Gambar dapat berbeda dari ketentuan ini. Naskah yang telah siap untuk diterbitkan
diketik dalam spasi 1 baris.

•

Teks sebaiknya hanya rata kiri.

•

Gunakan spasi tunggal (bukan ganda) sesudah tanda baca (titik, koma, titik dua, titik
koma, etc.)

•

Naskah seyogyanya tidak melebihi 5000 kata (di luar tabel dan gambar).

•

Gunakan Satuan Sistem Internasional (SI) untuk pengukuran dan penimbangan.

•

Nama ilmiah organisme disesuaikan dengan kode nomenklatur internasional (e.g.
International Code of Zoological Nomenclature). Nama genus dan spesies ditulis
dalam huruf miring (italik).

•

Penulisan nomenklatur pertama ditulis lengkap, sedang pada penulisan selanjutnya
nama pertama cukup inisial dan nama kedua ditulis lengkap. Contoh: Scylla serrata
menjadi S. serrata.

•

Angka yang lebih kecil dari 10 dieja, misal tujuh spesies ikan, tetapi tidak dieja bila
diikuti oleh satuan baku, misal 3 kg.

•

Jangan menggunakan singkatan tanpa keterangan sebelumnya. Kata yang disingkat
sebaiknya ditulis lengkap pada penyebutan pertama diikuti singkatan dalam tanda
kurung.

•

Tanggal ditulis sebagai „hari bulan tahun‟, misal 12 September 2006

•

Peta memuat petunjuk latitude dan longitude, serta menyebutkan sumber data.

•

Gambar atau foto organisme atau bagian organisme harus diberi keterangan skala.

•

Periksa untuk memastikan bahwa gambar telah diberi nomor secara benar seperti
yang dikutip dalam teks. Nomor dan judul gambar terletak di bagian bawah gambar.

•

Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka Arab.
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•

Penggunaan garis bantu pada tabel hanya 3 garis horizontal dan tanpa garis vertikal.
Gambar (histogram, diagram lingkar, dan grafik) dibuat hitam putih dengan pola
arsiran, sedangkan gambar dan legenda tidak dalam kotak.

•

Pastikan bahwa tabel anda telah diberi nomor dengan benar dan berurutan sesuai
dengan nomor yang dikutip dalam teks anda. Posisi nomor dan judul tabel di atas
tabel. Judul sebaiknya jelas, lengkap dan informatif. Letakkan sumber data dan
catatan tepat di bawah tabel.

•

Tabel dan gambar diletakkan langsung dalam badan tulisan.

5.2. Bagian-Bagian Naskah
Judul artikel ringkas dan efektif (tidak lebih dari 14 kata dalam bahasa Indonesia dan
10 kata dalam bahasa Inggris). Judul ditulis dengan huruf besar tebal font 14 dan
terjemahan ditulis dengan huruf biasa font 12. Judul ditulis di tengah.
Nama ditulis lengkap tanpa gelar. Penulisan nama dengan huruf tebal font 11. Alamat
ditulis dengan huruf biasa font 10, yang memuat nama lembaga dan alamat disertai
kode pos. Khusus penulis untuk berkorespondensi disertai alamat surel.
Abstrak dan Abstract ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris tidak melebihi 250
kata. Abstract memuat tujuan, apa yang dilakukan (metode), apa yang ditemukan
(hasil), dan kesimpulan. Hindari singkatan dan kutipan pustaka. Sangat penting untuk
memperhatikan tata bahasa (grammar), khususnya pada Abstract.
Kata kunci ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris tidak melebihi tujuh kata yang
disusun menurut abjad.
Pendahuluan menjelaskan secara utuh dan jelas alasan mengapa studi dilakukan. Hasilhasil sebelumnya yang terkait dengan studi yang dilakukan dirangkum dalam suatu
acuan yang padat. Identifikasi kesenjangan yang masih terdapat dalam topik tersebut.
Nyatakan tujuan penelitian anda.
Bahan dan Metode dijelaskan secara jelas. Teknik statistik diuraikan secara lengkap
(jika baru) atau diacu.
Hasil dikemukakan sesuai dengan yang diperoleh berdasarkan metode yang digunakan.
Hindari penggunaan pustaka dalam bagian ini.
Pembahasan. Di bagian ini, hasil studi yang diperoleh dihubungkan dengan hasil studi
sebelumnya dan dibahas dengan dukungan pustaka yang memadai.
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Simpulan dinyatakan secara jelas dan ringkas.
Saran (bila ada atau diperlukan) diberikan terkait dengan kesimpulan.
Persantunan (bila perlu). Anda mencatat lembaga atau orang pendukung dana
penelitian dan orang yang membantu dalam pekerjaan anda.
Pustaka yang menjadi acuan sebaiknya pustaka primer (minimal 5 jurnal) yang terbit
10 tahun terakhir. Penulisan pustaka menganut sistem nama-tahun dalam pengutipan.
Nama keluarga dan tahun publikasi dicantumkan dalam teks, contoh: Yusnaini & Nur
(2015) atau (Yusnaini & Nur, 2015) untuk satu dan dua penulis; Asriyana dkk. (2011)
atau (Asriyana dkk., 2011) untuk tiga penulis atau lebih. Bila publikasi internasional,
maka dituliskan dengan (La Sara et al., 2016). Penulisan banyak pustaka kutipan dalam
teks diurutkan dari yang tertua, contoh: (Orpin et al., 2004; Karakassis et al., 2005;
Jaureguizar & Milessi, 2008).
Daftar Pustaka disusun menurut urutan abjad nama penulis pertama. Pastikan semua
pustaka yang dikutip dalam teks tertera di daftar pustaka, dan demikian pula sebaliknya.
•

Judul terbitan berkala dikutip lengkap (ditulis dalam huruf italik), yang diikuti oleh
volume, serta nomor halaman dalam huruf roman (tegak): Ecoutin JM, Simier M,
Albaret JJ, Lae R & de Morais LT. 2010. Changes over a decade in fish assemblages
exposed to both environmental and fishing constraints in the Sine Saloum estuary
(Senegal). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 87: 284–292.

•

Judul buku ditulis dalam huruf italik, tidak menggunakan huruf kapital pada awal
kata, kecuali kata pertama atau nama diri. Nama penerbit dan lokasinya, serta total
halaman dicantumkan:
Reynolds CS. 2006. The ecology of phytoplankton. Cambridge University Press.
New York. 551 p.

•

Artikel yang termuat dalam kumpulan monograf seperti buku dan prosiding
dituliskan: penulis – tahun, judul artikel. In: nama editor, judul monograf (ditulis
dengan huruf italik), Nama penerbit dan lokasinya, serta halaman artikel:
Bleckmann H. 1993. Role of lateral line in fish behaviour. In: TJ Pitcher (ed.),
Behaviour of teleost fishes, Chapman and Hall, London. pp. 201246.
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HUBUNGAN PANJANG-BOBOT DAN FAKTOR KONDISI IKAN BARONANG
(Siganus sp.) DI PERAIRAN KELURAHAN TONDONGGEU
KECAMATAN ABELIKOTA KENDARI
Length-Weight Relationship and Condition Factors of Rabbitfish (Siganus sp.)
in Tondonggeu Waters Abeli Subdistrict Kendari City
Sudarno, Asriyana*, dan Hasnia Arami
Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo, Kendari
Email: *yanasri76@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek biologi yakni hubungan panjang-bobot dan faktor
kondisi ikan baronang (Siganus sp.) di Perairan Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Abeli Kota Kendari.
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu pada bulan Maret sampai Mei 2014. Penentuan titik
pengambilan sampel didasarkan pada keterwakilan alat tangkap secara acak atau simple random
sampling. Sampel penelitian ini diperoleh dari hasil tangkapan nelayan sero yang telah ditentukan yang
terdiri dari tiga sero dengan mesh size penajuh 1,5 inci dan bunuhan 1 inci. Hasil pengukuran parameter
lingkungan perairan dan biologi organisme yang diperoleh selama penelitian, ditabulasi kemudian
dianalisis secara deskriptif. Hasil pengukuran parameter lingkungan perairan diperoleh kisaran yaitu suhu
29–300C, salinitas 30–31‰, derajat keasaman (pH) 6,0–7,0, kecepatan arus 0,048–0,068 m/detik, oksigen
terlarut (DO) 6,3–7,73 mg/L, sedangkan pasang surut cenderung semi diurnal atau dua kali pasang dan
dua kali surut dalam sehari. Kisaran kelas panjang ikan baronang baik jantan maupun betina yaitu 70–190
mm. Hasil analisis panjang bobot ikan baronang jantan diperoleh tipe pertumbuhan yang bersifat
isometrik di bulan Maret dengan nilai (b=2,989) dan tipe pertumbuhan yang bersifat allometrik negatif
dengan masing-masing nilai (b=2,872) bulan April dan (b=2,749) bulan Mei. Adapun ikan betina
diperoleh tipe pertumbuhan yang bersifa allometrik positif di bulan Maret dengan nilai (b=3,070) dan tipe
pertumbuhan yang bersifat isometrik dengan nilai (b=2,958) bulan April dan b=2,982 bulan Mei. Faktor
kondisi ikan baronang jantan 0,8876–1,1653 dan betina 0,8107–1,7897. Rerata faktor kondisi ikan
baronang jantan 1,0002–1,0007 dan betina 1,0008–1,5012.
Kata Kunci : Baronang, Frekuensi Panjang, Bobot, Faktor Kondisi, Tondonggeu.
ABSTRACT
This research was done to analyze biology aspect of length weight relationship and condition factor of
rabbitfish (Siganus sp.) in Tondonggeu waters, Abeli Subdistrict, Kendari City. This research was
conducted from March to May 2014. Sampler was based in representation with capture tool simple
random sampling method. Sampler was obtained by fishermen catch of 3 set nets called “sero” with mesh
size of main fence 1.5 inches and cage size 1 inch. The results of water environment parameter
measurement and organism during the research were tabulated and analysed for descriptively. The results
of water environment measurements were obtained that temperate ranged from 29–300C, salinities 30–
31‰, pH 6.0–7.0, water velocities 0.048–0.068 m/s, dissolved oxygen 6.3–7.73 mg/L and the type of
tidal was semidiurnal consisted in twice a day both of rise and tide. The ranged length frequency of
rabbitfish were males 74–180 mm and females 70–190 mm. The results of length-weight analysis of
rabbitfish males were obtained by growth type isometric on March with values (b=2.989), negative
allometric with values b=2.872 on April, and b=2.749 on May. The female of rabbitfish were obtained by
growth type which positive allometric on March with values b=3.070, isometric (b=2.958) on April, and
isometric (b=2.982) on May. Condition factors of rabbitfish males were 0.8876–1.1653 and females
0.8107–1.7897. Average condition factors of rabbitfish males were 1.0002–1.0007 and females 1.0008–
1.5012.
Key words : Rabbitfish, Length Frequency Distribution, Length-Weight, Condition Factors, Tondonggeu
Waters.
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PENDAHULUAN
Tondonggeu merupakan Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Abeli
Kota Kendari. Daerah ini memiliki luas wilayah 450 Ha yang terbagi menjadi tiga
lingkungan yaitu Lingkungan I, II, dan III dengan panjang garis pantai ± 2,50 km 2
(BPS, 2009). Tondonggeu merupakan daerah yang sebagian besar memiliki potensi
wilayah pesisir yang cukup menunjang kegiatan perikanan..dst.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini telah terlaksana dalam tiga titik pengambilan yang telah
selama tiga bulan, dimulai pada bulan mewakili karakterisitik populasi sampel
Maret... dst. Titik pengambilan dibagi ke (Tabel 1).
Tabel 1. Letak titik pengambilan sampel, karakteristik titik pengambilan sampel dan
titik koordinat
Titik
Karakteristik Titik
Titik Koordinat
Pengambilan
Pengambilan Sampel
Bersubstrat lumpur berpasir
40 0‟9,42” LS dan 1220 37‟ 58,86” BT
yang berdekatan dengan
I
ekosistem mangrove
Bersubstrat pasir yang
II
40 0‟5,50” LS dan 1220 38‟ 4,77” BT
berada di ekosistem lamun
Bersubstrat berpasir yang
III
30 59‟49,37” LS dan 1220 38‟ 22,90” BT
berdekatan dengan
ekosistem terumbu karang

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian
(Sumber : Modifikasi Data Citra Satelit, 2014)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Sebaran Frekuensi Panjang
Ikan baronang yang diperoleh
selama penelitian berjumlah 1059 ekor
yang terdiri dari 766 ekor ikan jantan dan
293 ekor ikan betina.

Ikan baronang baik jantan maupum betina
selama penelitian memiliki kisaran
panjang total 70–190 mm. Berdasarkan
hasil pengelompokkan kedalam kelas
panjang, diperoleh 11 selang kelas
panjang untuk jantan dan betina (Gambar
2)

Jantan

Betina

April
n= 337

Mei
n=285

Maret
n=16

Frekuensi (%)

Frekuensi (%)

Maret
n=144

April
n=65

Mei
n=212

Sebarab Frekuensi Panjang (mm)

Sebaran Frekuensi Panjang (mm)

Gambar 2. Sebaran frekuensi panjang jantan dan betina selama penelitian Maret–Mei
2014 di Perairan Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Abeli kota Kendari
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Pembahasan
Sebaran Frekuensi Panjang
Sebaran frekuensi panjang ikan
jantan tertinggi ditemukan pada selang
kelas 110–120 mm pada bulan Maret;
April; dan Mei dan terendah pada selang
kelas 70–76 mm pada bulan Maret selang

kelas ukuran 77–91 mm pada bulan April
(Gambar 2). Secara umum, ikan baronang
jantan dominan tertangkap pada ukuran
110–120 mm...dst.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka
dapat disimpulan bahwa: Sebaran
frekuensi
panjang
ikan
baronang
jantan maupun betina di Perairan
Tondonggeu didominasi ukuran dewasa;
Hubungan panjang bobot ikan baronang
selama
penelitian
memiliki
tipe
pertumbuhan allometrik negatif untuk
jantan dan betina kecuali pada bulan
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DAFTAR PUSTAKA
Asriyana. 2010. Pertumbuhan ikan
tembang,
Sardinella fimbriata
Valenciennes (Pisces : Clupeidae)
di Perairan Teluk Kendari. Makalah
disampaikan
dalam
Seminar

Maret ikan betina memiliki tipe
pertumbuhan isometrik.; Berdasarkan
nilai FK, ikan baronang tergolong ikan
yang pipih atau tidak gemuk; Parameter
lingkungan perairan yang ditemukan
selama penelitian pada bulan Maret
sampai Mei masih dalam kondisi yang
optimal untuk mendukung pertumbuhan
dan perkembangan ikan baronang

Nasional Tahunan VII Hasil
Penelitian Perikanan dan Kelautan
2010 Yogyakarta, 24 Juli 2010. 13
hal.
Lizama M, De Los AP, Ambrosio AM.
2002. Condition factor in nine
spescies of fish of the Charanidae
Family in the Upper Parana River
Floodplain, Brazil. Brazil. Journal
Biologi. 62 (1): 113–124.
Syakila S. 2009. Studi dinamika stok ikan
(Sardinella fimbriata) di Perairan
Teluk Palabuhan Ratu, Kabupaten
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
[Skripsi]. Departemen Manajemen
Sumberdaya Perairan, Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Institut Pertanian Bogor. Bogor. 88
Hal.
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VI. PENYAJIAN LISAN KARYA ILMIAH

Pada akhir masa studi, mahasiswa wajib melakukan penelitian dan menyusun laporan
hasil penelitian yang berupa skripsi. Agar kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai dengan
harapan, mahasiswa wajib menyusun proposal penelitian. Kemudian, dalam rangka
memperoleh masukan dalam penyusunan proposal dan skripsi, mahasiswa wajib melakukan
seminar proposal dan seminar hasil penelitian. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh
pembawa makalah dalam seminar adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan makalah seminar berbentuk naskah yang berupa ringkasan proposal atau
skripsi dengan maksimum 10 halaman, dan diperbanyak sesuai dengan jumlah peserta
seminar.
2. Membuat dan menyajikan materi seminar dalam bentuk visual yang mana materi tersebut
diambil dari makalah yang telah disusun.
3. Pembicara yang baik dapat menyampaikan isi makalahnya dengan menarik dan
mengesankan. Oleh karena itu, ketika membawakan makalahnya penyaji tidak membaca
naskah sebab pendengar akan menyibukkan diri pula dengan mengikutinya membaca.
Akibatnya peserta seminar tidak berkonsentrasi untuk memahami apa yang disampaikan
oleh pembawa makalah.
4. Pada umumnya waktu yang diberikan untuk penyajian makalah ialah sekitar 15 sampai 20
menit. Oleh karena itu, waktu yang telah ditentukan tersebut harus dapat digunakan untuk
menjelaskan materi makalah secara lengkap.
5. Cara terbaik agar penyajian makalah selesai tepat waktu dan berjalan secara baik ialah
berlatih membawakan makalah di hadapan rekan-rekan di tempat yang sepi.
Di dalam seminar yang baik, pemimpin sidang memberikan pengarahan yang jelas agar
sidang berjalan sesuai dengan waktu yang disediakan. Biasanya, pemimpin sidang
mengingatkan pembicara, bila perlu pemimpin sidang dapat memotongpembicaraan
sekalipun di tengah-tengah kalimat apabila pembicara melewati batas waktu. Akan tetapi,
teguran seperti itu akan mengacaukan konsentrasi penyaji maupun pendengar atau peserta.
6.1. Ringkasan Makalah Seminar
Struktur dan Isi Makalah Seminar
Makalah seminar yang akan diperuntukkan bagi peserta bukanlah print out dari materi
yang disajikan dalam bentuk visual. Makalah seminar adalah intisari dari proposal atau
skripsi yang mana di dalamnya memuat kalimat-kalimat, tabel, dan gambar (jika ada) yang
disusun dalam bentuk paragraf atau alinea. Dengan demikian, makalah seminar harus
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menjelaskan materi atau isi makalah dengan menggunakan kalimat, tabel dan gambar atau
bahan verbal bukan dengan diagram atau tanda-tanda lain. Adapun struktur makalah seminar
proposal dan skripsi adalah sebagai berikut:
SEMINAR PROPOSAL

SEMINAR HASIL PENELITIAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN SAMPUL

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

HASIL DAN PEMBAHASAN
SIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA

Halaman sampul memuat logo Universitas Halu Oleo, kegiatan seminar yang akan
dilaksanakan “SEMINAR PROPOSAL/HASIL PENELITIAN (pilih sesuai dengan kegiatan),
“FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN”, “UNIVERSITAS HALU OLEO”,
nama pembawa makalah, nomor induk mahasiswa, jurusan/program studi, judul makalah,
pembimbing, waktu seminar (hari, tanggal, pukul), dan tempat seminar (secara rinci disajikan
pada “Teladan Halaman Sampul Seminar”).
Isi pada tiap-tiap poin makalah seminar disesuaikan dengan proposal dan atau laporan
hasil penelitian (skripsi). Tabel 1 menunjukkan perbandingan atau proporsi antara bentuk
sajian seminar proposal dan skripsi. “Pendahuluan” dalam penyajian lisan seminar proposal
umumnya lebih panjang, yang mana untuk memberikan gambaran yang sebenarnya kepada
peserta seminar tentang pentingnya penelitian. Dalam penyajian lisan seminar hasil
penelitian, pendahuluan dan metode penelitian disampaikan dengan singkat dan jelas karena
jika disampaikan dengan rinci dapat mengalihkan perhatian peserta seminar dari hasil dan
pembahasan penelitian.
Tabel 1. Perbedaan susunan materi untuk seminar dan skripsi
Unsur
Pendahuluan
Metode
Hasil, Pembahasan,
Simpulan dan Saran
Daftar Pustaka

Seminar Proposal
60% dari jumlah waktu
40% dari jumlah waktu
Tidak ada

Seminar Hasil Penelitian
5-10% dari jumlah waktu
5-10% dari jumlah waktu
80-90% dari jumlah
waktu
Ada

Ada
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6.2. Visualisasi Karya Ilmiah
Teknik Penyajian Visual
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rataan jumlah informasi yang dapat
diperoleh oleh seseorang, sebagian besar melalui indera penglihatan (83 persen) sedangkan
melalui indera pendengaran hanya 11 persen, penciuman sebesar 3,5 persen, rabaan sebesar
1,5 persen, dan perasaan sebesar 1 persen. Oleh karena itu, dalam suatu seminar biasanya
selain menyediakan materi seminar dalam bentuk tulisan atau makalah, pembawa seminar
juga akan menyajikan materi seminar dalam bentuk visual.
Penyajian visual merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk menyajikan
hasil penelitian karena sangat sesuai untuk meningkatkan daya serap dan daya ingat
pendengar akan materi yang disampaikan.Teknik penyajian visual yang sering digunakan
sekarang ini adalah dengan multimedia pada sistem komputer.
Dalam penyajian visual, alat dan materi visual perlu dipersiapkan dengan cermat.
Semakin besar ukuran huruf yang digunakan untuk menyampaikan pesan akan semakin baik
karena bahan visual tersebut semakin mudah dilihat. Jarak pandang bagi peserta seminar
yang duduk paling jauh dari layar disarankan tidak lebih dari 8 kali lebar tampilan pada layar,
dan jarak yang paling dekat, disarankan sekitar 2,5 kali lebar layar.
Perancangan Bahan Visual
Pembuatan bahan visual biasanya dilakukan setelah makalah penyajian disusun.
Berdasarkan materi makalah penyajian, dibuat atau disusun suatu sketsa awal bahan visual.
Proses selanjutnya adalah memilih kata-kata atau gambar yang tepat agar dapat memberikan
pengaruh pandangan dan daya ingat peserta seminar. Beberapa prinsip perancangan yang
perlu diperhatikan, di antaranya: kesederhanaan, kesatuan, penekanan, dan keseimbangan.
Unsur-unsur yang ditampilkan disusun dengan sederhana dalam suatu kesatuan tata letak atau
pola yang dapat menarik perhatian. Sebaliknya, tidak menyajikan banyak topik dalam satu
transparansi atau slide multimedia. Penyajian yang rumit dengan banyak topik dapat
membingungkan pendengar/peserta dan menjadi kurang berguna.

VI-3

KESATUAN

PENEKANAN
Pada penyajian visual, pesan yang penting, baik berupa gambar maupun kata, harus
diusahakan untuk ditekankan. Penekanan dapat dilakukan dengan cara mencetak tebal atau
memberikan kontras. Maksud “kontras” ialah pemberian unsur yang berbeda dari unsur-unsur
di sekitarnya sehingga memberikan kesan penekanan, dapat berupa ukuran, bentuk, dan
warna yang mencolok.
Materi visual yang menarik harus terlihat seimbang oleh mata. Secara psikologi,
penataan seimbang tercapai jika bobot unsur-unsur dalam suatu bidang visual itu tersebar
sama rata di belahan kiri maupun kanan, dan belahan atas maupun bawah. Penggunaan warna
sering dilakukan, baik pada latar maupun pada objek (huruf dan gambar). Pemberian warna
dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan realitas objek yang ditampilkan dengan warna
yang sesuai kenyataan. Warna juga dapat digunakan untuk menunjukkan adanya kesamaan
atau perbedaan, memberikan penekanan, dan untuk menimbulkan respons khusus yang
bersifat emosional. Pemilihan warna latar, huruf maupun warna gambar sebaiknya tidak
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menyebabkan peserta seminar kesulitan untuk membaca dan memahami pesan yang akan
disampaikan.
Pemilihan dan Penyusunan Huruf
Pesan yang diterima oleh peserta seminar biasanya tergantung juga pada pemilihan dan
penyusunan huruf yang ditampilkan pada bahan visual. Bentuk huruf, jenis, ukuran, dan
jarak, atau spasi baris huruf yang digunakan dalam penyusunan kalimat akan menentukan
baik atau buruknya bahan visual.
Bentuk atau Jenis Huruf. Pilihlah bentuk huruf yang mudah dibaca seperti “Arial
Rounded MT”, dan janganlah memilih bentuk huruf yang sukar dibaca seperti “Brush Script
MT”. Berikut ini contoh bentuk huruf yang disusun berdasarkan keterbacaan dari atas ke
bawah.
PERIKANAN LAUT
PERIKANAN LAUT
PERIKANAN LAUT
PERIKANAN LAUT

Arial Rounded MT
Times New Roman
Bell MT
Courier New

PERIKANAN LAUT
PERIKANAN LAUT

Algerian
Brush Script MT

Huruf Kapital. Penulisan kata pada judul atau judul tabel yang pendek dilakukan
dengan menggunakan huruf kapital. Sedangkan untuk susunan kata atau kalimat yang terdiri
atas enam kata atau lebih digunakan huruf kecil dengan awal katanya huruf kapital, contoh:
PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN DI SULAWESI TENGGARA
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Sulawesi Tenggara Selama Lima Tahun, 2010
-2015
Ukuran Huruf. Penentuan ukuran huruf disesuaikan dengan banyaknya peserta dan
ukuran ruangan seminar, disarankan menggunakan ukuran huruf (font) > 14. Ukuran huruf
juga dapat disesuaikan dengan mengatur jarak antara OHP (overhead projector) atau LCD
(liquid crystal display) dengan layar.
Spasi. Spasi di antara baris juga perlu mendapat perhatian agar pesan yang disampaikan
dapat dibaca dengan mudah. Spasi yang baik kira-kira 1½ kali tinggi huruf kecil m, diukur
dari m pada satu baris sampai dengan m pada baris beriktnya.

VI-5

Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Haluo Oleo

Terlalu dekat

Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Terlalu jauh

Universitas Haluo Oleo

Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Baik

Universitas Haluo Oleo

Pesan Visual. Dalam suatu pesan visual akan nampak tidak baik jika digunakan
berbagai jenis dan ukuran huruf untuk menunjukkan bagian tertentu yang diberi penekanan.
Selain itu, pemilihan warna huruf sebaiknya disesuaikan dengan latar belakangnya. Artinya,
apabila warna latar belakangnya gelap maka pilihlah warna huruf yang terang, sebaliknya
apabila warna latar belakangnya terang maka pilihlah warna huruf gelap.
Penyajian dengan Multimedia
Teknik multimedia melibatkan penggunaan berbagai tipe media, seperti: teks, grafis,
foto atau gambar, animasi, suara, dan video yang diintegrasikan dan diadaptasikan dalam
bentuk digital. Dalam hal ini digunakan teknologi komputer untuk mengubah sumber-sumber
media yang berupa teks, angka, gambar, suara, dan video ke dalam bentuk digital untuk
selanjutnya ditampilkan pada layar komputer.
Kekuatan informasi bukan terletak pada data yang disajikan, melainkan pada gagasan,
emosi, dan aksi yang terbangkitkan pada orang-orang yang menghadiri penyajian lisan.
Multimedia berfungsi mengoptimalkan indera penglihatan dan pendengaran. Dalam beberapa
kasus, multimedia juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi antara penyaji, perangkat
lunak, dan perangkat keras komputer. Untuk itu, penyaji seminar perlu memperhatikan empat
komponen persuasi, yaitu : perhatian, pemahaman, kesepakatan, dan kemampuan mengingat.
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Perhatian. Komponen perhatian perlu dirancang sedemikian rupa karena rata-rata
orang dewasa hanya dapat memberikan perhatian selama kurang lebih dua puluh menit.
Artinya, pendengar perlu diberi perangsang dengan gagasan yang menarik agar perhatian
tetap terfokus pada penyajian pesan yang disampaikan.
Pemahaman. Kesalahan yang sering kali terjadi ialah apabila salah satu pihak
berasumsi bahwa pihak lain telah paham terhadap pesan yang disampaikan dalam penyajian
lisan. Oleh karena itu, penyaji harus sering memperhatikan dan mengevaluasi secara cepat
apakah pesan yang disampaikan benar-benar telah dipahami oleh peserta seminar.
Kesepakatan. Membawa peserta seminar ke dalam kesepakatan akan dipengaruhi oleh
daya persuasi penyaji seminar. Peserta seminar yang setuju dengan materi yang disajikan
akan memberikan argumen yang memperkuat materi seminar. Peserta yang kurang setuju
akan bersikap skeptis sehingga perlu diberi penjelasan atau argumen yang lebih jelas dan
terperinci.
Kemampuan Mengingat (Retensi). Retensi untuk mengingat informasi dalam suatu
periode diperlukan untuk mendukung tindakan yang akan dilakukan. Penyajian lisan
sebaiknya diberikan secara terstruktur agar pesan yang disampaikan mudah diingat. Beberapa
pedoman untuk penyajian terstruktur diantaranya adalah dengan memperhatikan :
1.

Kronologi materi ditempatkan sesuai dengan urutan kejadian (minggu 1, 2, 3) .

2.

Ordinal: materi disusun menurut tingkatan (kesatu, kedua, ketiga).

3.

Geografi: materi dikelompokkan secara gografis (Kabupaten Konawe, Kabupaten
Kolaka, Kabupaten Muna).

4.

Keterkaitan materi dikelompokkan berdasarkan interaksi antar komponen (konsumen,
produsen, nelayan).

5.

Kategori materi dikelompokkan menurut kesamaan sifat yang dimiliki-nya (air tawar,
payau, laut).

6.

Normatif: materi diidentifikasi menurut nilai yang terkandung di dalamnya (baik, sedang,
jelek).

7.

Bukti: materi disusun untuk mendukung pembuktian secara logis (konsumen membeli
produk yang terbaik).

8.

Organisasional: materi disajikan sesuai dengan struktur organisasi (Universitas Halu
Oleo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Jurusan Manajemen Sumber Daya
Perairan)
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9.

Jurnalistik: materi disusun dengan cara mengkaji fakta-fakta (apa, siapa, kapan, di mana,
mengapa, dan bagaimana).

Teknik Pembuatan Multimedia
Pembuatan multimedia secara umum dapat dilakukan dengan dua teknik; pertama
dengan menggunakan antara lain perangkat lunak Microsoft PowerPoint yang terdapat pada
perangkat lunak Microsoft Office, kedua dengan mengkombinasikan sistem multimedia.
Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi berbasis Windows yang paling popular
digunakan. Teknik pembuatan multimedia dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft
PowerPoint dapat dipelajari lebih lanjut pada panduan penggunaan Microsoft PowerPoint
yang banyak tersedia di pasaran.
Penyajian Berbantuan Proyektor
Pengoperasian proyektor Liquid Crystal Display (LCD) tidaklah rumit, namun kendala
teknis yang sering dihadapi ialah tidak sesuainya sistem komputer dengan sistem komputer
proyektor yang tersedia. Oleh karena itu, pembawa makalah disarankan datang lebih cepat
dari jadwal presentase untuk meyakinkan kesesuaian antara komputer, proyektor, dan
proyektor pada layar.
Penyampaian Pesan Seminar
Agar maksud pembawa makalah dapat dipahami oleh peserta seminar, sajikanlah satu
fakta, gagasan atau isi pesan secara menarik, antara lain dengan beragam nada, susunan
kalimat dan media.
Macam-macam nada. Makalah ilmiah yang disajikan secara monoton akan membuat
pendengar atau peserta seminar tidak fokus menyimak pesan yang disampaikan. Salah satu
cara mengatasi hal tersebut ialah dengan mengubah nada bicara. Pembawa makalah dapat
berlatih merendahkan nada suara di akhir kalimat, mengaturnya di tengah-tengah kalimat,
dan menaikkan nada suara pada waktu menanyakan sesuatu. Memasukkan pertanyaan dalam
ceramah juga merupakan ragam penyampaian pesan.
Perubahan susunan kalimat. Dalam menyampaikan sesuatu ide atau gagasan tidak
harus membahasnya dari satu sudut pandang secara terus menerus tetapi dapat dibahas dan
diulanginya dari berbagai sudut pandang yang lain. Apabila penyajian telah mencapai
klimaks, jangan kaburkan butir atau poin materi paling penting dengan kalimat-kalimat
panjang yang menjemukan. Sajikanlah pokok pikiran itu dengan jelas dan tegas. Jika
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menjelaskan suatu prinsip, gambarkanlah dengan contoh pada kalimat berikutnya, dan
andaikan hasil penelitian merupakan fakta yang menyangkal suatu prinsip yang telah ada,
pembahasan yang menjelaskan hasil tersebut harus ditekankan.
Macam-macam media. Pembawa makalah mempunyai kesempatan menggunakan
bermacam-macam alat peraga yang sering kali lebih efektif jika disajikan kepada peserta
seminar. Misalnya, untuk menjelaskan suatu percobaan yang menggunakan hewan, ikan atau
alat tertentu, pembawa makalah dapat menggunakan satu atau lebih slide berwarna untuk
menjelaskannya. Alat peraga lain dapat berupa contoh, specimen, dan peragaan dengan
komputer beserta panel LCD.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyajikan slide, yaitu (1) jika pendengar
atau peserta seminar disuguhi slide yang baru untuk dibaca, mereka jarang mendengarkan apa
yang diucapkan pembawa makalah. Ini berarti bahwa pembawa makalah harus berhenti
berbicara ketika baru saja slide baru dipertunjukkan. Jika harus terus berbicara, yakinkan
bahwa kalimat pertama tidak mengandung pernyataan yang penting; (2) peragaan gambar
yang terlalu banyak cenderung membosankan. Cara terbaik untuk menyajikannya ialah
membiarkan pendengar membacanya. Uraian gambar tersebut dapat ditafsirkan sendiri oleh
pendengar.
Pengungkapan secara lisan. Pengungkapan secara lisan mempunyai banyak
keuntungan. Kata-kata lisan bisa saja tidak tepat, tetapi masih ada petunjuk lain, seperti
gerakan tangan, alunan suara, yang arti sebenarnya dapat dipahami peserta seminar.
Dalam membawakan makalah seminar, ada baiknya sekali-sekali berprasangka sedikit
pesimistis mengenai tanggapan peserta. Oleh karena itu, ketika pembawa makalah merasa
bahwa peserta seminar sudah berkurang perhatiannya pada materi pesan yang dibawakannya,
pembawa makalah harus berusaha mencari perhatian peserta seminar. Pembawa makalah bisa
berpura-pura tersandung kabel, tetapi tindakan seperti itu tidak akan baik jika dilakukan
berkali-kali. Kata-kata adalah sarana utama dan kata pembuka menjadi sangat penting. Kata
pembuka harus memberikan dampak agar peserta seminar ingin mendengarnya lebih banyak
lagi.
Contoh kata pembuka:
“Burhan (2006) dalam penelitiannya mengenai klasifikasi ikan sunu, menyimpulkan bahwa terdapat sekian jenis
ikan sunu yang hidup di Indonesia, yaitu ……”

VI-9

Pembukaan seperti di atas akan mematikan minat peserta seminar untuk mengikuti kalimat
berikutnya, tetapi akan lebih menarik jika kalimat tersebut dirubah menjadi:
“Hadirin, saat ini saya akan menunjukkan kepada anda bahwa terdapat sekian jenis ikan sunu yang hidup di
Indonesia, yaitu ……”

Setelah mendapatkan perhatian dari peserta seminar, pembawa makalah perlu
mempertahankannya. Perlu diusahakan agar peserta seminar merasa terlibat dalam penelitian
yang dilakukan. Gaya percakapan tidak mengurangi bobot ilmiah dari makalah. Kata yang
sering digunakan untuk menciptakan gaya percakapan ialah kata “anda”. Apabila kata “anda”
digunakan, peserta seminar merasa berperan serta dalam penyusunan makalah seminar. Cara
lain untuk mempertahankan perhatian peserta seminar ialah dengan memasukkan humor
dalam pembicaraan, tetapi humor yang berlebihan juga kurang baik.
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Teladan Halaman Sampul Makalah Seminar

SEMINAR PROPOSAL/HASIL PENELITIAN *)
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS HALU OLEO

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Program Studi
Judul
Hari, Tanggal
Pukul
Tempat

: Syamsul Bahri
: I1A512066
: Agribisnis Perikanan (ABP)
: Analisis Usaha Penangkapan Ikan Sidat (Anguilla marmorata)
di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
: Rabu, 07 September 2016
: 08.00 – 09.30 WITA
: Ruang Seminar Gedung H Lantai 2 FPIK

*) Disesuaikan dengan jenis kegiatan

ABSTRAK
(Seminar Hasil Penelitian)
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VII. TEKNIK PENULISAN
(LAPORAN, PROPOSAL PENELITIAN DAN SKRIPSI)
7.1. Bahan dan Ukuran
7.1.1. Format Naskah
Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 g/m2 ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dan
bolak-balik pada setiap lembar naskah. Margin pengetikan laporan 4 cm dari sisi atas
dan sisi kiri kertas, 3 cm dari sisi kanan dan sisi bawah kertas, tidak termasuk nomor
halaman.
7.1.2. Sampul
Proposal, Hasil Penelitian dan Laporan Praktek dijilid antero berwarna biru.
Sampul skripsi menggunakan kertas buffalo atau sejenis berwarna biru diperkuat
dengan karton, dilapisi dengan plastik (hard cover) dan dijilid “antero” tanpa lakban.
Tulisan yang terdapat pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul.
Sampul dalam dicetak biasa, sampul luar dan dalam diberi satu lembar kertas kosong.
Pada punggung skripsi ditulis: SKRIPSI, nama, NIM, Judul skripsi dan tahun dengan
huruf yang proporsional. Teladan penulisan pada punggung skripsi dapat dilihat pada
Lampiran 3.
Nama yang tercantum dalam halaman sampul harus sama dengan nama ijazah.
Kata-kata dalam judul berjumlah maksimal 20.

7.2. Aturan Penulisan
7.2.1. Jenis Huruf
a. Isi laporan (Isi Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Isi
Dalam Bab dan Daftar Pustaka) adalah Times New Roman dengan ukuran 12 pt.
b. Judul bab, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar
pustaka menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 pt (cetak
tebal/bold).
7.2.1. Alinea atau Paragraf
a. Alinea atau paragraf mengikuti tipe paragraf blok berinden (themodified block
with indented paragraph style).
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i. Baris pertama tiap paragraf masuk ke dalam berinden dengan jarak 0.75 cm
dari margin kiri, sedangkan baris selanjutnya rata kiri dan kanan (justified).
ii. Jarak antar baris dalam satu sub-bab atau sub-sub-bab sebesar 1,5 spasi.
b. Antara paragraf (body paragraph) dengan judul sub-bab di bawahnya dan juga
antara judul bab dengan judul sub bab dibawahnya diberi tambahan baris
kosong sebesar 1 spasi.
c. Sebelum tanda koma, titik koma, titik dan titik dua, tidak boleh ada spasi.
d. Setelah tanda koma, titik koma, titik dua dan titik, diberi jarak 1 spasi (1
ketukan).
7.2.3. Bab dan Sub-Bab
a. Setiap bab dimulai pada halaman baru, ditulis dengan angka romawi dengan
huruf kapital serta dicetak tebal dengan font 12 tanpa diakhiri titik. Judul bab
diketik dengan huruf kapital diletakan di tengah atas halaman (center).
b. Judul bab, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar
pustaka menggunakan jarak antar baris sebesar 1 spasi.
c. Judul sub-bab dengan isi sub-bab baris pertama tidak boleh terpisah. Sub bab
diketik pada batas tepi kiri dengan huruf kapital pada setiap huruf pertama dari
judul tersebut kecuali kata sambung dan kata depan, tanpa diakhiri titik serta
dicetak tebal. Penomoran sub bab menggunakan huruf kapital.
7.2.4. Ejaan Bahasa Indonesia dan Istilah Asing
a. Laporan diketik dengan penulisan disesuaikan dengan tata bahasa dan kaidah
Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
b. Penulisan kata sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia dicetak huruf tegak.
c. Penggunaan istilah asing atau kata-kata yang bukan Bahasa Indonesia ditulis
sesuai dengan kata aslinya dan dicetak miring (Italik).
7.2.5. Penomoran Halaman
a. Penomoran halaman ada dua macam, menggunakan angka Romawi dan angka
Arab dengan Font Cambria 11 pt.
b. Bagian awal mulai dari kata pengantar hingga daftar gambar diberi nomor
halaman dengan menggunakan angka kecil Romawi (i,ii,iii,iv dan seterusnya)
yang diletakkan di kanan bawah halaman.
c. Sedangkan untuk isi laporan hingga daftar pustaka diberi nomor halaman
dengan menggunakan angka Arab (1,2,3,4 dan seterusnya) yang diletakan di
kanan atas halaman.
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7.2.6. Kutipan
Secara umum terdapat dua macam kutipan: kutipan lengkap dan kutipan isi.
a. Kutipan lengkap mengambil sebagian tulisan dalam pustaka secara lengkap
baik kata maupun kalimat tanpa ada perubahan. Kutipan lengkap yang
panjangnya tidak lebih dari 4 baris dapat langsung dimasukkan dalam
paragraf dengan diapit oleh tanda kutip ganda. Bila kutipan lengkap terdiri
atas lima baris atau lebih, maka: (1) kutipan dipisahkan dari paragraf dengan
jarak 1,5 spasi; (2) kutipan berjarak masuk 0.75 cm dari margin kiri; (3) jarak
baris kutipan satu spasi; (4) Contoh penyajian kutipan lengkap sebagai
berikut:
-

”Dari berbagai jenis logam berat yang diujikan, merkuri memiliki efek
penghambatan yang paling tinggi terhadap aktifitas enzim spermatozoa ikan
mas” (Sarosiek et al., 2009).

-

Sarosiek et al., (2009) menyatakan ”Dari berbagai jenis logam berat yang
diujikan, merkuri memiliki efek penghambatan yang paling tinggi terhadap
aktifitas enzim spermatozoa ikan mas”.

b. Kutipan isi hanya mengutip inti sari tulisan dalam pustaka dan menuliskannya
kembali dalam kata maupun kalimat yang berbeda namun masih mempunyai
makna yang sama. Kutipan isi dapat langsung dimasukkan dalam paragraf
tanpa perlu diapit tanda kutip. Membuat kutipan isi hendaknya jangan terlalu
panjang. Meskipun penulisannya dalam kata maupun kalimat dengan
perubahan, namun makna yang disampaikan tetap merujuk pada inti sari
pustaka tanpa bias dan ambigu. Contoh penyajian kutipan isi sebagai berikut:
-

Peta kontrol dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pengendalian
proses statistik (Montgomery, 2009).

-

Montgomery (2009) menyatakan bahwa dalam pengendalian proses statistik
dapat mempergunakan alat bantu peta kontrol.

c. Pencantuman sumber pustaka dari kutipan dilakukan dengan menuliskan:
nama belakang penulis dan tahun terbit.
d. Cara penulisan, yaitu: (penulis, tahun); dan penulis (tahun).
e. Bila penulis lebih dari dua orang, hanya nama akhir penulis pertama yang
dicantumkan diikuti dengan dkk. (dan kawan-kawan) dan et al. (et alii) sumber
bahasa asing dengan cetak miring. Kalau penulis dua orang maka nama akhir
kedua penulis tersebut yang dicantumkan dengan perantara simbol &. Jika
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mengutip lebih dari satu sumber dengan sumber lainnya diantarai dengan tanda
titik koma (;), dengan ketentuan bahwa urutannya berdasarkan tahun terbit
sumber. Substansi yang dikutip tidak harus menggunakan pernyataan langsung,
sehingga dapat dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri. Bila kutipan itu
diambil bukan dari sumber asalnya, maka antara nama sumber asal dan nama
pustaka diantarai dengan kata dalam dengan huruf miring.
Teladan:
Hayashi et al. (2007) menyatakan bahwa perbedaan kadar karaginan pada
rumput laut dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis atau varietas rumput laut, metode
budidaya dan teknik pengolahannya.
Telah dikemukakan oleh Hartwick et al. (1978) dalam Hasan (2005) bahwa
sarang atau goa adalah sangat penting bagi semua jenis gurita selama hidupnya dalam
tingkatan bentik. Mereka memanfaatkan sarang tersebut selain sebagai ruang bagi
anak-anaknya, juga sebagai tempat perlindungan dari pemangsa termasuk jenis gurita
lain, berbagai jenis ikan, anjing laut dan singa laut
7.2.7. Daftar Pustaka
a. Jarak penulisan daftar pustaka satu spasi, antara satu pustaka dengan yang lain
diberi jarak 1,5 spasi.
b. Penulisan dalam format paragraf bergantung (hanging paragraph). Huruf
pertama rapat batas kiri, sedangkan baris berikutnya masuk 1 cm.
c. Nama penulis dituliskan nama belakang terlebih dahulu. Nama depan dan
tengah disingkat tanpa tanda titik tiap singkatan nama. Nama penulis dengan
penulis lainnya. Penulis kedua, ketiga dan seterusnya dituliskan dengan cara
yang sama, dipisahkan dengan menggunakan tanda koma, dengan memberikan
tanda “&”sebelum penulis terakhir.
d. Disusun urut sesuai abjad huruf depan nama belakang penulis pertama, tanpa
perlu memberikan nomor urut.
e. Informasi disajikan dalam urutan nama penulis, tahun terbit, judul pustaka,
edisi, kota dan nama penerbit. Antara informasi dipisahkan dengan tanda koma
kecuali antara kota dan nama penerbit disisipkan dengan tanda titik dua.
f. Judul terbitan berkala dikutip lengkap (ditulis dalam huruf italik), yang diikuti
oleh volume, serta nomor halaman dalam huruf roman (tegak).
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g. Judul buku ditulis dalam huruf italik, tidak menggunakan huruf kapital pada
awal kata, kecuali kata pertama atau nama diri. Nama penerbit dan lokasinya,
serta total halaman dicantumkan.
h. Untuk meningkatkan penguasaan hasil penelitian terkini secara global, maka
diwajibkan setiap skripsi mengutip minimal 10 jurnal yang terdiri dari 4 jurnal
berbahasa Indonesia dari jurnal terakreditasi dan 6 jurnal berbahasa Inggris
terbitan 10 tahun terakhir.
i. Jika sitasi diambil dari penulis yang sama dengan publikasi yang berbeda di
tahun yang sama, maka huruf kecil ditempatkan pada tahun.
j. Jika nama Cina terdiri atas tiga kata, maka kata yang pertama adalah
menunjukkan nama keluarga, misalnya: Gam Koen Han, ditulis Gam KH.
k. Jika nama Cina terdiri atas tiga kata dengan dua kata memakai garis
penghubung, maka kedua kata yang dihubungkan adalah nama diri (bukan nama
keluarga), misalnya: Hwa-wee Lee, ditulis Lee H.
l. Penulis yang mempunyai sumber pustaka lebih dari satu, maka urutannya
dituliskan berdasarkan tahun penerbit pustaka tersebut. Bila tahun penerbitan
sama,

maka

urutannya

berdasarkan

pemunculan

pada

teks

dengan

menambahkan huruf kecil pada tahun terbitan pustaka tersebut.
m. Bila suatu buku atau pustaka terbitan suatu lembaga tanpa nama penulis, maka
nama penulis diisi dengan nama lembaga tersebut (bukan anonim).
n. Huruf pertama judul pustaka atau sumber ditulis dengan huruf besar, kecuali
kata sambung (dan, atau, dari)
o. Jarak antara satu pustaka dengan pustaka yang lainnya satu spasi, dan jarak
antar baris dalam satu pustaka satu spasi. Baris ke dua dan seterusnya diketik
dengan jarak satu tab dan batas kiri.
p. Khusus untuk kutipan literatur dari internet, harus mengacu kepada kepakaran
dari penulis literatur tersebut dan harus mendapat rekomendasi dari
Pembimbing.
Berikut disajikan beberapa contoh penulisan daftar pustaka.
(a) Kutipan dari buku:
La Sara. 2014. Pengelolaan wilayah pesisir: gagasan memelihara aset wilayah
pesisir dan solusi pembangunan bangsa. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung,
208 hal.
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(b) Kutipan dari buku terjemahan:
Michaelson GA. 2004. Winning the marketing war, terjemahan A Saputra,
Interaksara, Batam, Indonesia, 210 hal.
(c) Kutipan dari artikel dalam sebuah buku:
Sakaguchi S. 2011. Regulatory T cells: History and Perspective. In: G Kassiotis
& A Liston (eds.), Regulatory T cells: Methods and Protocols. Humana
Press, Springer Science, New York, 282 p.
(d) Kutipan dari majalah dan Koran:
Nur I. 2009. Mengendalikan logam berat melalui limbah udang dan kepiting.
Kendari Pos, 14 Nopember, hal 19.
(e) Kutipan dari karya yang tidak dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi):
Hamzah M. 2004. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan juvenil udang galah
(Macrobrachium rosenbergii de Man) pada berbagai tingkat salinitas
media. Tesis (tidak dipublikasikan). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
(f) Kutipan dari buku pedoman, peraturan dan ensiklopedia:
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 41 Tahun 2000 tentang
Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan
Berbasis Masyarakat.
(g) Kutipan dari pustaka elektronik yang diperoleh lewat internet:
NOAA Fisheries. 2012. Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.
http://www.nmfs.noaa.gov/ia/iuu/iuu_overview.html (diakses 28 Pebruari
2017).
(h) Kutipan dari makalah pertemuan ilmiah
Yusnaini. 2014. Problem and solving of the aquaculture of spiny lobster. Paper
in Workshop Better Management Practices for Sustainable Aquaculture
(BMPS) in South East Sulawesi. Universitas Halu Oleo, Kendari, 4 April
2014.
(i) Kutipan dari jurnal atau prosiding
Nur I, Harada H, Nakamura R, Tsujikura M, Somamoto T & Nakao M. 2013.
Molecular characterization and expression analysis of three membranebound complement regulatory protein isoforms in the ginbuna crucian
carp Carassius auratus langsdorfii. Journal Fish & Shellfish Immunology,
35(4): 13-16.
Jones AB & Smith CD. 2002a. Treatment of hazardous wastes in wastewater
treatment plans. Water Environmental Research, 71: 000-1010.
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Jones AB & Smith CD. 2002b. Survey of hazardous waste sources in
wasterwater treatment plans. Report No.12345; US Environmental
Protection Agency; Washington DC.
Muskita WH, Susilowati PE & Hamzah M. 2015. The effect of kapok seed meal
(Ceiba petandra) in diet on growth and survival of juvenile white shrimp
(Litopenaeus vannamei). Proceeding of the 4th International Seminar on
Fisheries and Marine Science, Pekanbaru, Riau, Indonesia. December 3,
2015. pp: 8-13.
7.2.8. Tabel
a. Judul tabel diletakkan di atas tabel dengan posisi tengah (center), ukuran 12 pt.
Semua kata berawalan huruf kapital (Kapitalize each word).
b. Penomoran tabel (nomor pertama = bab, nomor kedua = urutan tabel).
c. Jarak antar baris dalam tabel diketik dengan jarak 1 spasi dengan ukuran 12 pt.
d. Jarak antara judul tabel dengan tabel berjarak 1 spasi. Teks selanjutnya 2,5 spasi
di bawah tabel.
e. Bila judul tabel lebih dari satu baris maka jarak baris berikutnya 1 spasi dan
diketik lurus dengan kata pertama judul tabel di atasnya.
f. Tabel yang dirujuk dalam naskah cukup diketik dengan kata “Tabel” dengan
huruf T (kapital) dan nomor tabelnya tanpa diikuti nama tabel, Misalnya: Tabel
4.1 menunjukkan data ....
g. Tabel yang menyajikan hasil pengumpulan data primer dari obyek penelitian,
atau merujuk/mengutip data sekunder dari pustaka, harus mencantumkan
sumbernya.
h. Tabel yang menyajikan hasil pengolahan selama penelitian baik yang
dikerjakan secara manual maupun mempergunakan alat bantu tidak perlu
mencantumkan sumber.
i. Untuk sumber data primer dituliskan obyek atau lokasi penelitian dan metode
pengambilan datanya (observasi, eksperimen, kuesioner, dan lain-lain).
j. Untuk sumber data sekunder dituliskan nama akhir pengarang, tahun dan
halaman yang diacu (pustaka tercantum dalam daftar pustaka).
k. Tabel diusahakan tidak terpotong ke halaman berikutnya, kecuali tabel tersebut
panjang sehingga tidak mungkin dibuat dalam satu halaman. Pada halaman
lanjutan tabel, dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan tanpa judul.
Keterangan tabel diketik dengan jarak 1 spasi.
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l. Kalimat dalam judul tabel hanya huruf pertama dari kata pertama yang diberi
huruf kapital, kecuali nama orang, kota dan lain sebagainya sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia yang harus ditulis dengan huruf kapital.
7.2.9. Gambar
a. Gambar tampak fokus, jernih, serta menunjukkan dengan jelas komponen yang
dimaksud dalam penelitian, olehnya perlu ditambahkan garis (bar), skala, atau
panah.
b.

Gambar diletakkan dengan jenis paragraph center.

c. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dengan posisi di tengah gambar,
ukuran 12 pt.
d. Selain nama tempat dan spesies, hanya kata awal berawal dengan huruf kapital
(capitalize each word) pada keterangan gambar.
e. Penomoran gambar (nomor pertama =bab, nomor kedua = urutan gambar).
f. Gambar yang dirujuk dalam naskah cukup diketik dengan kata “Gambar”
dengan huruf G (kapital) dan nomor gambarnya tanpa diikuti nama gambar,
misalnya: Gambar 4.2 mengilustrasikan data ....
g. Gambar yang menyajikan hasil pengumpulan data primer dari obyek penelitian,
atau merujuk/mengutip data sekunder dari pustaka, harus mencantumkan
sumbernya.
h. Gambar yang menyajikan hasil pengolahan selama penelitian tidak perlu
mencantumkan sumber.
i. Sumber diketikkan dimulai kata “Sumber:” yang diletakkan di bawah judul
gambar dan rata tengah dengan ukuran 12 pt. Untuk sumber data primer
dituliskan obyek atau lokasi penelitian dan metode pengambilan datanya
(observasi, eksperimen, kuesioner, dan lain-lain). Untuk sumber data sekunder
dituliskan nama akhir pengarang, tahun dan halaman yang diacu (pustaka
tercantum dalam daftar pustaka).
j. Gambar tidak boleh dipenggal kehalaman berikutnya.
k. Keterangan gambar dituliskan pada tempat yang lowong di dalam gambar
7.2.10. Rumus
a. Penulisan rumus menggunakan equation yang dituliskan masuk 0,75 cm dari
margin kiri dengan huruf cambria math).

VII-8

b. Rumus diberi sumber diletakkan di bawah kiri rumus masuk 1 cm dari margin
kiri, ukuran 10 pt.
c. Penomoran rumus sebagai contoh (nomor pertama = bab, nomor kedua = urutan
rumus). Penomoran rumus di pinggir kanan, ukuran 11 pt. Pada bagian akhir
rumus dan persamaan diberi nomor dengan ketentuan seperti pada penomoran
tabel yang diantarai dengan titik-titik.
d. Rumus dan sumber rumus diberi jarak 1 spasi.
e. Keterangan mengenai rumus dan persamaan diletakkan di bawah persamaan,
berjarak satu tab dari batas tepi kiri naskah diawali dengan kata “dimana”
bukan “dengan” yang diakhiri dengan tanda titik dua (:). Jarak antara baris
dalam keterangan adalah 1 spasi. Teladan cara penulisan rumus/persamaan
dapat dilihat pada Lampiran 6.
7.2.11. Bilangan dan Satuan
a. Bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf,
kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam
perincian dan pemaparan atau bilangan yang disertai dengan satuan dasar Satuan
Internasional (SI), misalnya:
 Ditemukan 10 spesies ikan dalam penelitiannya.
 Amir menemukan tiga spesies ikan dalam penelitiannya.
 Diantara 30 spesies ikan yang teridentifikasi, 10 spesies termasuk famili
Pomachentridae, 9 spesies famili Chanidae, dan 11 spesies termasuk famili
Leionagthidae.
 Berat pakan buatan yang diberikan kepada ikan setiap hari sebanyak 100 g.
b. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu susunan kalimat
diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata,
tidak terdapat pada awal kalimat misalnya:
 Lima belas mahasiswa akan melakukan Praktikum lapangan ke Tanjung Tiram.
BUKAN, 15 orang mahasiswa akan melakukan Praktikum lapangan ke Tanjung
Tiram.
 Rektor Universitas Haluoleo mewisuda 15 sarjana perikanan.


Lima belas sarjana perikanan diwisuda oleh Rektor Universitas Haluoleo.

c. Ketentuan

lain

mengenai

hal

tersebut

diatas

mengikuti

Ejaan

Yang

Disempurnakan (EYD).
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d. Bilangan desimal ditandai dengan koma, maksimal 4 (empat) angka desimal
dibelakang koma, misalnya:
Panjang ikan 2,15 cm
e. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik dibelakangnya,
misalnya: m, g, kg, cal dan lain-lain.
f. Menyatakan bilangan ribuan, jutaan dan sejenisnya ditulis dengan cara
memberikan tanda titik pada kelipatan tersebut, misalnya:
Rp 2.000.000, bukan Rp 2 000 000,
200 orang bukan 2,00 orang.
g. Penulisan simbol atau lambang satuan derajat, persendan permil tanpa spasi
antara, dengan angka yang mendahuluinya atau mengikutinya; misalnya 5 oC, atau
3%.
h. Suatu angka yang diikuti dengan satuan harus berdasarkan penulisan baku
internasional, misalnya:
produktivitaslahan = kg ha-1
kecepatan = ms-1
i. Satuan salinitas dituliskan dengan satuan ppt

7.2.12. Cetak Miring dan Cetak Tebal
Cetak miring (italik) digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bukan bahasa
Indonesia baku, misalnya: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lambis lambis
melimpah di perairan Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa.
Penelitian mengenai produksi rumput laut (Kappaphycus alvarezi) telah banyak
dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Budidaya Perairan. Cetak tebal (bold) digunakan
untuk penulisan judul bab dan sub bab.

7.2.13. Pemenggalan Kata dan Akhir Baris
Pemenggalan kata mengikuti kaidah bahasa Indonesia baku. Kata ini, itu, dan,
yang tidak boleh dipenggal. Suatu kata pada dasar halaman tidak boleh dipisah atau
disambung kehalaman berikutnya. Pemisahan kata asing harus sesuai dengan kaidah
yang dikemukakan oleh kamus bahasa asing tersebut.
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7.2.14. Alinea
Alinea baru tidak boleh dimulai dengan kata hubung (dengan, dan, dst.) dengan
jarak satu tab (enam ketuk) dari batas kiri atas. Satu baris dari satu paragraf tidak
boleh diketik pada halaman berikutnya atau ditinggalkan pada dasar halaman.
Paragraf baru yang ditulis hanya satu baris pada dasar halaman tidak dibenarkan,
paling sedikit harus dua baris, diawali 5 karakter dari kiri.

7.2.15. Pengisian Ruangan
Ruangan yang terdapat pada halaman naskah diketik dengan panduan rata tepi
kiri dan tepi kanan.
7.2.16. Tanda Baca
Tanda baca seperti : titik (.); titik dua (:); koma (,); tanda seru (!); tanda tanya
(?), dan tanda koma tunggal/ganda penutup („ “) ditulis tanpa jarak dengan huruf
terakhir dari kata terakhir. Sementara itu, tanda koma tunggal/ganda pembuka („ “)
ditulis tanpa jarak dengan huruf pertama pada kata pertama suatu ungkapan atau
kalimat. Penulisan tanda kurung atau pembuka ((), kurung penutup ()), dan garis
miring (/) ditulis tanpa jarak sebelum huruf pertama pada kata pertama dan setelah
huruf terakhir pada kata terakhir. Contoh: (sikap) atau peubah/variabel.
7.3. Nomor Halaman
Halaman bagian utama (dimulai dari bab pertama) tulisan dengan menggunakan
angka Arab yang diletakkan disebelah kanan atas dari naskah dengan ketentuan
berjarak satu sentimeter dari suatu tulisan. Bagian awal (dimulai dari halaman judul)
diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Romawi kecil diletakkan di
tengah-tengah bagian bawah dari naskah dengan ketentuan jarak yang sama dengan
penomoran bagian utama halaman. Pada setiap halaman bab, nomor halaman
dihilangkan, begitupun halaman judul.
7.4. Bahasa, Bentuk Kalimat, dan Istilah
Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia Baku (EYD). Kalimat tidak boleh
menampilkan orang pertama dan orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau, dan lainVII-11

lain) tetapi dibuat dalam bantuk pasif. Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia
atau yang sudah di Indonesiakan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing atau
daerah, maka gunakan huruf miring (italik).
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Lampiran 1. Teladan Penulisan Rumusan Masalah
Upaya pengalihan lokasi budidaya ikan nila dari air tawar sebagai habitat
aslinya ke air laut merupakan suatu pemecahan masalah yang dapat digunakan seiring
dengan semakin berkurangnya ketersediaan lahan budidaya di daratan akibat
perkembangan ekonomi dan sosial di lingkungan masyarakat. Upaya pemindahan ini
didukung dengan masih tersedianya lahan yang luas bagi kegiatan budidaya ikan nila
di air laut. Meskipun demikian, hal ini juga harus didukung dengan kemampuan ikan
dalam merespon perubahan lingkungannya. Perubahan lingkungan yang ekstrim
seperti perubahan media hidup ikan dari air tawar ke air laut akan menyebabkan ikan
nila mengalami stres. Hal stres tersebut sangat mempengaruhi kondisi kesehatan ikan,
dan akan berakibat pada kelangsungan hidup ikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian mengenai respon kesehatan ikan nila akibat perubahan lingkungan hidup
dari air tawar ke air laut.
Salah satu metode dalam memeriksa kesehatan ikan adalah dengan melakukan
pemeriksaan terhadap darah ikan khususnya sel darah putih (leukosit). Leukosit
merupakan komponen darah yang berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan
kesehatan tubuh (imun) ikan, sehingga apabila terjadi perubahan lingkungan maka
akan terjadi pula perubahan pada sistem imun tubuh ikan. Dari uraian di atas, dapat
diduga bahwa perpindahan ikan nila dari kondisi air tawar ke air dengan peningkatan
salinitas tertentu, akan memberi pengaruh terhadap diferensial leukositnya. Oleh
karena itu perlu dilakukan penelitian tentang sejauh mana pengaruh aklimatisasi air
laut terhadap diferensial leukosit ikan nila.
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Lampira 2. Teladan Diagram Alir

Rumput laut kering ± 5 g

Pencucian menggunakan air tawar

Perendaman dengan air tawar selama 12 jam

o

Sterilisasi di Autoclave 30 menit dengan suhu 121 C

Pemanasan 200 ml air filtrat sampai 100 ml

Penghalusan menggunakan blender

Penyaringan menggunakan saringan

Pengendapan dengan Iso-propanol 100 ml

Pengeringan dengan sinar matahari 7 hari

Gambar 1. Skema proses ekstraksi karaginan rumput laut K. alvarezii (Thamrin,
2011)
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Lampiran 3. Teladan Penulisan pada Punggung Skripsi

DEDI SAPUTRA
NIM. I1A211002

PENGARUH
PENYERAPAN

SUHU

TERHADAP

KUNING

TELUR

LAJU SKRIPSI
2016
PADA

LARVA IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO)
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Lampiran 4. Teladan Penyajian Satuan Dasar Sistem Internasional
Untuk
mengkonversi
nilai kolom 1
menjadi kolom
2: kalikan
dengan
0,621
1,094
3,28
10
3,94 x 10-2
10
2,47
247
0386
2,47 x 10-4
10,76
1,55 x 10-3
9,37 x 10-3
35,3
6,10 x 104
2,84 x 10-2
1,057
3,53 x 10-2
0,265
33,78
2,11
2,20 x 10-3
3,53 x 10-2
2,205
0,01
1,10 x 10-3
1,102
1,102
0,893
7,77 x 10-2
1,49 x 10-2
1,59 x 10-2
1,86 x 10-2
0,107
893
893
0,446

Kolom 1
satuan SI

Kolom 2
Satuan Non-SI

Kilometer, Km (103m)
Meter, m
Meter, m
Micrometer, mm (10-6)
Millimeter, mm (10-3)
Nanometer, nm (10-9)
Hectare, Ha
square kilometer, km2
square kilometer, km2
square meter, m2
square meter, m2
square millimeter, mm2
cubic meter, m3
cubic meter, m3
cubic meter, m3
liter, L (10-3m3)
liter, L (10-3m3)
liter, L (10-3m3)
liter, L (10-3m3)
liter, L (10-3m3)
liter, L (10-3m3)
gram. g (10-3 kg)
gram. g (10-3 kg)
kilogram. kg
kilogram. Kg
kilogram. kg
Megagram
Tone, t
Kilogram per hectare,
Kg Ha-1
Kilogram per cubic,
Meter, kg ha-1
Kilogram per hectare,
Kg Ha-1
Kilogram per hectare,
Kg Ha-1
Kilogram per hectare,
Kg Ha-1
Liter per hectare, Mgha-

Mile, mi
Yard, yd
Foot, ft
Mieron, m
Inch, in
Angstrom, A
acre
acre
square mile, mi2
acre
square foot, ft2
square inch, in2
Acre-inch
Cubic foot, ft3
Cubic inch, in3
Bushel, bu
Quart (cair), qt
Cubic foot, ft3
Gallon
Ounce (cair), oz
Pint
pound, lb
ounce, oz
pound, Ib
quintal, q
ton (2000 lb), ton
Ton (US), ton
Ton (US), ton
pound per acre, lb
acre-1
pound per bushed, lb
bu-1bushel per acre, 60 lb
bushel per acre, 56 lb
bushel per acre, 48 lb
gallon per acre
pound per acre, lb
acre-1
ton (2000 lb) per
acre, ton
acre

1

Megagram per hectare,
Mgha-1

Untuk
mengkonversi
nilai kolom 2
menjadi nilai
kolom 1:
kalikan dengan
1,609
0,914
0304
1,0
25,4
0,1
0,405
4,05 x 10-3
2,590
4,05 x 103
9,29 x 10-2
645
102,8
2,83 x 10-2
1, 64 x 10-5
35,24
0,946
28,3
3,78
2,96 X 10-2
0,473
454
28,4
0,454
100
907
0,907
0,907
1,12
12,87
67,19
62,71
53,75
1,12 X 103
1,12 X 10-3
2,24
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Untuk
mengkonversi
nilai kolom 1
menjadi kolom
2: kalikan
dengan

Untuk
mengkonversi
nilai kolom 2
menjadi nilai
kolom 1:
kalikan
dengan
0,1

Kolom 1
satuan SI

Kolom 2
Satuan Non-SI

Square centimeter
Per gram, cm2 g-1
Square millimeter
Per gram, mm2 g-1
Atmosphere, atm
Bar
Gram per cubic
Centimeter, g cm-3

2,09 x 10-2
1,45 x 10-4

Square meter per
Kilogram, m2 Kg-1
Square meter
Kilogram, m2Kg-1
Megapascal, Mpa (106
Pa)
Megapascal, Mpa (106
Pa)
Megagram per cubic
meter, Mg m-3
Pacal, Pa
Pascal, Pa

Pound per square
Foot, lb ft-2
Pound per square
Inch,lb in-2

47,9
6,90 x 103

Temperatur
1,00 (k-273)
(9/5oC) + 32

Kelvin, K
Celsius, oC

Celsius, oC
Fahrenheit, oF

1,00 (0C +
273)
5/9 (oF – 32)

Jouole, J
Jouole, J
Jouole, J
Jouole, J
Joule per square meter,
Jm-2
Newton, N
Watt per square meter,
W m-2

British thermal Unit,
Btu
Calorie, cal
Erg
Foot-pound
Calorie per square
(Langley)
dyne
Calorie per square
Centimeter minute
(irradiance), cal cm-2
min-1

1,05 x 103
4,19
10-7
1,36
4,19 x 104
10-5
698

Milligram per square
meter
Second, mg m-2 s-1
Milligram (H2O) per
square
Second, mg m-2 s-1
Milligram per square
second,

Gram per square
decimeter
Hour, g dm-2 h-`
Micromole (H2O) per
square
Second, mmol m-2 s-1
Milligram per square
Centimeter second, mg

27,8

10
1000
9,90
10
1,00

Energi, Kerja
dan Kuantitas
Panas
9,52 x 10-4
0,239
107
0,735
2,387 x 10-5
105
1,43 x 10-3

Transpirasi dan
fotosintesis
3,60 x 10-2
5,56 x 10-3
10-4
35,97

0,001
0,101
0,1
1,00

180
104
2,78 x 10-2
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Second, mg m-2 s-1
Milligram per square
second,
Second, mg m-2 s-1

Untuk
mengkonversi
nilai kolom 1
menjadi kolom
2: kalikan
dengan
Sudut Bidang
57,3
Konduktivitas
listrik, Listrik
dan
Kemagnetan
10
104

m-2 s-1
gram per square
decimeter
hour, mg m-2h-1

Untuk
mengkonversi
nilai kolom 2
menjadi nilai
kolom 1:
kalikan
dengan

Kolom 1
satuan SI

Kolom 2
Satuan Non-SI

Radian, rad

Dgrees (angle)

2,78 x 10-2

Siemen per square, S
m-1

Milimbo per
centimeter, mmho cm-1
Gauss, G

0,1

Cubic meter, m3
Cubic meter per hour,
m3 h-1
Cubic meter, m3 h-1
Hectare-meters, ha-m
Hectare-meters, ha-m
Hectare-centimeters,
ha-cm

Acre-inches, acre-in ft3
s-1
Cubic feet per second,
U.S
gallon per minute, gal
min -1
acre-feat, acre-ft
acre-inches, acre-in
acre-feat, acre-ft

102, 8
101,9
0,227
0,123
1,03 x 10-2
12,33

Centimeter per
kilogram, cmol kg-1
(ion exchange capacity)
gram per kilogram, g
kg-1
Milligram per
kilogram, g mg kg-1

Milliequivalents, acrein ft3 s-1

1

grams, meq 100 g-1
percent,%
part per million, ppm

10
1

Curie, Ci
Picocurie per gran, pCi
g-1
Rad, rd
Rem (roentgen
equivalent man)

3,7 x
10-10
37
0,01
0,01

10-4

Tesla,T
Pengukuran Air
9,73 x 10-3
9,81 x 10-3
4,40
8,11
97,28
8,1 x 10-2

Konsentrasi
1

0,1
1

Radioaktivitas
2,7 x 10-11
2,7 x 10-2
100
100

Becquarel, Bq
Becquarel per
kilogram, Bq Kg-1
Gray, Gy (absorbed
dose)
Sievert, Sv (equivalent
dose)
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Untuk
mengkonversi
nilai kolom 1
menjadi kolom
2: kalikan
dengan
Konversi
Unsur Hara
Unsur
2,29
1,20
1,39
1,66

Kolom 1
satuan SI

Kolom 2
Satuan Non-SI

P
K
Ca
Mg

Oksida
P2O5
K2O
CaO
MgO

Untuk
mengkonversi
nilai kolom 2
menjadi nilai
kolom 1:
kalikan
dengan

0,437
0,830
0,715
0,602
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4 cm
Lampiran 5. Teladan Penulisan Jarak Baris
I. PENDAHULUAN (font 12)
} 3 spasi
A. Latar Belakang
} 2,5 spasi
…....…………………………………………………………………
} 2 spasi
…………………………………………………………………………………….
} 2,5 spasi
1 Tab

4 cm

B. Rumusan Masalah
} 2,5 spasi
…..………...……………………………………………………………
} 2 spasi
……………………………………………………………………………………

3 cm
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3 cm

Lampiran 6. Teladan Cara Penulisan Rumus atau Persamaan

Model linear yang digunakan dalam Rancangan Faktorial menurut Effendi
(2003) adalah sebagaimana persamaan (1) berikut:
Yij = µ + αi + βj + (αβ) ij + Eijk....................................................................(1)
Dimana :
Yijk

: Nilai Pengamatan pada Satuan Percobaan ke-k yang Memperoleh
Kombinasi Perlakuan I (taraf ke-I dari faktor A dan taraf ke-j dari
faktor B)
µ
: Nilai Tengah Populasi (rata-rata yang sesungguhnya)
αi
: Pengaruh Adiktif Taraf ke-I dari Faktor A
βj
: Pengaruh Adiktif Taraf ke-I dari Faktor B
(αβ) ij : Pengaruh Interksi Taraf ke-I Faktor A dan Taraf ke-j Faktor B
Eijk : Pengaruh Galat dari Suatu Percobaan ke-k yang Memperoleh
Kombinasi Perlakuan Uji
Pengukuran dan Pengamatan Peubah
1. Laju Pertumbuhan Spesifik (LPS)
LPS diukur setiap selang waktu 9 hari sekali, selama 45 hari, terhitungan
penyamplingan 5 kali hingga akhir penelitian. Menurut Dawes et al. (1994), LPS
dapat dihitung dengan menggunakan rumus Specific Growth Rate (SGR) pada
persamaan (2) berikut:
x100% …………………............................................…..(2)
Dimana :
SGR
Wt
Wo
T

= Laju Pertumbuhan Spesifik Rata-rata (%)
= Berat Rata-rata Bibit pada ti (9) (i = Minggu I, Minggu II……..t)
= Berat Rata-rata Bibit pada ti-1 (g)
= Periode Pengamatan (hari)
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2. Pertumbuhan Mutlak
Untuk menghitung pertumbuhan mutlak tanaman uji digunakan rumus Effendi
(2003) yaitu pada persamaan (3) berikut:
G = Wt-Wo……………………………….................................…………… (3)
Dimana:
G
Wt
Wo
3.

= Pertumbuhan Mutlak Rata-rata
= Panjang Bibit pada Akhir Penelitian (g)
= Panjang Bibit pada Awal Penelitian (g)

Produksi Rumput Laut
Produksi rumput laut basah dan kering dihitung sesuai formulasi persamaan

(4) berikut:
∑

……….....................................……(4)

∑

Dimana:
P

= Produksi

4. Kadar Karaginan
Untuk menentukan kadar karaginan digunakan rumus Munoz et al. (2004)
yaitu pada persamaan (5) berikut:
.....…......................................................... (5)
Dimana:
Wc
Wm

= Berat Karaginan Ekstrak (g)
= Berat rumput Laut Kering (g)
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Lampiran 7. Teladan Penyajian Tabel

Tabel 1. Alat yang digunakan dalam penelitian
No.
Alat
Satuan
Kegunaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jangka sorong
Timbangan elektrik
Hand refractometer
Termometer
Keranjang
pH Indikator
Kamera

mm
g
ppt
C
-

Pengukuran panjang cangkang
Pengukuran berat tubuh
Pengukuran salinitas air wadah
Pengukuran suhu air wadah
Wadah pemeliharaan abalon
Pengukuran pH air wadah
Dokumentasi

Jumlah
Unit
1
1
1
1
9
1
1

Tabel 2. Faktor kondisi ikan baronang jantan dan betina pada bulan Maret – Mei
2014.
Bulan
Maret
April
Mei

N
144
337
285

Jantan
FK
0,9015–1,1414
0,9450–1,1653
0,8876–1,0890

Rerata
1,0007
1,0002
1,0002

N
16
65
212

Betina
FK
1,1389–1,7897
0,8719–1,1203
0,8107–1,0686

Rerata
1,5012
1,0010
1,0008

N = Jumlah Individu
FK = Faktor Kondisi
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Lampiran 8.Teladan Penyajian Gambar

Gambar 1. Morfologi lobster batik (Panulirus longipes) yang sedang bertelur
(Yusnaini & Indriyani Nur, 2016)

Gambar 2. Histologi hepatopankreas lobster batik (Panulirus longipes)
(Yusnaini & Indriyani Nur, 2016)
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Berat(g)

Lampiran 9. Teladan Penyajian Gambar Grafik

W = 3E-05L2.872
R² = 0.996

April

r=0,943
N=337

Panjang (Cm)

Gambar 1. Hubungan panjang dan berat jantan dan betina ikan baronang selama bulan
April di Perairan Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Abeli kota Kendari
(Sudarno, dkk., 2016).

Salinitas (ppt)

Gambar 2. Grafik fluktuasi suhu dan salinitas pada masing-masing stasiun
penangkapan (Portunus pelagicus) selama waktu penelitian di
Perairan Toronipa. (Basri, dkk., 2016)
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Lampiran 10. Teladan Penyajian Diagram

Gambar 1. Kelompok umur (kohort) rajungan yang tertangkap di bulan Juli 2015 di
Perairan Toronipa (Muchtar, dkk., 2016).

Efisiensi Pakan (%)

b
a

a
a

A
B
C
D

Perlakuan

Gambar 2. Histogram efisiensi pakan juvenil udang vaname. Pakan A (30% TK +
10% TBBKHF); Pakan B (20% TK + 20% TBBKHF); Pakan C (10%
TK + 30% TBBKHF); Pakan D (pakan komersil X). TK = tepung kedelai;
TBBKHF = tepung bungkil biji kapuk hasil fermentasi (Triastini, dkk.,
2016).
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Lampiran 11. Teladan Penyajian Daftar Pustaka
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