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PEDOMAN UMUM MENULIS MAKALAH 
 
FORMAT (BAGIAN-BAGIAN LAPORAN 

1. Sampul  Depan  
2. Kata Pengantar  
3. Daftar Isi  
4. Bagian Isi  

 >> BAB I PENDAHULUAN  
 >> BAB II PEMBAHASAN  
 >> BAB III PENUTUP  

 
SAMPUL DEPAN 
Pada bagian ini berisi hal-hal berikut: 

❖  Judul  
❖  Keperluan penyusunan  
❖  Nama penyusun  
❖  Nama Sekolah / Logo 
❖  Nama kota  
❖  Tahun penyusunan  

 
DAFTAR ISI 
Penyajian daftar isi dimulai dari awal sebuah laporan, terutama dari halaman judul. Halaman             
ini seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. (Lihat Contoh ) 
 
BAGIAN ISI 

➢ BAB I PENDAHULUAN  
➢ BAB II PEMBAHASAN  
➢ BAB III PENUTUP  

 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pendahuluan berisi : 

1. Latar Belakang Masalah  
2. Rumusan Masalah  
3. Batasan Masalah/Ruang Lingkup  
4. Tujuan Penulisan  
5. Landasan Teori  
6. Hipotesis 

 
LATAR BELAKANG MASALAH 
Berisi : 

>>Alasan  mengangkat suatu masalah  
>>Penjelasan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya masalah tersebut  

RUMUSAN MASALAH 
Berisi permasalahan yang ada berdasarkan masalah yang terdapat pada bagian Latar           
Belakang Masalah. Masalah yang hendak dikemukakan sebaiknya dirumuskan dalam kalimat          
pertanyaan yang singkat dan sederhana. 
 
BATASAN MASALAH/RUANG LINGKUP 
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Batasan masalah ini berkaitan erat dengan rumusan masalah. Keterbatasan penulis          
memungkinkan masalah yang telah dirumuskan tidak dapat semuanya dibahas. Oleh karena           
itu Batasan Masalah atau Ruang Lingkup ini harus lebih sempit. Tujuannya agar penulis             
dapat berbicara banyak dari pembahasan tema yang sempit ini dan tidak mengalami            
kesulitan dalam mempertahankan di depan dewan penguji  
 
TUJUAN PENULISAN 
Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang akan dicapai. Tujuan penelitian            
harus sesuai dengan rumusan masalah atau merupakan jawaban pertanyaan penelitian. 
 
LANDASAN TEORI 
Landasan teori merupakan paradigma yang akan digunakan penulis dalam mengupas          
masalah yang telah dipilih. Landasan teori akan digunakan dalam penelitian kualitatif           
maupun kuantitatif. Landasan teori ini ibarat sebuah pisau yang digunakan untuk           
mengoperasi. Jika penulis menggunakan teori secara tepat, maka hasilnya akan memuaskan. 
 
HIPOTESIS 
Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya harus dibuktikan. Hipotesis ini          
biasanya juga dirumuskan dalam kalimat pertanyaan.  
 
BAB II PEMBAHASAN 
>> Ditulis pada lembar/halaman yang baru. 
>> Berisi pembahasan atau pemikiran penulis secara keseluruhan. 
>> Apabila isi terdiri dari beberapa subbab penomoran harus tetap konsisten dengan bab             
sebelumnya  
 
 
BAB III  PENUTUP 

1. Simpulan  
Merupakan pernyataan singkat atau tepat yang dijabarkan dalam pembahasan untuk          
menguji hipotesis atau menjawab rumusan masalah. 

2. Saran 
Saran disusun berdasarkan pengalaman atau pertimbangan penulis sesuai dengan         
pembahasan.  
Saran bukan suatu keharusan kalau memang penulis tidak menemukan saran yang           
perlu disampaikan. 

 
KONVENSI NASKAH 

➢ Ukuran Kertas  
Naskah diketik dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 atau kuarto 80 gram,            
spasi rangkap (2 spasi), huruf Times New Roman font 12, efek tulisan justify. Pola              
ukuran kertas dibuat dengan jarak tepi sebelah kiri dan atas masing-masing 4 cm,             
sedangkar jarak tepi kanan dan tepi bawah masing-masing 3 cm. Ingat, gunakan            
pengetikan 4cm bukan 4`` pada kolom page setup di computer. 
 

➢ Penomoran  
❖ Setiap halaman laporan harus diberi nomor. Bagian awal laporan menggunakan          

nomor angka Romawi dengan menggunakan huruf kecil (i, ii,....x,xi, dsb.)  
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❖ Judul-judul bab ditulis dengan angka Romawi besar (I, II,...X, XI, dsb.), serta            
subbab dengan angka Arab (1,2,dst.) 

❖ Penomoran halaman jika merupakan halaman judul maka nomor berada pada          
bagian bawah, tetapi jika pada halaman yang tidak menggunakan judul nomor           
halaman pada bagian kanan atas  

 
DAFTAR PUSTAKA 

1. Urutan penulisan daftar pustaka : 
Nama pengarang. Tahun terbit. Judul buku (cetak miring). Tempat terbit : Nama            
penerbit. 
➢ Jika penulis buku hanya satu orang dan namanya terdiri atas dua kata atau lebih,               

penulisan nama harus dibalik. Nama yang paling belakang diletakkan pada bagian           
paling depan.  
Contoh: 
Manullang, Sahala. 2007. Bagaimana Membina Hubungan dengan Orang Lain.         
Jakarta : Mutiara Kasih. 

➢ Jika penulis terdiri dari dua orang dan setiap nama penulis terdiri dari dua kata              
atau lebih, unsur nama yang dibalik hanyalah nama penulis pertama, yang kedua            
tidak perlu.  
 
Contoh: 
Manullang, Sahala dan Fitri Septiasih. 2007. Bagaimana Membina Hubungan         
dengan Orang Lain. Jakarta : Mutiara Kasih. 
Jika penulis terdiri dari tiga orang atau lebih, unsur nama yang dibalik hanyalah             
nama penulis pertama, nama penulis yang lain diganti menjadi dan kawan-kawan           
(dkk) atau et al  
 
Contoh: 
Sahala Manullang, Deasy Novianti, dan Fitri Septiasih. 2007. Bagaimana Membina          
Hubungan dengan Orang Lain. Jakarta : Mutiara Kasih  
seharusnya: 
Manullang, Sahala, dkk. 2007. Bagaimana Membina Hubungan dengan Orang         
Lain.    Jakarta : Mutiara Kasih  

2. Nama gelar dalam daftar pustaka tidak dibutuhkan. 
3. Teks tidak perlu dibuat dengan cetak tebal (bold) 
4. Penulisan isi daftar pustaka disusun secara urut berdasarkan abjad setelah nama           

dibalik. 
5. Apabila penulisan daftar pustaka lebih dari dua baris, baris kedua ditulis lebih ke             

dalam sebanyak 5-7 ketikan dari baris pertama dengan spasi satu  
Contoh: 
Manullang, Sahala, dkk. 2007. Bagaimana Membina Hubungan dengan Orang Lain.          
Jakarta : Mutiara Kasih. 

6. Apabila daftar pustaka diambil dari artikel sebuah majalah : 
➢ Judul  artikel dan judul majalah dipisahkan. 
➢ Tidak ada.tempat publikasi dan penerbit, tetapi harus dicantumkan nomor jilid.          

tanggal  dan nomor halaman.  
➢ Contoh pertama memperlihatkan bentuk atau cara yang paling populer dengan          

mempergunakan angka Romawi untuk nomor jilid, dan angka Arab untuk nomor           
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halaman, serta penanggalan ditempatkan dalam kurung antara nomor jilid dan          
halaman. 

➢ Contoh yang kedua sebenarnya sama dengan contoh yang pertama hanya di sini            
tidak dicantumkan nomor jilid, karena dianggap sudah jelas dengan         
mencantumkan tahun dan bulan. 

➢ Contoh yang ketiga dan keempat memperlihatkan bentuk yang biasa dipakai          
dalam karya-karya ilmiah. Baik nomor jilid. maupun nomor halaman semuanya          
mempergunakan angka Arab, hanya harus diingat bahwa sesudah nomor jilid          
harus diberi titik dua baru menyusul nomor halaman. Penanggalan boleh          
ditempatkan dalam tanda kurung boleh juga tidak. 
➢ Contoh 1. 

Soebadio, Ny. H. "Penggunaan Bahasa Sanskerta dalam Pembentukan Istilah         
Baru,"  Majalah  Ilmu-ilmu Sastra Indonesia,   I (April 1963). 47 - 58.  

➢ Contoh 2.  
Kridalaksana, Harimurti. "Perhitungan Leksikostatistik atas Delapan Bahasa       
Nusantara Barat serta Penentuan Pusat Penyebaran Bahasa-bahasa itu        
berdasarkan Teori Migrasi," Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia, Oktober        
1964, hal. 319 - 352. 

➢ Contoh 3. 
Samsuri, M.A. "Sistem Fonem Indonesia dan Suatu Penyusunan Edjaan         
Baru,"     Medan llmu Pengetahuan, 1 : 323 - 341, Oktober  1960.  

7. Apabila daftar pustaka diambil dari artikel atau bahan dari sebuah Harian/Surat           
Kabar: 
➢ Contoh  

Arman, S.A. "Sekali lagi Teroris,” Kompas, 19 Januari 1973, hal.5. 
Contoh ini memperlihatkan artikel sebuah harian yang jelas  penulisnya.  

8. Apabila daftar pustaka diambil dari internet , cantumkan judul karya tulisnya, nama            
pengarangnya (bila ada), dan nama situsnya (websitenya).  
➢ Akan tetapi penggunaan pustaka dari internet ini sebenarnya tidak tepat          

mengingat judulnya saja “daftar pustaka”. 
 
 
MENCANTUMKAN KUTIPAN DALAM TEKS 
Setelah semua kutipan terkumpul dalam kartu-kartu, kutipan-kutipan tersebut siap         
dicantumkan atau diintegrasikan dalam karya ilmiah yang ditulis. Jika kutipan akan           
ditampilkan dalam tulisanmu, usahakan tidak menimbulkan kesan seolah-olah muncul         
tiba-tiba dan tidak ada kaitannya dengan pembicaraan dalam paragraf yang bersangkutan. 
Untuk menampilkan atau memasukkan kutipan dalam teks, ada beberapa hal yang perlu            
diperhatikan, yaitu: 

➢ Jika nama pengarang dituliskan sebelum.isi kutipan, buatlah dahulu pengantar         
kalimat yang sesuai dengan keperluan. Kemudian, tulislah nama akhir pengarang,          
tahun terbit, titik dua, dan nomor halaman di dalam kurung. 
Contoh: 
Penghijauan sering disebut dengan istilah reboisasi, yakni penanaman kembali areal          
hutan yang gundul. Secara lebih lengkap, Setiawan (2002:17) mengatakan,         
penghijauan adalah suatu usaha yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman        
tanaman keras, rerumputan, serta pembuatan teras dan bangunan pencegah erosi          
lainnya. Kegiatan ini dilakukan di areal yang tidak termasuk areal hutan negara atau             
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di areal lain, berdasarkan rencana tata guna tanah yang tidak diperuntukkan sebagai            
hutan. 
 

➢ Jika nama pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, buatlah dahulu pengantar          
kalimat yang sesuai dengan keperluan. Setelah itu, tampilkan kutipannya. Kemudian,          
tulislah nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik dua, nomor halaman            
di dalam kurung, lalu akhiri dengan tanda titik.  
 
Contoh: 
Peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang sering terjadi memang merupakan           
peristiwa mengerikan. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba di saat orang tidur lelap.            
Salah satu cara efektif yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penghijauan,           
yakni suatu usaha yang meliputi kegiatan-kegiatan pertanaman tanaman keras,         
rerumputan, serta pembuatan teras dan bangunan pencegah erosi lainnya di areal           
yang tidak termasuk areal hutan negara atau di areal lain, berdasarkan rencana tata             
guna tanah yang tidak diperuntukkan sebagai hutan (Setiawan, 2002:17). 

 
➢ Jika pengarangnya lebih dari dua orang, yang disebutkan hanya nama pengarang           

pertama dengan menambahkan et al., atau dkk. (dan kawan-kawan). 
Contoh:  
Jika dirumuskan bagaimana hubungan arsitektur dan arsitek, Sulardo, dkk.,         
(2003:10-11) mengatakan bahwa arsitektur adalah perpaduan ilmu dan seni,         
sedangkan arsitek adalah orang yang menciptakan ruang sehingga melahirkan         
bentuk-bentuk arsitektur yang beraneka ragam. 

➢ Jika kutipan terdiri atas lima baris atau kurang dari lima baris, penulisannya seperti             
terlihat dalam contoh 1, 2, dan 3, yakni kutipan dimasukkan langsung ke dalam teks              
dengan jarak dua spasi. Adapun kutipan yang lebih dari lima baris dicantumkan di             
bawah teks dengan jarak satu spasi, menjorok ke dalam sekitar lima huruf, baik di              
sebelah kiri maupun kanan, tanpa diberi tanda petik. 
Contoh: 
Tidak semua jenis tanaman cocok digunakan untuk penghijauan. Pemilihan         
tanaman disesuaikan dengan jenis tanah yang ada. Seperti dikatakan oleh Setiawan           
(2002:24) sebagai berikut. 
Bagi tanah-tanah yang sudah kritis, tentunya aspek penghijauannya lebih dominan          
daripada aspek produksinya. Untuk jenis tanah seperti ini, penanaman bibit dari biji            
merupakan pilihan yang paling baik. Hal ini disebabkan bibit dari biji mempunyai akar             
yang lebih dalam dan batang yang lebih kokoh dibandingkan bibit cangkokan. Selain            
di tanah yang kritis sekali, bibit dari biji juga baik digunakan untuk tanaman peneduh              
yang tidak memperhatikan aspek produksi sama sekali. 

 
 
 
CATATAN KAKI 
Catatan kaki adalah keterangan-keterangan teks yang ditempatkan pada kaki halaman.          
Catatan kaki dapat juga berupa rujukan kepada sesuatu yang bukan buku, seperti            
keterangan wawancara, pidato di televisi, dan yang sejenis dengan itu. Bagian yang akan             
diterangkan diberi nomor1,2,3 dan seterusnya di belakangnya. Nomor itu dinaikkan          
setengah spasi tanpa jarak ketukan dan diberi kurung tutup. Catatan kaki diletakkan di             
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bagian bawah halaman dengan dibatasi oleh garis sepanjang sepuluh pukulan dari pias kiri             
jarak dari garis pembatas ke catatan kaki dua spasi. ketukan  
 
Contoh 1. : 
Selanjutnya, dikatakan bahwa apabila seseorang telah ditangkap dan ditahan, tetapi          
ternyata tidak cukup bukti bahwa yang bersangkutan melanggar hokum, maka praperadilan1           
harus memeriksa dan memutuskan nasib tersangka. 
 
Contoh 2 : 
Lebih tegas diingatkan bahwa pembuat poster hendaknya menjauhi penulisan poster yang           
kedengarannya muluk dan sedap, tetapi penalarannya tidak tepat dan maknanya tidak           
didukung oleh bentuk yang ada.2  
 
             ----------------------- SELAMAT BEKERJA ------------------------- 
  
  
   
  
__________  

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

2) Penjelasan A.Latief dalam siaran Pembinaan Bahasa Indonesia melalui TVRI hari          
Selasa, 4 Agustus 1987 pukul 20.35 WIB. 
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OSN EKONOMI 
 
TEMA 

1. Reksa dana sebagai pilihan berinvestasi di pasar modal 
2. Remote Trading sebagai cara baru bertransaksi saham 
3. Go Public sebagai sarana pendanaan perusahaan 
4. Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank 
5. Peran Bank Indonesia dalam menggerakkan sektor riil 
6. Peran Bank Indonesia dalam memberdayakan perekonomian daerah 

 
 
PERSENTASE PENILAIAN 

1. Makalah 12 % 
Pendahuluan 25% 
Isi 50 % 
Penutup 25% 

2. Persentasi 8% 
Penampilan 25% 
Pengusaan Materi 25 % 
Kemampuan 50% 

3. Untuk mencapai target medali emas jumlah nilai harus mencapai diatas 90% 
 

 
JUDUL 
KATA PENGANTAR 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Batasan Masalah 
1.4 Tujuan Penulisan  
PEMBAHASAN 
PENUTUP 
3.1 Simpulan  
 
 

13.30 – 14.30 : Membuat makalah dengan tema yang sudah 

ditetentukan 

14.30- 15.30 : PowerPoint 

15.30 – 16.30 : Presentasi 
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