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Tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines merupakan salah satu 

jenis karya ilmiah. Kaidah bahasa Indonesia dalam tugas akhir mahasiswa bidang 
rekayasa Polines belum diterapkan dengan tepat sehingga belum mencerminkan 
penggunaan bahasa Indonesia yang efisien dan efektif, terutama pada penyajian 
paragraf yang lengkap, penyusunan  kalimat, dan pemilihan kata. Tata tulis dalam 
tugas akhir tersebut   masih beragam sehingga belum menunjukkan tugas akhir 
yang baik, terutama pada penyajian sistematika penulisan, penyajian ilustrasi, 
pengutipan pendapat, dan penomoran.   

Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada tugas akhir tersebut salah 
satunya dipengaruhi oleh pedoman penulisan  tugas akhir yang belum jelas dan 
lengkap. Pemikiran ini mendorong perlunya dilakukan pengembangan panduan 
penulisan tugas akhir bidang rekayasa Polines untuk menjadi panduan yang lebih 
operasional sehingga mahasiswa dapat menerapkan panduan tersebut dengan 
mudah dan praktis. 

Penelitian pengembangan ini bertujuan mendeskripsi peta kebutuhan 
mahasiswa dalam penulisan tugas akhir  bidang rekayasa Polines, yang meliputi 
aspek kebahasaan dan tata tulis. Aspek kebahasaan ini menyangkut penyajian 
paragraf, penggunaan kalimat, dan kata, sedangkan aspek tata tulis  menyangkut 
sistematika penulisan, penyajian ilustrasi, penyajian kutipan, dan penomoran pada 
tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines. Tujuan kedua adalah 
menghasilkan panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines 
yang aplikatif. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk 
penelitian pengembangan. Penelitian ini diawali dengan melakukan studi 
pendahuluan terhadap kondisi tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines dan 
pedoman penulisan tugas akhir Polines.  Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik kuesioner, observasi, dan wawancara yang berkaitan dengan aspek 
kebahasaan dan tata tulis. Sampel ditentukan  berdasarkan purposive simple. Data 
tersebut  dianalisis sesuai dengan peta kebutuhan mahasiswa dalam penulisan  
tugas akhir. Hasil analisis tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 
pengembangan panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 
Polines. Agar hasil pengembangannya  terekomendasi,  validasi pakar terhadap 
draf panduan penulsan tugas akhir perlu dilakukan.  

Dengan pengembangan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines 
yang didasarkan analisis aspek kebahasan dan tata tulis, mahasiswa dapat 
menggunakan bahasa Indonesia  sesuai dengan kaidah yang benar. Begitupula, 
tata tulis dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines sudah diterapkan 
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sesuai dengan kaidah penulisan yang ditetapkan dalam panduan penulisan tugas 
akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines yang dikembangkan. Hasil uji coba 
menunjukkan bahwa panduan penulisan tugas akhir bidang rekayasa Polines yang 
dikembangkan memberikan dampak positif terhadap mahasiswa dalam menulis 
tugas akhir yang baik dan benar. Keberhasilan penerapan kaidah kebahasaan dan 
tata tulis dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines dipengaruhi oleh 
contoh penyajian penulisan bagian-bagian tugas akhir yang terdapat dalam 
panduan penulisan tugas  akhir bidang rekayasa Polines yang dikembangkan 
sehingga lebih bersifat operasional dan praktis. 

Disarankan bahwa panduan penulisan tugas akhir bidang rekayasa Polines  
perlu disosialisasikan kepada dosen melalui forum lokakarya guna mendapatkan 
kesepakatan panduan yang dibakukan. Panduan tersebut dipakai sebagai acuan 
bagi mahasiswa dalam  penulisan tugas akhir dan dosen dalam proses 
pembimbingan tugas akhir. Panduan penulisan tugas akhir bidang rekayasa 
Polines dicetak terpisah dari persyaratan atau prosedur yang berkaitan dengan 
mekanisme pengajuan usulan, pembimbingan, dan pelaksanaan ujian tugas akhir 
sehingga lebih memudahkan mahasiswa dalam menulis tugas akhir.  
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ABSTRACT 
 
 

Royswan Isgandhi. 2008. The Development of A Guide to the Writing of Final 
Assignment of Reengineering Field of Semarang State Polytechnic. Thesis. 
Study Programme of Indonesian Language Education. Postgraduate 
Programme, Semarang State University. 
Supervisor I: Prof. Dr. B.Karno Ekowardono, and II:Dra.IdaZulaeha, M.Hum. 

 
Keywords: language, map of need, guide, final assignment, writing order 

 
The final assignment of a Semarang State Polytechnic’s student is one of 

types of scientific papers. Principles of Indonesian language in the final 
assignments of students of reengineering field of Polines have not been correctly 
applied yet so that they have not represented yet the efficient and effective usage 
of Indonesian language, especially in the presentation of complete paragraphs, the 
composition of sentence, and the choice of words. The writing order in the final 
assignments has still varied so that it showed that they have not been able to be 
categorized as good final assignments, especially in the presentation of the 
systematics of the writing, the presentation of illustration, and the quotation of 
opinions, and numbering. 

The weaknesses found in the final assignments were partly influenced by a 
guide to the writing of final assignment which has not been clear and complete 
yet. This thought raised a need for the development of a more operational guide to 
the writing of final assignment of reengineering field of Polines so that college 
students would be able to apply the guide easily and practically. 

This developmental research aimed at describing the map of college 
students’ needs in the writing of final assignments of reengineering field of 
Polines, which comprised the aspects of language and of the writing order. This 
language aspect related to the presentation of paragraphs, the usage of sentences 
and of words, and, while the writing order related to the systematics of the 
writing, the presentation of illustration, the presentation of quotation, and 
numbering in the final assignments of students of reengineering field of Polines. 
The second aim was to make an applicative guide to the writing of final 
assignments of students of reengineering field of Polines. 

A qualitative approach in the form of developmental research was used in 
this research. This research was begun by conducting a preliminary study of the 
condition of the final assignments of students of reengineering field of Polines and 
of a guide to the writing of the final assignment of Polines. The data collection 
was done by using techniques of questionnaire, observation, and interview related 
to the aspects of language and of the writing order. Samples taken were based on 
purposive simple. The data were analyzed in accordance with the map of college 
students’ needs in the writing of final assignments. The results of the analysis 
became a reference to which the development of a guide to the writing of final 
assignments of students of reengineering field of Polines was done. For gaining 
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recommendations, there was a need for validation from experts of the draft of the 
guide to the writing of the final assignment. 

By the development of the final assignments of students of reengineering 
field of Polines which was based on the analysis of the aspects of language and of 
the writing order, college students were able to use Indonesian language in 
accordance with the right principles. Similarly, the writing order in the final 
assignments of students of reengineering field of Polines has been applied in 
accordance with the principles of writing determined by the guide to the writing of 
final assignments of students of Polines developed. The results of the experiment 
showed that the guide to the writing of final assignment of reengineering field of 
Polines developed gave a positive impact on college students in writing good and 
correct final assignments. Success in the application of principles of language and 
of the writing order in the final assignments of students of reengineering field of 
Polines was influenced by examples of the presentation of the writing of parts of 
the final assignments which was mentioned in the guide to the writing of final 
assignments of reengineering field of Polines developed so that it was more 
operational and practical.  

It was recommended that the guide to the writing of final assignment of 
reengineering field of Polines needed to be socialized to lecturers through forums 
of workshops in order to gain agreement about a standardized guide. The guide 
was used as a reference for students in the writing of final assignments, and for 
lecturers in the processes of supervising final assignments. The guide to the 
writing of final assignment of reengineering field of Polines was printed 
separately from the requirements or procedures related to the mechanism of the 
submission of proposal, of the supervision, and of the performance of interview in 
order to make easy for college students to write final assignments. 
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PRAKATA 
 

Alhamdulilah penelitian pengembangan panduan penulisan tugas  akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Politeknik Negeri Semarang telah diselesaikan sesuai 

dengan rencana penelitian. Oleh karena itu, penulis bersyukur kepada Allah SWT 

yang telah membimbing dan memberikan rahmat serta hidayah sehingga  panduan 

tersebut dapat dihasilkan sesuai dengan kerangka berpikir yang telah ditetapkan 

dalam penelitian Pengembangan  Panduan Penulisan Tugas  Akhir Mahasiswa 

Bidang Rekayasa Polines  . Panduan ini merupakan produk penelitian 

pengembangan yang telah dilakukan guna memperoleh gelar Magister Pendidikan 

di Universitas Negeri Semarang.  

Pembuatan panduan penulisan tugas akhir tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan panduan kepada mahasiswa bidang rekayasa Polines dalam penulisan 

tugas akhir secara operasional dan aplikatif. Dengan demikian, bagi mahasiswa 

panduan ini dapat diterapkan secara langsung dalam penulisan tugas akhir, 

sedangkan bagi dosen panduan ini dapat dijadikan pedoman dalam membimbing 

mahasiswa dalam penulisan tugas akhir. 

Dengan panduan tersebut, mahasiswa dapat membuat tugas akhir sesuai 

dengan contoh-contoh yang disajikan dalam panduan sehingga sehingga akan 

dapat meningkatkan kualitas tugas akhir agar lebih memiliki relevansi kebutuhan 

bidang rekayasa  secara profesional. 

Dalam panduan ini disajikan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam 

penulisan tugas akhir, yaitu bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia baku 

dalam tugas tugas akhir, cara menyusun sistematika penulisan tugas akhir, cara 

menyajikan ilustrasi dan kutipan, dan cara pengetikan tugas akhir untuk bidang 

rekayasa di Polines.  

Panduan penulisan tugas akhir dapat disusun berkat bantuan berbagai 

pihak.  Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada 

a. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempaan 

untuk melakukan penelitian pengembangan; 
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b. Prof. Dr. B. Karno Ekowardono (Pembimbing I) yang telah memberikan 

bimbingan kepada penulis dalam penelitian pengembangan panduan tugas 

akhir; 

c. Dra. Ida Zulaeha, M.Hum. (Pembimbing II) yang telah memberikan 

bimbingan teknis berkaitan dengan penelitian pengembangan panduan tugas 

akhir ; 

d. rekan-rekan dosen Polines yang telah memberikan masukan kepada penulis 

tentang kebutuhan panduan penulisan tugas akhir; 

e. adik-adik mahasiswa bidang rekayasa Polines yang telah memberikan 

masukan kepada penulis tentang kebutuhan mahasiswa dalam penulisan tugas 

akhir yang lebih operasional; 

f. semua pihak yang telah memberikan masukan dan pertimbangan sehingga 

pengembangan panduan penulisan tugas akhir ini dapat dilaksanakan dengan 

lancar dan tepat waktu. 

Semoga hasil penelitian pengembangan panduan penulisan tugas  akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines dapat digunakan sebagai acuan mahasiswa 

dan dosen dalam penulisan tugas akhir pada Jurusan Teknik Sipil, Mesin, dan 

Teknik Elektro Polines. 

 

         Semarang,  8 Agustus   2008 

 

 

Penulis 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

 Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang 

pengetahuan. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang 

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan 

tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Oleh karena itu, politeknik 

berupaya menerapkan proses pembelajaran yang beroriantasi pada pendidikan 

berbasis produksi (production based education) atau dikenal dengan sebutan PBE. 

 Berdasarkan konsep itu, kurikulum yang dikembangkan di politeknik, 

khususnya Politeknik Negeri Semarang, selalu menekankan konsep 

pengembangan pendidikan tersebut di atas. Dengan demikian, proses 

pembelajaran yang dilakukan bersifat pembimbingan atau pembelajaran 

laboratorium sehingga tiap kelas hanya diisi oleh 24-26 mahasiswa.  

 Dalam kurikulum Politeknik Negeri Semarang (selanjutnya disebut 

Polines) disebutkan bahwa tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa diberi bobot 

tiga SKS. Tugas akhir ini ditempuh pada awal semester 5 atau 6 ketika mahasiswa 

mengikuti perkuliahan semester 5 dan 6. Berbarengan dengan perkuliahan 

tersebut, mahasiswa diperbolehkan melakukan persiapan pembuatan tugas akhir 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan jurusan masing-masing. Tugas  akhir ini 

merupakan  dokumen  resmi  yang  dihasilkan  oleh  mahasiswa   

1 
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politeknik  untuk memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.).   

Tugas akhir merupakan salah satu jenis laporan yang bersifat ilmiah, 

seperti juga artikel, makalah, skripsi, tesis, atau disertasi. Di dalamnya dikaji 

masalah berdasarkan metodologi ilmiah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. 

Selain itu, tugas akhir ini diuji di hadapan tim penguji yang terdiri dari lima orang. 

Oleh karena itu, tugas akhir harus disusun dengan bahasa yang efisien dan efektif 

serta disajikan dengan sistematika dan tata tulis yang memenuhi standar dalam 

bidang rekayasa pada program pendidikan vokasi.  

 Tugas akhir dibuat mahasiswa di samping laporan praktik di bengkel atau 

laboratorium dan laporan kerja lapangan. Tugas akhir dibuat untuk mengakhiri 

studi di politeknik yang bersifat rencana pelaksanaan pekerjaan atau rancang 

bangun bidang teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektro. 

 Tugas akhir yang baik selalu mengungkapkan gagasan yang mudah 

dipahami pembaca melalui bahasa yang efisien dan efektif. Dalam buku 

Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan 

Tinggi (Moeliono,1994) disebutkan bahwa bahasa yang efisien ialah bahasa yang 

mengikuti kaidah yang dibakukan dengan mempertimbangkan kehematan kata 

dan ungkapan. Baku (disebut juga norma) dalam bahasa tersebut dijadikan ukuran 

umum, yang dapat mengatasi variasi persorangan atau dialek, bagi pemakaian 

bahasa yang benar, dan yang patut dijadikan contoh untuk diikuti. Bahasa efektif 

ialah bahasa yang membuahkan efek atau hasil yang diharapkan pembicara karena 

cocok dengan peristiwa atau sesuai dengan keadaan yang menjadi latarnya. 
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 Oleh  karena itu, dalam tugas akhir tidak hanya digunakan bahasa yang 

benar, tetapi juga harus mencapai sasaran yang dimaksudkan. Akan tetapi, dalam 

kenyataan penulis tugas akhir sering berpendapat bahwa yang terpenting isinya 

dimengerti oleh pembaca (atau komunikatif). Padahal untuk menghasilkan   

penalaran yang komukatif diperlukan pemakaian bahasa yang teratur dan 

sistematis sehingga maksud yang diungkapkan runtut.  

 Penulis tugas akhir bidang rekayasa memakai bahasa untuk 

mengomunikasikan gagasan atau hasil pemikiran dan penelitian dalam bidang 

rekayasa  kepada pembaca. Bahasa tugas akhir dalam bidang rekayasa selain 

harus memenuhi kaidah umum bahasa Indonesia, juga harus memenuhi syarat-

syarat khusus sehingga gaya bahasanya lebih berkomunikasi dengan pikiran 

daripada perasaan, pemakaian majas terbatas, dan lazim menggunakan gambar-

gambar.  Oleh karena itu, pemakaian bahasa Indonesia dalam tugas itu harus 

menunjukkan  ragam ilmiah. 

 Mengingat sifat tugas akhir mahasiswa dikategorikan ke dalam tulisan 

ilmiah,   tugas akhir harus menggunakan bahasa yang beragam ilmiah. Namun, 

dari penyimakan terbatas pada sembilan tugas akhir dari bidang rekayasa, dalam 

tugas akhir mahasiswa  ditemukan beberapa kelemahan pemakaian bahasa yang 

tidak memenuhi kaidah bahasa baku. Hal ini sangat mungkin disebabkan adanya 

kecenderungan pengungkapan informasi (maksud) yang bersifat praktis dan 

singkat. Oleh karena itu, pola penyajian kalimat sering tidak lengkap dan tidak 

berstruktur dengan cermat, bahkan kalimat yang digunakan belum selesai 

(fragmentaris).  
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Beberapa kelemahan lain yang ditemukan dalam pedoman tugas akhir 

mahasiswa Polines menyangkut  penggunaan bahasa dalam tugas akhir yang tidak 

diberikan penjelasan lebih rinci, seperti  penggunaan kata, terutama kata tugas 

yang sering dipakai dalam definisi teknis atau penyebutan rincian. Di samping itu,  

deskripsi cara penyajian kalimat yang  efektif tidak diberikan sehingga kalimat 

yang ditemukan dalam tugas akhir  masih banyak yang tidak efektif.   Bahkan, 

penyajian paragraf tidak diberikan deskripsi singkat bagaimana cara menyajikan 

paragaf yang baik. Padahal paragraf merupakan bagian dari wacana yang dapat 

membentuk sebuah teks yang berkesinambungan.   

 Tugas akhir bidang rekayasa Polines lebih mementingkan informasi, tanpa 

adanya pemakaian bahasa yang cermat baik kalimat maupun pilihan kata dan sulit 

dipahami sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Ketidakcermatan 

ini dapat dilihat dari  keterampilan penggunaan paragraf, kalimat, dan kata.  

Ketidakcermatan penggunaan bahasa ini menunjukkan penggunaan bahasa yang 

tidak mengikuti kaidah secara tepat sesuai dengan standar baku. Misalnya, 

penggunaan kata tugas dalam pada awal kalimat yang tidak bersubjek, padahal 

bentuk yang digunakan adalah bentuk kalimat aktif. Selain itu,  istilah yang 

digunakan tidak konsisten dan berlebihan. 

 Penggunaan bahasa yang tidak cermat mengakibatkan nalar yang 

terhambat sehingga maksud yang disampaikan tidak jelas. Kecenderungan 

informasi yang disajikan diungkapkan dengan bahasa yang praktis sehingga  

banyak kalimat yang tidak lengkap. Ketidaklengkapan itu dapat dilihat dari 

penggunaan kalimat yang hanya  mempunyai kata atau klausa yang berfungsi 
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sebagai subjek atau predikat diikuti dengan keterangan sehinga informasi yang 

disampaikan tidak utuh. Bahkan,  pendeskripsian istilah teknis sering ditemukan 

kalimat yang tidak bersubjek.  

 Di samping itu, hubungan antarkata atau klausa tersebut dapat terganggu 

akibat  penggunaan ejaan yang tidak cermat sehingga kalimat yang dihasilkan 

tidak efektif. Bahkan, dalam penyajian kalimat yang menunjukkan rincian  kurang 

dipertimbangkan dari sudut kesejajaran, misalnya dalam pengungkapan proses, 

langkah kerja,  atau penyebutan bahan dan alat, sehingga  pengalimatefektifan dan 

pemaragrafan tidak tercapai dengan baik. 

 Berdasarkan penyimakan terbatas, penyajian gagasan dalam tugas akhir 

tersebut belum menunjukkan wacana yang baik. Hal ini disebabkan oleh 

penyajiannya tidak diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang efektif sehingga 

gagasan yang disampaikan kurang logis dan sistematis. Logis di sini diartikan 

sebagai bentuk wacana yang  dapat diterima akal sehat, sedangkan sistematis 

menunjukkan urutan pembahasan yang  berkesinambungan sehingga membentuk 

sebuah laporan yang mencerminkan wacana. 

 Begitupula penggunaan kata tugas yaitu mengawali sebagai kalimat, 

padahal kata tugas yaitu digunakan untuk mengikuti kata sebelumnya. Sebagai 

gambaran wacana yang belum baik terlihat pada penggunaan kalimat yang tidak 

efektif berikut.   

Perencanaan perkerasan dikelompokkan menjadi: 
1) Perencanaan tebal perkerasan (structural pavemenn design). 
      Yaitu menentukan tebal perkerasan bagian-bagiannya 
2) Perencanaan bagian lapis perkerasan (paving mixture design). 
      Yaitu  menentukan  jenis  dan  kualitas  bahan yang akan digunakan untuk 

lapis perkerasan.  
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 Kalimat  tersebut belum menunjukkan wacana yang baik karena rincian 1 

dan 2 diawali dengan huruf kapital, padahal pernyataan tersebut termasuk bagian 

dari kalimat sebelumnya. Jadi, kalimat itu dapat diperbaiki menjadi dua alternatif 

kalimat yang efektif agar menjadi wacana yang baik. 

a.    Perencanaan perkerasan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1) perencanaan tebal perkerasan (structural pavemenn design) yang berfungsi 

untuk  menentukan tebal perkerasan bagian-bagiannya; 
2) perencanaan bagian lapis perkerasan (paving mixture design) yang 

berfungsi untuk menentukan jenis dan kualitas bahan yang akan digunakan 
untuk lapis perkerasan. 

b. Perencanaan perkerasan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perencanaan 
tebal perkerasan (structural pavemenn design), yang berfungsi untuk  
menentukan tebal perkerasan bagian-bagiannya dan perencanaan bagian 
lapis perkerasan (paving mixture design), yang berfungsi untuk 
menentukan jenis dan kualitas bahan yang akan digunakan untuk lapis 
perkerasan. 

 
Dengan gambaran kelemahan-kelemahan pemakaian bahasa Indonesia 

dalam tugas akhir bidang rekayasa tersebut perlu dilakukan penelitian pada aspek 

penggunaan paragraf, kalimat, dan kata sehingga mendapatkan pola pemakaian 

kalimat yang efektif dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines. 

Ketepatan istilah teknis yang mendukung pemaragrafan dan penyusunan kalimat 

efektif  yang baik dapat menghasilkan gagasan   yang lebih kongkret. Dengan 

demikian, akan dihasilkan beberapa rambu dalam penyusunan panduan penulisan 

tugas akhir bidang rekayasa Polines yang lebih operasional.  

Di samping kelemahan pemakaian bahasa, juga ditemukan beberapa 

kelemahan yang berkaitan dengan tata tulis, misalnya penyajian ilustrasi dan 

sistematika penomoran yang tidak memenuhi kaidah penulisan. Ilustrasi yang 

disajikan tidak diungkapkan secara lengkap, yaitu menyajikan hasil dalam bentuk 

tabel tanpa diberikan deskripsi tabel tersebut sehingga maksud yang disampaikan 
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tidak jelas dan tidak kongkret. Selain itu, penomoran yang digunakan dalam 

rincian tidak konsisten.  

Dalam tugas akhir yang baik diperlukan penulisan yang memenuhi kaidah 

penulisan yang berlaku. Misalnya, ilustrasi disajikan dengan menunjukkan adanya  

gambar, penjelasan gambar, pertanda hubungan antara teks dan gambar, dan judul 

gambar. Selain itu, juga terdapat keterangan gambar yang lebih jelas pada gambar 

itu sendiri. 

Untuk mengatasi kelemahan pemakaian bahasa Indonesia dan tata tulis 

dalam tugas akhir tersebut perlu didukung dengan panduan penulisan tugas akhir 

mahasiswa yang lebih operasioal (praktis). Panduan  yang lebih operasional itu 

yang sesuai dengan bidang rekayasa perlu dikembangkan guna membantu 

mahasiswa bidang rekayasa Polines dalam penyusunan tugas akhir yang baik 

sesuai dengan kebutuhan bidang rekayasa.  

 Menyusun tugas akhir yang operasional berarti menuangkan gagasan ke 

dalam tugas akhir yang lebih mudah sesuai dengan panduan yang lebih rinci. 

Panduan yang operasional ditunjukkan dengan berbagai contoh penggunaan 

bahasa yang efisien dan efektif dan tata cara penulisan dalam tugas akhir sehingga 

panduan tersebut dapat langsung diterapkan oleh mahasiswa dalam penyusunan 

tugas akhir sehingga benar-benar panduan itu bersifat aplikatif. Panduan penulisan 

tugas akhir yang lebih praktis tersebut merupakan pengembangan dari panduan 

yang selama ini digunakan mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir sehingga 

panduan yang dikembangkan memiliki kekhususan tersendiri.   
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Berdasarkan data empiris, pembuatan tugas akhir ini berdasarkan pedoman 

yang ditetapkan Polines. Pedoman tersebut  masih bersifat umum, seperti tugas 

akhir harus ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku. 

Dengan demikian, mahasiswa masih berpikir lebih lanjut bagaimana cara 

menyajikan gagasan dengan bahasa yang efisien baik menyangkut penggunaan 

paragraf, kalimat, dan kata sesuai dengan kebutuhan materi. Begitu pula,  tata tulis 

yang disajikan dalam panduan yang ada tidak diungkapkan dengan berbagai 

contoh penyajian yang lebih operasional sehingga dalam menuangkan gagasan 

dalam tugas akhir  tidak menunjukkan penulisan yang standar (baku). 

 Selain itu, panduan yang ada pun kurang memberikan informasi yang lebih 

mendetail, seperti penyajian gambar. Dalam hal ini mahasiswa masih berpikir 

untuk menentukan sendiri tanpa diberikan deskripsi cara penyajian gambar secara 

cermat sehingga ilustrasi yang disajikan mudah dipahami pembaca. Dengan 

demikian,  penyajian ilustrasi yang disajikan mahasiswa dalam tugas akhir masih 

banyak keberagaman. 

 Penomoran sub-subbab tidak diberikan dengan jelas. Misalnya, penomoran 

untuk penyebutan rincian (item) yang bukan berupa bab atau sub-subbab tidak 

diberikan deskripsi dengan detail sehingga penomoran dalam tugas akhir banyak 

yang rancu. Bahkan, penomoran gambar atau tabel  masih beragam, seperti  

penyebutan nomor gambar berurutan dan tidak berurutan.  

 Berdasarkan kelemahan-kelemahan itulah, panduan penulisan tugas akhir 

bidang rekayasa Polines perlu dikembangkan menjadi panduan yang lebih 

operasional sehingga mahasiswa dapat menerapkan panduan tersebut dengan 
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mudah dan praktis. Hal ini didasarkan bahwa pendidikan di Polines bersifat 

pembelajaran laboratorium  atau pembimbingan sehingga mahasiswa langsung 

menerapkan apa yang tertulis dalam panduan penulisan tugas akhir sebab model 

pendidikan yang berprinsip pada dunia kerja industri, yaitu sebagai praktisi.   

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Untuk memberikan batasan yang jelas perlu diberikan batasan tugas akhir. 

Tugas akhir dikategorikan dalam laporan ilmiah karena laporan ini disusun 

melalui tahap-tahap berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah 

(Arifin, 1993). 

 Berdasarkan batasan tersebut, pengembangan panduan penulisan tugas 

akhir bidang rekayasa Polines ini dibatasi pada masalah berikut. 

a. Aspek kebahasaan dan tata tulis yang bagaimanakah yang menjadi peta 

kebutuhan mahasiswa bidang rekayasa Polines dalam menulis tugas akhir? 

b. Panduan penulisan tugas akhir bagaimanakah yang menjadi peta kebutuhan 

mahasiswa bidang rekayasa Polines?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Untuk menjawab masalah tersebut, penulis melakukan penelitian tentang 

pengembangan panduan penulisan tugas akhir bidang rekayasa.  Penelitian ini 

bertujuan 

a. mendeskripsi peta kebutuhan mahasiswa dalam tugas akhir  bidang rekayasa 

Polines, yang meliputi aspek kebahasaan dan tata tulis. Aspek kebahasaan ini 

menyangkut penggunaan paragraf, kalimat, dan kata, sedangkan aspek tata 
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tulis menyangkut sistematika, penyajian ilustrasi, penyajian kutipan, dan 

penomoran dalam tugas akhir; 

b. menghasilkan panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines yang aplikatif. 

 Diharapkan hasil penelitian ini  mempunyai manfaat berikut.  

a. Diperolehnya gambaran tentang  penggunaan bahasa yang efektif untuk 

penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines dapat dimanfaatkan 

mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar sehingga 

mahasiswa dapat menghindari berbagai kesalahan  dalam penyusunan tugas 

akhir bidang rekayasa, baik penyajian paragraf,  kalimat,  maupun penggunaan 

kata. 

b. Disusunnya  panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines yang aplikatif ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam  

penyusunan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa di Polines sehingga 

mahasiswa dapat menyusun tugas akhir sesuai dengan panduan yang baku 

baik menyangkut kebahasaan maupun tata tulis yang  ditetapkan. 

 

1.4 Sistematika penulisan 

Untuk mengetahui isi pembahasan yang dikemukakan dalam tesis ini 

diperlukan penyajian urutan  topik pembahasan  yang sistematis sehingga uraian 

tiap bab dapat  memberikan  gambaran topik yang dibahas. Gambaran singkat 

bahasan yang disajikan dalam tiap bab tersebut dikemukakan dengan urutan 

sebagai berikut.  
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Bab pertama menyajikan gambaran singkat tentang upaya yang dilakukan 

dalam pengembangan panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines.  

Bab kedua menyajikan  kerangka teoretis yang digunakan sebagai 

landasan kerja penelitian  yang berkaitan dengan  pengembangan panduan 

penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines. Untuk menyusun tugas 

akhir itu diperlukan penguasaan materi, bahasa, dan tata tulis. Penguasaan materi 

diwujudkan dengan kemampuan seorang penulis dalam bidang ilmu tertentu yang 

dikuasai. Penguasaan bahasa diwujudkan dengan kemampuan seorang penulis 

dalam menyusun wacana yang berkesinambungan dengan menggunakan bahasa 

yang baku, yang meliputi penggunaan paragraf yang baik, penyusunan kalimat 

yang efektif, dan kata. Penguasaan tata tulis diwujudkan dengan penerapan cara 

penulisan, seperti sisematika penulisan, penyajian ilustrasi, penyajian kutipan, dan 

penyajian penomoran sehingga dihasilkan tulisan yang sistematis dan konsisten. 

Bab ketiga menyajikan metode peneltian berupa prosedur kerja yang 

dilakukan dalam penelitian sehingga rencana penelitian direalisasikan sesuai 

dengan desain penelitian. Prosedur kerja diawali dengan melakukan studi 

pendahuluan terhadap kondisi tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa dan 

pedoman penulisan tugas akhir Polines.  Aspek kebahasaan dan tata tulis tugas 

akhir tersebut  dianalisis sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam penulisan  

tugas akhir. Hasil analisis tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 

pengembangan panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 
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Polines. Agar hasil pengembangannya  terekomendasi,  validasi pakar perlu 

dilakukan. 

Bab keempat menyajikan analisis terhadap kebutuhan mahasiswa baik 

aspek kebahasan maupun aspek tata tulis yang terdapat dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan   pengembangan panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines. 

Bab kelima  menyajikan  gambaran umum kondisi panduan penulisan 

tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines yang digunakan selama ini dan 

panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines yang 

dikembangkan. 

Sebagai penutup tesis ini disajikan  simpulan sesuai dengan pembahasan 

dan saran yang perlu dilakukan lebih lanjut. 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

 Untuk memberikan gambaran acuan dasar yang digunakan dalam 

penelitian ini, berikut dikemukakan kajian pustaka dan kerangka teoritis. Kajian 

pustaka menjelaskan beberapa hasil penelitian yang dilakukan peneliti  

sebelumnya, sedangkan kerangka teoritis  menjelaskan teori dasar yang digunakan 

dalam penelitian pengembangan panduan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines. Secara berurutan keduanya disajikan dalam dua bagian yang berbeda. 

 

2.1  Kajian Pustaka  

 Kajian pengembangan bahan ajar  di perguruan tinggi dilakukan oleh 

Thohri (2005) di IAIN Mataram. Kajian ini menitikberatkan  kesalahan 

keterampilan menulis mahasiswa sebagai pengembangan bahan ajar mata kuliah 

bahasa Indonesia pada IAIN Mataram. Bahan ajar yang dihasilkan disesuaikan 

dengan keterampilan mahasiswa. Selain itu, bahan ajar hasil pengembangan ini 

telah teruji validitas rancangan dan isinya oleh penilai sehingga bahan ajar 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu, bahan  

ajar mata kuliah bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahan perkuliahan utama 

di IAIN Mataram, walaupun masih dalam produk awal. 

 Kajian yang dilakukan terhadap kesalahan keterampilan menulis 

mahasiswa     IAIN     dalam    rangka   pengembangan   bahan   ajar,   sedangkan  

penelitian yang dilakukan penulis dititikberatkan pada penelitian pengembangan   
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dengan objek yang berbeda, yaitu pengembangan panduan  penulisan tugas akhir.  

Bahkan,  hasil penelitian keterampilan menulis mahasiswa IAIN yang sama dapat 

dimanfaatkan dalam  penelitian ini.  

 Abdussamad (2002) melakukan penelitian tentang kualitas buku pelajaran 

bahasa Indonesia SMU. Ia meneliti pada cakupan bahasa dan penyajian materi 

bahan ajar menulis. Temuan penelitian itu adalah kualitas buku pelajaran yang 

dikaji belum memenuhi standar bila ditinjau dari materi pelajaran bahasa. 

Pelajaran menulis selalu dipadu dengan membaca dan berbicara. Dari cakupan 

bahan ajar, buku pelajaran yang dikaji belum memenuhi tuntutan materi 

pembelajaran bahasa.  

 Penelitian  kualitas buku pelajaran bahasa Indonesia lebih mefokuskan 

pada cakupan materi bahasa Indonesia, sedangkan penelitian yang penulis lakukan 

mengupas analisis kebahasaan dan tata tulis sehingga objek yang dilakukan jelas 

berbeda. Namun, dalam menulis buku pelajaran diperlukan juga komposi 

sehingga hasil kajian itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penelitian 

pengembangan panduan penulisan tugas akhir.  

 Penelitian wacana yang berkaitan dengan pengembangan topik dalam 

berita RRI Semarang dilakukan oleh Astuty (2003). Berdasarkan jumlah 

keteraturan susunan pengembangan topik, wacana berita RRI sudah menunjukkan 

keteraturan susunannya (94),  ketidakrancuan kalimat (85), dan ketepatan pilihan 

kata (72). Penelitian ini hanya menunjukkan kondisi hubungan kalimat topik 

dengan kalimat penjelas dalam pengembangan topik wacana berita RRI  

Semarang.  
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Penelitian  pengembangan topik dalam berita daerah  RRI lebih 

menekankan penelitian yang bersifat kuantitatif, walaupun yang diteliti berkaitan  

kalimat dan pilihan kata. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan 

terutama pada tata tulis tugas akhir. Namun, hasil yang memiliki kesamaan kajian 

dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penelitian yang dilakukan penulis.  

 Pengembangan topik ditentukan oleh adanya koherensi yang terpadu. 

Koherensi paragraf dalam modul lokal terdiri dari tiga simpulan (Maksum, 2002), 

yaitu: 

a. satu paragraf memiliki lebih dari satu ide pokok sehingga sulit untuk dipahami 

(7.27 % dari  standar umum statistik  5 %); 

b. satu paragraf memiliki kalimat yang menyimpang dari ide pokok sehingga 

sulit dipahami (7.27 % dari standar statistik standar 5 %); 

c. urutan kalimat tidak menunjukkan adanya keterkaitan informasi dan kalimat  

(1.59%) di bawah standar sehingga mengganggu  pemahaman pembaca. 

Penelitian terhadap paragraf tersebut jelas mempunyai perbedaan dengan 

penelitian pengembangan panduan penulisan tugas akhir. Hal ini disebabkan 

penelitian yang dilakukan penulis lebih memiliki cakupan yang luas, sedangkan 

penelitian yang dilakukan  Maksum (2002) hanya meneliti pengembangan topik 

pada paragraf yang bersifat kuantitatif.  

 Penelitian kohesi dan koherensi antarkalimat dan antarparagraf dalam 

wacana siswa Kelas I SMU di Kulonprogo dilakukan oleh Sumardi (2002). 

Penelitian ini mengkaji sarana kohesi dan koherensi  dalam wacana siswa SMU 

secara pragmatis. Dengan demikian, kecenderungan ini terletak pada frekuensi  
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dan kualitas kohesi dan koherensi antarkalimat dan paragraf dalam wacana siswa 

SMU Kulonprogo.  

 Penelitian wacana lebih menitikberatkan pada kohesi dan koherensi  

wacana  siswa, sedangkan penelitian penulis  lebih mengkaji permasalahan yang 

berkaitan dengan aspek kebahasaan dan tata tulis dalam rangka menyusun 

panduan penulisan tugas akhir. Dengan demikian, objek penelitian berbeda dan 

subtansi penelitian juga berbeda. Namun, hasil kajian yang sama dapat 

dimanfaatkan sebagai masukan dalam penelitian pengembangan ini. 

 Penelitian yang berkaitan dengan  kalimat deklaratif dalam  akta notaris 

dilakukan oleh Wahjoeningrum (2001) dengan hasil sebagai berikut, a) kalimat 

deklaratif dalam akta notaris terdapat bermacam-macam, b) fungsinya yang 

dimiliki adalah  memberitahukan, menjanjikan, meminta, mengingatkan, dan 

mensyaratkan, dan c)  dari relevansinya  kalimat deklaratif banyak digunakan 

berupa kalimat aktif, pasif, transitif, dan kalimat biasa sesuai dengan fungsi 

tersebut.  

Dalam penelitian ini lebih ditekankan jenis dan fungsi kalimat deklaratif 

dalam wacana akta notaris sehingga lebih mencerminkan fungsi kalimat itu dalam 

penyajian wacana akta notaris. Akan tetapi, dalam penelitian pengembangan 

memiliki cakupan penelitian yang lebih luas, bukan hanya kalimat, melainkan 

juga paragraf, kalimat, pilihan kata, dan tata tulis pada objek yang berbeda. 

 Sugiharto dalam Pengaruh Penguasaan Kalimat Efektif dan Kemampuan 

Menulis Surat Niaga Siswa Kelas II SMK  (2003) melakukan penelitian untuk 

memastikan pengaruh penggunaan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis 
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surat niaga, pengaruh membaca pemahaman terhadap kemampuan menulis surat 

niaga, dan pengaruh kepuasan membuat kalimat efektif dan kemampuan membaca 

pemahaman terhadap kemampuan menulis. Berdasarkan tujuaan tersebut telah 

dihasilkan kesimpulan berikut, yaitu a) kooefisien korelasi parsial dipastikan 

pengaruh yang signifikan penguasaan kalimat efektif terhadap kemampuan 

menulis surat niaga sebesar 5.24 % dan kemampuan membaca 2.95 %, dan b) 

dipastikan pengaruh yang signifikan penguasaan kalimat efektif dan kemampuan 

membaca pemahanan terhadap kemampuan menulis surat niaga.  

Penelitian ini didasarkan statistik pengaruh penggunaan kalimat efektif 

terhadap kemampuan siswa, sedangkan penelitian pengembangan yang dilakukan 

penulis lebih luas dan bersifat kualitattif sehingga jelas kedua penelitian berbeda 

kajian. Namun, hasil kajian pengaruh penggunaan kalimat efektif terhadap 

kemampuan menulis surat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam 

penelitian pengembangan.  

  Masalah yang dikaji dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto 

(2005) tentang pilihan kata. Penelitian ini menghasilkan bahwa untuk menyatakan 

konsep operasi hitung mencakup bentuk kata verba, nomina, numeralia, adjektiva, 

pronomina, dan preposisi serta konjungsi. Pilihan kata tersebut digunakan untuk 

menyatakan konsep operasi hitung dalam soal cerita matematika, dikarenakan 

ketepatan makna kata, ketepatan bentuk kata, dan kehematan pemakaian kata. 

 Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada pilhan kata pada objek soal 

mata pelajaran matematika, sedangkan pilihan kata yang dilakukan penulis 

terdapat dalam tugas akhir mahasiswa. Jadi, berdasarkan objek jelas berbeda dan 
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subtansi materi penelitian juga berbeda sehingga  kedua penelitian ini benar-benar 

memiliki spesifikasi pemakaian kata tugas yang berbeda. Namun,  hasil penelitian 

pilihan kata pada soal matematika dapat dimanfaatkan dalam penelitian 

pengembangan yang penulis lakukan. 

 Perbedaan kemampuan siswa dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tentang menerapkan istilah dalam kalimat bahasa Indonesia telah dilakukan oleh 

Sumairi (2003). Dari penelitian itu dihasilkan kelas eksperimen yang 

mendapatkan proses belajar  dalam  menerapkan istilah dalam kalimat bahasa 

Indonesia  mempunyai kemampuan daya serap yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol yang hanya proses pembelajaran membaca. Dengan 

demikian, adanya korelasi  posisitf antara kemampuan siswa  kelas eksperimen 

dalam menghimpun dan menerapkan istilah pada kalimat bahasa Indonesia 

dengan siswa yang hanya belajar dengan membaca. Oleh karena itu, prestasi 

belajar yang dihasilkan kelas eksperimen lebih unggul dibanding dengan kelas 

kontrol.  

Dalam hal ini peneliti hanya menekankan pada kemampuan menerapkan 

istilah dalam kalimat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih 

menekankan pemakaian bentuk kata dan singkatan teknis  sehingga kedua 

penelitian tersebut tidak sama, bahkan penelitian yang dilakukan Sumairi (2003) 

menguji  perbedaan daya serap siswa dalam menggunakan istilah dalam kalimat 

bahasa Indonesia khusus pembelajaran membaca .  

 Berdasarkan kajian pustaka tersebut, penelitian yang menekankan 

pengembangan panduan penulisan tugas akhir bidang rekayasa Polines belum 
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pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Walapun penelitian sebelumnya 

memiliki kesamaan, namun subtansi materi dan objek yang diteliti berbeda.  

Dengan demikian, penelitian pengembangan panduan penulisan tugas akhir  

mahasiswa Polines bidang rekayasa  tidak pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya sehingga penelitian ini tidak merupakan duplikasi dari penelitian 

sebelumnya. 

 

2.2  Kerangka Teoretis 

 Untuk menyusun karangan itu diperlukan penguasaan materi, bahasa, dan 

tata tulis. Penguasaan materi diwujudkan dengan kemampuan seorang penulis 

dalam bidang ilmu tertentu yang dikuasai. Penguasaan bahasa diwujudkan dengan 

kemampuan seorang penulis dalam menyusun wacana yang berkesinambungan 

dengan menggunakan bahasa yang baku, yang meliputi penggunaan kata, 

penyusunan kalimat yang efektif, penyusunan paragraf yang baik. Penguasan tata 

tulis diwujudkan dengan penerapan cara penulisan, seperti sisematika penulisan, 

penyajian ilustrasi, penyajian kutipan, penyajian penomoran, dan pengetikan  

sehingga dihasilkan tulisan yang sistematis dan konsisten. 

 

2.2.1   Wacana  

Untuk menyusun tugas akhir,  seorang penulis pun perlu merumuskan 

topik ke dalam judul dan mengembangkan topik itu dengan kalimat-kalimat yang 

ditata ke dalam satuan-satuan yang merupakan pengembangan sub-subtopik 

masing-masing. Hasil penataan kalimat yang tercakup dalam setiap subtopik itu 

disebut paragraf. Dalam laporan yang lebih kompleks beberapa paragraf tertentu 
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tertata di dalam satu satuan bagian laporan yang tercakup dalam satu subtopik 

yang bersama-sama dengan pengembangan subtopik lain yang sederajat 

membangun sebuah laporan  yang topiknya dirumuskan dalam judul laporan. 

Dalam laporan yang lebih kompleks, pengembangan topik dilakukan setingkat 

lebih luas sehingga subtopik yang teratas teralisasi sebagai judul bab, sedangkan 

pengembangannya menjadi sebuah bab. Keseluruhan bab itu  merupakan sebuah 

laporan. 

 Untuk menyampaikan topik beserta uraiannya itu digunakan sebuah atau 

sederetan kalimat yang tertata sebagai suatu kesatuan oleh adanya satu topik dan 

konteks. Satuan tuturan baik lisan maupun tulis yang mengemukakan sebuah 

topik, yang dijabarkan dalam sebuah atau sederetan kalimat yang tertata sebagai 

satu kesatuan karena dilatarbelakangi oleh sebuah topik dan konteks tertentu 

disebut wacana (Ekowardono, 2006:4).  

 Dalam wacana tulis segala sesuatunya ditulis dengan jelas baik paragraf, 

kalimat, maupun pilihan kata sehingga  membentuk wacana yang baik, yaitu 

terpadu dan menyatu serta cermat. Jadi, hakikat wacana adalah satuan bahasa 

yang lebih luas daripada kalimat dan mengandung amanat yang lengkap dan utuh.. 

Terpadu berkaitan dengan kesatuan gagasan yang diungkapkan, menyatu 

berkaitan dengan hubungan antarparagraf, antarkalimat, dan antarkata sehingga 

membentuk maksud yang jelas, sedangkan cermat berkaitan dengan ketepatan dan 

kesesuaian kata serta ketepatan pemakaian ejaan.   

 Badudu  sebagaimana dikutip oleh Sumarlan (2003:14) mengemukakan 

batasan wacana, yaitu a) wacana adalah serentetan kalimat yang berkaitan, yang 
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menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan 

sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu, dan b) 

wacana adalah kesatuan bahasa terlengkap dan tertinggi di atas kalimat atau 

klausa dengan kohesi dan keherensi tinggi yang berkesinambungan, yang 

mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan maupun tulis. 

Terlengkap karena di dalamnya terdapat konsep, gagasan, atau ide yang utuh yang 

bisa dipahami pembaca, sedangkan tertinggi karena wacana dibentuk dari kalimat 

atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal  dan persyaratan 

kewacanaan yang lain, seperti kohesi dan koherensi.    

 Dari batasan wacana itu, secara esensi wacana a) terdiri dari rentetan 

kalimat yang saling berkaitan membentuk satu kesatuan, b) merupakan satuan 

bahasa terlengkap dan tetinggi di atas kalimat atau klausa, c) mempunyai kohesi 

dan koherensi, d) mempunyai awal dan akhir yang nyata, dan e) dapat 

disampaikan secara lisan maupun tulis. Kohesi berarti kepaduan bentuk yang 

secara struktural membentuk suatu ikatan sintaksis sehingga menjadi wacana yang 

baik dan utuh. Koherensi diartikan sebagai kapaduan makna antarkalimat atau 

antarparagraf sehingga membentuk wacana yang apik dan benar (Mulyana, 2005). 

 Dengan demikian, pengkajian bahasa dalam tugas akhir bidang rekayasa             

ini bersinggungan dengan kebutuhan bidang ilmu rekayasa masing-masing 

sehingga  tugas akhir, yang berupa teks itu, dapat dimaknai secara utuh. Bahkan, 

pendapat Kramsch yang dikutip Oktavianus (2006:30) menyebutkan teks tidak 

dapat dimaknai secara lengkap jika tidak diperlakukan sebagai wacana.  
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 Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Moeliono, et. al.,1988:334) 

dinyatakan bahwa wacana  ialah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga 

terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu atau wacana adalah 

serentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu 

dengan proposisi yang lain membentuk satu kesatuan.  

 Dalam definisi itu, unsur kesatuan hubungan antarkalimat dan keserasian 

makna merupakan ciri penting atau esensial di dalam wacana. Kesatuan hubungan 

antarkalimat dan keserasian makna tersebut harus didukung oleh proposisi, yaitu 

konfigurasi makna yang menjelaskan isi komunikasi dari suatu pembicaraan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa satuan pembentuk wacana adalah 

rentetan kalimat yang saling berkaitan.    

 Sebagai wacana, tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines sudah 

seharusnya menggunakan bahasa resmi yang sesuai dengan kaidah yang baku. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji peta kebutuhan mahasiswa dari 

aspek kebahasaan, yaitu paragraf, kalimat, dan penggunaan kata, serta aspek tata 

tulis  tugas akhir dalam bidang rekayasa, yaitu  teknik sipil, teknik mesin, dan  

teknik elektro.  

 Penggunaan bahasa itu dikaitkan dengan kebutuhan ilmu pengetahuan 

masing-masing sehingga bahasa tugas akhir disinergikan dengan kebutuhan 

bidang ilmu masing-masing. Hal ini disebabkan setiap bidang ilmu mempunyai 

karakteristik kebutuhan yang hampir berbeda, terutama pada subtansi kebutuhan 

tugas akhir. Dari kajian tersebut akan dihasilkan  panduan   penulisan tugas akhir 

yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa bidang rekayasa Polines secara praktis.    
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2.2.1.1   Ragam Bahasa Ilmiah  

 Dari sudut pandang jenis pemakaian bahasa, ragam bahasa dapat 

dibedakan menjadi ragam berikut, yaitu ragam dari sudut pandangan bidang atau 

persoalan, ragam menurut sarananya, dan ragam yang mengalami gangguan 

pencampuran (Moeliono, 1988:5). Ragam bahasa dari sudut bidang itu mencakup 

bidang ilmu, teknologi, ekonomi, hukum, sedangkan dari sarananya  terdiri dari 

bahasa lisan dan tulis. Ragam yang ketiga menunjukkan adanya pengaruh bahasa 

lain, seperti bahasa daerah dan bahasa asing. Semuanya itu mencerminkan adanya 

keanekaragaman pemakaian bahasa Indonesia.   

 Ragam bahasa yang digunakan dalam tugas akhir menunjukkan bahasa 

yang sesuai dengan bidangnya, yaitu ragam keilmuan. Sudah selayaknya bahasa 

yang dipakai adalah bahasa Indonesia baku. Ciri bahasa baku sebagaimana 

dikemukakan Meoliono (1988:13) adalah a) mempunyai kemantapan dinamis, 

artinya kaidah bahasa itu bersifat tetap dan tidak berubah setiap saat, b) sifat 

kecendekiaanya, artinya perwujudan satuan bahasa yang mengungkapkan 

penalaran yang teratur dan logis, dan c) adanya proses penyeragaman kaídah 

bukan penyamaan ragam bahasa, atau penyeragaman variasi bahasa.    

 Djuharie dan Sumerli (2001:78) mengutip pendapat Sapory bahwa ragam 

bahasa keilmuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan ragam lain, 

misalnya penggunaan kata-kata menunjukan karakteristik yang khas, antara lain 

maknanya yang konstan, kekuatan, dan kenetralan dari emosi  Karakteristik yang 

ditonjolkan oleh Sapory  adalah kekhasan kata-kata yang digunakan dalam bahasa 

keilmuan bukan pada gaya penulisnya.  
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 Bahasa keilmuan juga menuntut penerapan aturan logika yang benar. Hal 

ini menandakan pengguna bahasa logika yang sempurna, yang berarti bahwa 

pemakaian kata dan kalimat haruslah tepat sehingga setiap kata hanya mempunyai 

satu fungsi tertentu dan setiap kalimat hanya mewakili suatu keadaan faktual 

(Mustansyir dalam Djuharie dan Sumerli, 2001:79).   

 Fungsi bahasa  keilmuan dijalankan oleh bahasa jika ada ragam tulisannya 

yang dapat dipakai untuk merekam penelitian atau pengkajian dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi (selanjutnya disebut iptek) dan untuk komunikasi 

ilmiah pada umumnya. Selanjutnya, fungsi itu mensyaratkan langgam dan kosa 

kata khusus. Dengan demikian, adanya timbal balik antara kemajuan iptek  dan 

daya ungkap bahasa yang harus merekam kemajuan itu untuk menjelaskannya dan 

menyampaikannya kepada masyarakat luas. 

 Moeliono (1994:14) menyebutkan ciri yang menonjol dalam bahasa 

keilmuan terletak pada  kecendekiaannya. Pencedekiaan diartikan proses 

penyesuaian menjadi bahasa yang mampu membuat pernyataan yang tepat, 

seksama, dan abstrak. Bentuk kalimatnya menunjukkan  ketelitian penalaran yang 

objektif dan logis.  

 Lebih lanjut Moeliono (1994:18) menyebutkan ragam bahasa di bidang 

keilmuan ditandai dengan ciri-ciri berikut. 

a. Kelugasan dan kecermatan yang menghindari segala kesamaran dan 
ketaksaan. 

b. Keobjektifan yang sedapat-dapatnya tidak menunjukkan selera 
perseorangan. 

c. Pembedaan dengan teliti nama, ciri, atau kategori yang mengacu pada 
objek penelitian agar tercapai ketertiban berpikir. 

d. Penjauhan emosi agar tidak mencampuradukan makna kata dan 
ungkapannya dan gaya pemerian berdasarkan perjanjian. 



25 
 

25 
 

e. Langgamnya tidak meluap-luap atau dogmatis. 
f. Penggunaan kata dan kalimat secara ekonomis agar tidak lebih banyak 

daripada yang diperlukan. 
 

 Holimin (1994)  mengemukakan tujuh ciri bahasa yang baik dan benar 

untuk keperluan komunikasi keilmuan yang resmi, yaitu a) logis, b) lugas, c) 

bermakna tunggal, d) kuantitatif, e) denotatif, f) baku, dan g) runtun. Harjasujana 

(dalam Djuharie dan Sumerli, 2001: 79) menegaskan bahwa ciri utama bahasa 

ragam keilmuan adalah lugas, lurus, monosemantik, dan ajeg. Bahasa yang lugas 

dalam tulisan ilmiah ditandai dengan penyusunan paragraf yang runtut, kalimat 

yang efektif, pemilihan kata yang tepat, pemakaian ejaan yang cermat 

(Arifin,1993:) 

 

2.2.1.2   Paragraf  

 Paragraf bertindak sebagai sarana menuangkan gagasan. Menuangkan 

gagasan berarti membentuk segala sesuatu yang dipkirkan sehingga dapat 

dirasakan berupa rangkaian kata yang tersusun dengan sebaik-baiknya sehingga 

gagasan itu dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Agar gagasan itu 

menjadi utuh dan lengkap,  rangkaian kata yang membentuk kalimat itu diperluas 

lagi dengan kalimat-kalimat lain sehingga membentuk satu gagasan yang sama. 

Jadi, paragraf berguna untuk memudahkan memahami pokok-pokok pikiran yang 

terkandung dalam suatu tulisan. 

 Paragraf (disebut juga alinea) merupakan suatu kesatuan pikiran yang 

lebih tinggi dari kalimat (Keraf, 1980:62). Paragraf ini terdiri dari rangkaian 

kalimat yang bertalian membentuk sebuah gagasan atau pikiran. Bahkan, ada 

paragraf yang terdiri dari satu kalimat.  Gagasan itu dikembangkan ke dalam 
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gagasan tambahan. Jadi, dalam paragraf terdapat gagasan utama (kalimat utama) 

diikuti dengan gagasan penjelas. 

 Sakri (1991:13) menyebutkan sebuah paragraf mengandung kalimat yang 

mengemukakan gagasan yang dibahas dalam paragraf itu. Kalimat itu disebut 

kalimat pokok bahasan atau kalimat topik. Ekowardono (1985:4) menyebutnya 

sebagai serentan kalimat yang bersama-sama menyatakan suatu gagasan pokok. 

Untuk membentuk sebuah paragraf disyaratkan adanya a) satu ide pokok atau 

topik, b) ide pokok dikembangkan  sehingga membentuk satuan yang padu untuk 

mendukung satu ide pokok, dan c) koherensi antara kalimat satu dan kalimat yang 

lain. 

 Sudjito dan Hasan (1986:12) mengemukakan bahwa kalimat dalam 

paragraf yang mengungkapkan gagasan utama disebut kalimat utama, sedangkan 

kalimat-kalimat yang mengungkapkan pikiran penjelas disebut kalimat penjelas. 

Oleh karena itu, dalam paragraf hanya terdapat satu kalimat utama dan beberapa 

kalimat penjelas.  

 Kalimat dalam tulisan merupakan satu kesatuan terkecil. Setingkat lebih 

tinggi dari kalimat ialah paragraf. Satu paragraf bisa dan biasanya terdiri dari 

beberapa kalimat yang saling berhubungan baik secara struktural tata bahasa 

maupun secara struktural cara berpikir. Jadi, paragraf merupakan satu kesatuan 

tulisan yang terkecil (Parera,1984:13). 

 Di samping mengandung kalimat topik, paragraf yang baik (Keraf, 1980) 

menunjukkan  a) kesatuan, artinya rangkaian kalimat itu menyatakan suatu gagaan 

yang sama, b) koherensi, artinya pertalian antarkalimat dalam paragraf, dan c) 
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perkembangan paragraf (isi yang memadai istilah Sakri), artinya adanya 

pengembangan ggasan utama yang dikembangkan dalam gagasan penjelas guna 

menjelaskan pokok bahasan paragraf. 

 Sriyadi (2000:2) menyebutkan bahwa bagian paragraf terdiri dari kalimat 

topik, kalimat penyangga, dan kalimat simpulan.  

2.2.1.3   Kalimat Efektif 

Sebelum menyajikan kalimat efektif, perlu dikemukakan beberapa 

pengertian kalimat yang dikemukakan oleh pakar. Menurut Bloomfield (1933:) 

kalimat adalah suatu bentuk linguistik yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk 

yang lebih besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal. Parera (1983:5) 

mengemukakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat 

berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir dan yang terdiri dari klausa, 

sedangkan menurut Ramlan (1981:6) kalimat  adalah satuan gramatikal yang 

dibatasi oleh adanya jeda panjang disertai oleh nada akhir tutur naik. Selanjutnya, 

menurut Kridalaksana (1983:71) kalimat adalah suatu bahasa yang secara relatif 

berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan baik secara aktual maupun 

potensial terdiri atas klausa. Samsuri (1985:54) menyebut kalimat sebagai untaian 

yang berstruktur dari kata.  

 Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan ciri-ciri kalimat berikut 

(Ba’dulu dan Herman, 2005:49). 

a. Kalimat secara relatif dapat dipisahkan dan korpus apa saja direduksi 
menjadi kalimat. 

b. Kalimat mempunyai pola intonasi final, yang dapat membantu 
memisahkan kalimat. 
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c. Kalimat terbentuk dari klausa. Klausa berkombinasi dalam suatu jenis 
ketergantungan terpola yang mencakup kombinasi klausa yang tidak 
mempunyai strurktur menyeluruh dari suatu klausa tunggal.  

  

Susunan kata dalam kalimat tidak berstruktur akan dapat menimbulkan 

salah paham. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam tugas akhir harus disusun 

dengan efektif.  Secara umum dikatakan bahwa kalimat efektif ditunjukkan 

adanya kesatuan, kehematan, penekanan, dan kevariasian (Putrayasa, 2007:47). 

Moeliono (1994:16) menyebutkan kalimat efektif mempunyai ciri keutuhan, 

perpautan, penempatan fokus, kehematan kata, dan variasi. Dengan demikian, 

kalimat efektif menunjukkan struktur kalimat dan kesatuan yang logis yang 

dibangun atas dasar pertalian antarunsur yang hemat dan fokus pada persoalan.  

 Dari sudut retórika, dalam kaitannya dengan kegiatan tulis-menulis, kita 

mengenal baik adanya istilah kalimat efektif. Dikatakan efektif jika dalam 

peristiwa komunikasi antara penulis dan pembacanya tidak terjadi  ingar (noise). 

Jadi,  kalimat yang tersusun secara cermat, benar, jelas, dan tidak berpeluang 

memunculkan ingar disebut kalimat efektif (Wibowo, 2001:20).  

 Badudu (1986) menyebutkan bahwa susunan kalimat yang lengkap 

maupun tidak lengkap yang kacau akan dapat menghasilkan bahasa yang kacau 

sehingga logika tidak berjalan dengan baik atau penalaran tidak sempurna. 

Dengan demikian, kalimat itu dikatakan tidak efektif. 

 Dalam Tata Baku Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kalimat umumnya 

berwujud rentetan kata yang disusun sesuai dengan kaídah yang berlaku 

(Moeliono, et.al, 1988). Wibowo (2001:19) mengemukakan  kalimat adalah suatu 

bagian pernyataan yang selesai, yang dibangun melalui kata-kata yang disusun 
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berdasarkan kaídah bahasa sehingga menunjukkan pikiran yang lengkap. 

Dikatakan berdasarkan kaídah berarti sebuah kalimat sekurang-kurangnya 

memiliki unsur subjek (pokok kalimat ) dan predikat (sebutan). Pikiran yang 

lengkap bertalian dengan keutuhan gagasan, yang membuat nilai-nilai informasi 

yang terkandung dalam kalimat tersebut mencuat dengan jelas.  

 Kalimat dikatakan efektif (Keraf, 1980:36) bila memenuhi syarat berikut, 

yaitu a) secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis 

dan b) sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran 

pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau pembaca. 

Bila kedua syarat itu dipenuhi, maka tidak mungkin akan terjadi kesalahpahaman 

antara pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca dalam kamunikasi.  

 Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan 

pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula (Zulkarnaen dan 

Isas,1991:63). 

 Di dalam ragam bahasa tulis (tugas akhir), fungsí subjek dan predikat serta 

objek  harus lebih nyata daripada bahasa lisan. Oleh karena itu, piranti  pemakaian 

huruf, penggunaan tanda baca, penulisan kata, penyusunan kalimat yang efektif, 

dan pemaragrafan yang baik  berlaku dalam bahasa ilmiah. Bahkan, paragraf 

dalam tulisan ilmiah harus berpautan, yaitu adanya peralihan yang lancar antara 

paragraf satu dan yang lain sehingga penalaran penulis dapat dipahami. 

 

2.2.1.4  Pilihan Kata   

     Pilihan kata berasal dari diction berarti perihal pemilihan kata. Websters 

(1996 dalam Putrayasa,2007:7) diction diuraikan sebagai choise of words esp with 
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regard to correctness, clearness, or effectiveness. Jadi, diksi (selanjutnya disebut 

pilihan kata)  berkaitan dengan penggunaan kata terutama pada persoalan 

kebenaran, kejelasan, dan keefektifan. Pilihan kata adalah kemampuan 

membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang 

ingin disampaikan. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh 

penguasaan sejumlah besar kosa kata atau perbendaharaan kata bahasa itu 

(Keraf,1981:19).  

 Ketepatan berkaitan dengan makna dan logika, yaitu kata-kata yang dipilih 

harus secara tepat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Kesesuaian 

menyangkut aspek sosial, yang berarti kecocokan kata-kata yang dipakai dengan 

situasi pembaca.  

 Alwi et. al. (1992) mengemukakan bahwa pemilihan konsep ini harus 

berdasarkan tiga tolok ukur, yaitu a) ketepatan, b) kebenaran, dan c) kelaziman. 

Kata yang tepat mempunyai makna yang dapat mengungkapkan atau sesuai 

dengan gagasan pemakai bahasa. Kata yang benar berarti kata yang diucapkan 

atau ditulis sesuai dengan bentuk yang benar. Kata yang lazim berarti kata yang 

biasa digunakan untuk megungkapkan gagasan tertentu. 

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pilihan kata 

mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan gagaan  

dan bagaimana mengungkapan ungkapan yang tepat. Selain itu, pilihan kata 

menyangkut kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari 

gagasan yang disampaikan dan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan 

nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pembaca.  
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 Syaf’ie (1988) menyarankan hal-hal berikut. 

a. Pilihan kata dengan makna linguistik  

Pilihan kata dengan makna linguistik dilakukan dalam tulisan yang bersifat 

formal, seperti tulisan ilmiah. 

b. Pilihan kata kongkret dan abstrak 

Kata-kata kongkret adalah yang referensinya dapat diamati dengan indra, 

sedangkan kata-kata abstrak adalah kata yang referensinya tidak dapat 

diamati. Dalam tulisan sebaiknya digunakan kata-kata kongkret agar gagasan 

penulis dapat mudah dipahami. Pengguna kata-kata abstrak sebaiknya dibatasi 

dalam tulisan yang bersifat teknis. 

c. Pilihan kata dengan makna umum dan khusus 

Kata umum mempunyai cakupan makna yang lebih luas, sedangkan kata 

khusus mempunyai cakupan yang lebih spesifik. Bila menyampaikan sesuatu 

yang secara lebih spesifik sebaiknya digunakan kata-kata spsifik (khusus), 

sebaliknya hanya ingin menyampaikan secara umum dapat dipilih kata-kata 

umum. 

d.  Pilihan kata ragam baku  

Ragam baku diidentifikasi dengan ragam bahasa yang resmi. Dalam hal ini 

tulisan disesuaikan dengan sifat tulisan ilmiah, yakni menggunakan ragam 

bahasa Indonesia yang baku (resmi). 

 Berikut dikemukakan beberapa pengertian istilah dasar yang digunakan 

dalam pilihan kata agar diketahui perbedaanya. 
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a. Kata (Crystal dalam Ba’dulu, 2005:4)) adalah satuan ujaran yang mempunyai 

pengenalan intuitif universal baik dalam bahasa lisan maupun tulis.  

b. Kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep, sedangkan 

kata kongkret merupakan kata yang mempunyi referen berupa objek yang 

dapat diamati. 

c. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan 

suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu 

(Keputusan Mendikbud, 1988). 

d. Istilah khusus adalah istilah yang pemakaiannya dan atau maknanya terbatas 

pada suatu bidang tertentu, sedangkan istilah umum adalah istilah yang 

menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum (Keputusan 

Mendikbud,1988). 

 Dalam penulisan istilah dipertimbangkan dari beberapa bentuk, yaitu 

bentuk dasar, istilah berimbuhan, gabungan kata,  dan bentuk gabung. 

Pemakaiannya dilakukan dengan cara penyerapan, penerjemahan, penyerapan dan 

penerjemahan, atau penulisan istilah asing. 

 

2.2.2   Penulisan Buku 

Buku merupakan tulisan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan 

mengikuti metode ilmiah. Tujuan utama menulis buku adalah 

mendokumentasikan fakta yang telah dilaporkan oleh berbagai peneliti, yang 

berupa sekumpulan teori hasil generalisasi yang didukung oleh fakta. Secara 

umum, kerangka buku itu kurang lebih sama seperti untuk karangan ilmiah pada 
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umumnya. Brotowidjoyo (1985) mengemukakan beberapa pertimbangan yang 

perlu diperhatikan dalam penulisan buku ilmiah.  

a.   Penulisan buku harus lengkap dan jelas. 

b.   Buku hendaknya disusun secara subordinatif (enak dibaca). 

c.    Bahasa yang digunakan dalam buku  adalah bahasa baku. 

d.   Cara penuturan dan cara penyajian fakta yang mendukung pernyataan 

dikemukakan dengan akurat dan tepat. 

e. Gambar-gambar harus dapat memperjelas maksud ulasan dalam teks. 

f.  Judul buku disusun dengan menggunakan istilah yang tepat, pendek, dan 

informatif. 

g. Indeks kata-kata perlu disampaikan sebagai lampiran. 

The Liang Gie (1986) menyebutkan bahwa buku terdiri dari bagian-bagian 

berikut. 

a. Bundel, yaitu rangkuman halaman-halaman yang mudah dipergunakan 

sebagai identitas buku. 

b. Halaman-halaman pembuka, yaitu halaman kosong, halaman titel singkat, 

halaman bergambar, halaman titel, copyright, prakata, daftar isi, dan daftar 

gambar. 

c. Pendahuluan, yaitu  garis besar buku yang akan dikemukakan. 

d. Teks, yaitu uraian beberapa bab dan sub-subbab yang sudah direncanakan. 

e. Halaman penolong, yaitu   infomasi yang disajikan berupa daftar pustaka, 

lampiran, daftar kata, dan indeks. 
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Utomo dan Ruijter dalam Ekosusilo dan Triyanto (1995) menyebutkan 

tujuh tahap penulisan buku, yaitu orientasi terhadap keadaan/kebutuhan, 

rancangan isi buku, pembahasan rancangan, pembuatan draf, perbaikan draf, 

penyelesaian,dan evaluasi sementara. 

 

2.2.3    Tugas akhir  

 Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau  

kegiatan (Arifin,1993:1). Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan 

berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri  oleh si pelapor (dilihat, 

diamati, didengar, atau dirasakan sendiri) ketika melakukan suatu kegiatan. 

Menurut Keraf (1980:284) laporan merupakan suatu cara komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada seseorang atau lembaga karena tanggung jawab 

yang dibebankan kepadanya. 

 Kesempurnaan sebuah laporan ditandai dengan beberapa faktor berikut.  

a.  Ringkas, artinya hal-hal pokok yang bertalian dengan tugasnya. 
b.  Lengkap, artinya keterangan yang disampaikan dilengkapi dengan 

ilustrasi   dan data serta sumber pustaka. 
c.  Logis, artinya keterangan yang dikemukakannya dapat ditelusuri 

alasannya yang masuk akal.  
d.  Sistematis, artinya keterangan yang ditulisnya disusun dalam satuan-

satuan yang berurutan  dan saling berhubungan’ 
e.  Lugas, artinya keterangan yang diuraikannya disusun dalam bahasa 

yang  langsung menunjukkan persoalan dan tidak berbunga-bunga 
(Arifin, 1993:5). 

  

Laporan dapat dibagi menjadi empat jenis (Poerbo-Hadiwidjoyo, 1980:10-

12), yaitu laporan berbentuk formulir, surat, artikel, dan laporan resmi (lengkap). 

Arifin (1993:15) membaginya menjadi lima, yaitu laporan berbentuk formulir, 

ilustrasi, artikel, surat, dan berbentuk naskah. Laporan tersebut sering digunakan 
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dalam bidang rekayasa, yang dibuat  oleh seseorang atau lembaga setelah 

melakukan percobaan, peninjauan, survai, observasi, dan lain-lain.  

 Laporan tersebut merupakan bagian dari bentuk tulisan ilmiah. 

Berdasarkan tingkatan kajian permasalahan bentuk tulisan ilmiah lain adalah 

makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau buku (Susilo dan Triyanto,1995:16). Tugas 

akhir  yang dibuat mahasiswa politeknik untuk mengakhiri studi dikategorikan 

sebagai tulisan ilmiah karena tugas akhir itu bertujuan meneliti atau mengkaji 

persoalan bidang ilmunya berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode 

ilmiah yang sudah disepakati.  Karena sifatnya itulah, pemakaian bahasa harus 

mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. 

 Tulisan ilmiah ditandai oleh beberapa ciri berikut (Ekosusilo dan  

Triyanto, 1995:12-13). 

a. Logis, yakni segala informasi yang disajikan memiliki argumentasi 
yang dapat diterima dengan akal sehat. 

b. Sistematis, yakni segala yang dikemukakan disusun berdasarkan 
urutan yang berjenjang dan berkesinambungan. 

c. Objektif, yakni segala informasi yang dikemukakan sesuai dengan 
kondisi nyata (faktual). 

d. Tuntas, yakni segi-segi masalah yang ditelaah secara lengkap. 
e. Seksama, yakni berusaha menghindarkan diri berbagai kesalahan 

sekecil apapun. 
f. Jelas, yakni segala keterangan yang dikemukakan dapat 

mengungkapkan maksud yang jernih. 
g. Penyajiannya memperhatikan santun bahasa dan tata tulis yang baku.   
 

 Brotowidjoyo (1985) menyebut laporan itu adalah karangan ilmiah, yaitu 

karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut 

metodologi penulisan yang baik dan benar. Dalam hal ciri khusus karangan ilmiah 

harus ditulis secara jujur dan akurat berdasarkan kebenaran tanpa mengingat 
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akibatnya. Kebenaran ini menunjukkan objektif positif sesuai dengan data dan 

fakta, bukan kebenaran normatif. 

 Secara umum, karangan ilmiah (laporan ilmiah) terdiri atas pelengkap 

pendahulun, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan diakhiri dengan pelengkap 

penutup. Keraf (1980) menyebutnya pelengkap pendahuluan, pendahuluan, 

isi/pembahasan, penutup, dan pelengkap penutup. Pelengkap pendahuluan 

menyajikan beberapa bagian yang bersifat informasi tentang apa yang akan 

ditulis. Pendahuluan menyajikan hal ihwal yang berkaitan dengan isi laporan, 

seperti latar belakang atau tujuan. Isi laporan menyangkut inti persoalan dan 

segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan persoalan tersebut. Penutup berisi 

simpulan berdasarkan pembahasan dalam isi laporan, yang adakalanya diikuti 

dengan saran yang perlu ditindaklanjuti. Pelengkap penutup terdiri dari daftar 

buku acuan dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan pembahasan. 

 Tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines dikategorikan sebagai 

laporan ilmiah karena memenuhi kriteria tulisan ilmiah yang telah dijelaskan.  

Sebagai laporan ilmiah, secara umum  tugas akhir  mahasiswa bidang rekayasa 

mempunyai beberapa bagian, yaitu a) pelengkap pendahuluan  mencakup halaman 

judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan tim penguji, kata 

pengantar, dan daftar isi, b) pendahuluan mencakup latar belakang (alasan 

pemilihan judul), ruang lingkup, tujuan, metode, dan sistematika penulisan, c) 

penyajian isi mencakup gambaran umum proyek, kebutuhan bahan dan alat, 

pelaksanaan, dan analisis, d) penutup berupa simpulan dan atau saran, dan e) 

pelengkap penutup terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 
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 Menurut Poerbo-Hadiwidjoyo (1980) tugas akhir bidang rekayasa 

termasuk dalam laporan teknik yang  dapat dilihat sebagai suatu sistem. Hal ini 

disebabkan dalam laporan teknik dihadapkan pada sejumlah komponen yang 

merupakan pengkombinasian berbagai macam data, informasi, ilustrasi, dan 

referensi, yang disusun berdasarkann rencana tertentu dengan tujuan yang jelas. 

Untuk mewujudkan tugas akhir tersebut, seorang penulis tugas akhir harus 

menetapkan  tujuan, membuat garis besar tugas akhir, mengelola laporan 

berdasarkan sumber daya, seperti data dan teori sehingga menghasilkan tugas 

akhir. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain Penelitian  

Penelitian yang dilakukan di sini menetikberatkan penelitian 

pengembangan, yaitu diawali dengan adanya kebutuhan, menekankan 

karakteristik dari produk yang akan dihasilkan, membuat produk awal yang masih 

kasar, melakukan percobaan (terbatas) di lapangan, melakukan pengamatan atau 

evaluasi, dan langkah terakhir adalah penyempurnaan (Sukmadinata, 2006).  

Berdasarkan  langkah tersebut,  penelitian pengembangan panduan penulisan 

tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa dilakukan mengikuti desain berikut. 

Gambar 1.Desain Penelitian Pengembangan Model Panduan Penulisan Tugas Akhir  

38 
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Rencana penelitian pengembangan direalisasikan sesuai dengan desain 

penelitian. Prosedur kerja diawali dengan melakukan studi pendahuluan terhadap 

kondisi penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa  Polines dan pedoman 

penulisan tugas akhir Polines serta melakukan  pengkajian teoretik yang berkaitan 

dengan aspek kebahasaan dan tata tulis. Dari studi pendahuluan tersebut dilakukan 

analisis peta kebutuhan  berdasarkan hasil kuesioner.  

Berdasarkan peta kebutuhan tersebut dilakukan analisis aspek kebahasaan 

dan tata tulis tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines berdasarkan rubrik 

penilaian.. Hasil analisis kebahasaan dan tata tulis dijadikan sebagai acuan dalam 

melakukan penyusunan draf panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines. Setelah draf  panduan penulisan tugas akhir mahasiswa Polines 

yang dikembangkan dijastifikasi oleh pakar, kemudian diujicobakan kepada 

mahasiswa untuk mengetahui perbedaan penerapan kaidah kebahasaan dan tata 

tulis dalam tugas akhir yang lama dan tugas akhir yang didasarkan panduan yang 

baru. Agar hasil pengembangannya  terekomendasi,  validasi pakar terhadap 

panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines dilakukan 

demi penyerpurnaan panduan penulisan tugas akhir bidang rekayasa Polines. 

 

3.2       Teknik Penelitian   

 Dalam pelaksanaan penelitian  pengembangan ini digunakan metode 

deskriptif, yaitu menghimpun data tentang kondisi yang ada baik dari pihak 

mahasiswa dan dosen sebagai bahan dasar (embrio) untuk produk yang akan 

dikembangkan serta kondisi faktor-faktor pendukung pengembangan produk yang 



40 
 

40 
 

akan dihasilkan. Selain itu, penelitian ini pun menggunakan metode evaluatif dan 

uji coba..  

 Metode evaluatif digunakan untuk mengevaluasi hasil uji coba sehingga 

didapatkan adanya perbedaan antara tugas akhir yang diteliti dan tugas akhir yang 

menggunakan panduan tugas akhir hasil pengembangan. Untuk melakukan 

penyempurnaan hasil uji coba tersebut  dilakukan uji validitas pakar dari  

perwakilan dosen dan ahli (pembimbing). 

Untuk memecahkan masalah kebutuhan tersebut  digunakan penelitian 

kualitatif dengan teknik pengamatan terhadap tugas akhir yang digunakan sebagai 

objek penelitian. Guna mendukung penelitian tersebut dilakukan pula wawancana 

bebas dan terbatas dengan dosen yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa  

bidang rekayasa Polines. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari s.d. 

Mei 2008. 

 Pengamatan dilakukan terhadap aspek kebahasaan dan tata tulis tugas 

akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines dan panduan penulisan tugas akhir yang 

berlaku saat tugas akhir ditulis mahasiswa.  Dari pengamatan itu dilakukan 

analisis data yang berkaitan dengan kedua aspek tersebut. Hasilnya digunakan 

sebagai bahan untuk pembuatan panduan penulisan tugas akhir ang 

dikembangkan. Selanjutnya, uji coba terbatas pada panduan itu dilakukan guna 

mendapatkan gambaran kondisi yang ada berdasarkan panduan yang 

dikembangkan sebagai bahan penyempurnaan dan validasi pakar.  Dengan 

demikian, penelitian ini lebih menekankan proses karena bagian-bagian yang 

diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.   
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3.3    Data dan Sumber Data    

 Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer  berupa satuan kebahasaan dan tata tulis yang terdapat 

dalam tugas akhir mahasiswa Polines bidang rekayasa. Data primer bersumber 

dari tugas akhir mahasiswa Polines bidang rekayasa, yaitu teknik sipil, teknik 

mesin, dan teknik elektro pada tahun 2006 dan 2007.  Data sekunder berupa hasil 

angket yang disebarkan kepada mahasiswa dan dosen Polines bidang rekayasa, 

yang berkaitan dengan aspek kebahasaan dan tata tulis  tugas akhir. Data sekunder 

bersumber dari angket yang disebarluaskan kepada dosen dan mahasiswa bidang 

rekayasa Polines dan pedoman umum penyusunan tugas akhir Polines tahun 2001.     

 Data primer dan datan sekunder mempunyai wujud data yang berbeda. 

Pertama, wujud data primer berupa penggalan data baik paragraf, kalimat, 

maupun kata yang memiliki frekuensi penggunaan yang tinggi sesuai dengan 

tujuan penelitian. Kedua, wujud data primer berupa penggalan subbab 

pendahuluan, ilustrasi, kutipan,  dan penomoran serta pengetikan yang terdapat 

dalam tugas akhir dan panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines. Ketiga, wujud data sekunder  berupa kecenderungan dosen dan 

mahasiswa dalam menjawab pertanyaan pada kuesioner  yang disebarkan dan  

penggalan tata tulis tugas akhir mahasiswa Polines. 
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3.4   Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dari dokumen  dikategorikan sebagai teknik 

dokumentasi (Syamsudin dan Damaianti, 2006:106). Berdasarkan jumlah tugas 

akhir tersebut ditetapkan teknik pengambilan sampel (sampling) untuk menjaring 

sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Hal 

ini dimaksudkan untuk merinci kekhususan yang ada dalam tugas akhir sebagai 

bahan penelitian. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan sampel bertujuan 

(purposive sample). Sampel ini bertujuan didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut  dengan  kebutuhan 

pengembangan panduan penulisan tugas akhir.  

 Dalam penelitian kualitatif ini digunakan metode yang berlandaskan 

penelaahan dokumen (studi pustaka). Dalam hal ini  penelitian bersifat 

mempertimbangkan terlebih dahulu benar salahnya pemakaian bahasa Indonesia  

menurut norma atau kriteria tertentu . 

Untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa  bidang rekayasa Polines dalam 

menyusun tugas akhir dilakukan pengumpulan data berkaitan dengan panduan 

penulisan tugas akhir. Pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan 

kuesioner kepada dosen dan mahasiswa Polines bidang rekayasa. Kuesioner yang 

didistribusikan kepada responden terdapat dalam Lampiran   1  dan Lampiran 2.     

. 

Kuesioner yang sudah ditetapkan diberikan kepada responden (dosen) 

yang pernah menjadi pejabat jurusan dan perwakilan dosen yang melakukan 

pembimbingan tugas akhir. Kuesioner yang diberikan berjumlah  tiga puluh orang 
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dari populasi 242  dosen  bidang rekayasa, yang terdiri dari Jurusan Teknik Sipil, 

Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Untuk responden mahasiswa,  kuesioner 

diberikan kepada  mahasiswa Semester 4 (Kelas 2) Tahun Akademik 2007/2008 

sebanyak 100 mahasiswa dan semseter 6  sebanyak 20 mahasiswa   bidang 

rekayasa Polines. 

Kuesioner didistribusikan kepada para dosen yang sudah ditetapkan sesuai 

dengan kriteria di atas. Kemudian, peneliti menunjukkan panduan penulisan tugas 

akhir mahasiswabidang rekayasa Polines 2000. Dengan demikian,  dalam 

memberikan jawaban dosen mengetahui kondisi nyata dari panduan yang berlaku 

sehingga jawabannya lebih valid. Hal ini dikarenakan dosen dapat mengingat 

kembali ketentuan yang terdapat dalam panduan tugas akhir tersebut.   

Kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa bidang rekayasa Polines 

dikondisikan dalam ruang tertentu. Selanjutnya, peneliti memberikan contoh tugas 

akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines sehingga mahasiswa dapat menjawab 

pertanyaan dalam kuesioner tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Mahasiswa yang ditetapkan sebagai responden adalah mahasiswa semester  4  dan  

semester 6  sebanyak  120  mahasiswa.  

Berdasarkan angket tersebut selanjutnya dilakukan pendeskripsian hasil 

angket yang terbagi dalam masukan kebutuhan aspek kebahasaan dan aspek tata 

tulis. Dari hasil pendeskripsian itulah penulis melakukan penyimakan aspek 

kebahasaan dan tata tulis dalam tugas akhir yang  dipilih sebagai sampel  serta 

penyimakan pedoman  penulisan tugas akhir  mahasiswa bidang rekayasa Polines 

yang digunakan selama ini. 
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Data yang dikumpulkan itu diklasifikasikan sesuai dengan  aspek 

kebahasaan dan tata tulis yang ditetapkan. Pencatatan data dalam kartu data 

berdasarkan aspek  kebahasan yang ditetapkan, yaitu paragraf, kalmat, dan kata, 

yang mempunyai frekuensi penggunaan tinggi dalam tugas akhir. Aspek kedua 

adalah tata tulis dalam tugas akhir yang meliputi sistematika, penyajian ilustrasi, 

penyajian kutipan, dan penomoran dalam perincian.. Penganalisisan data 

berdasarkan rubrik penilaian yang ditentukan. Selanjutnya, penyusunan panduan 

penulisan tugas akhir berdasarkan hasil kajian kebahasaan dan tata tulis tersebut 

sesuai dengan kaidah penulisan buku yang dimodifikasi. 

 

3.5 Instrumen   

 Gunarwan (2002) mengatakan sarana (alat) yang dipakai untuk 

mengumpulkan data disebut instrumen. Dalam hal ini  penulis melakukan 

penelitian aspek kebahasaan dan tata tulis tugas akhir berdasarkan instrumen 

berikut. 

a. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peta 

kebutuhan  mahasiswa bidang rekayasa Polines  baik aspek kebahasaan dan 

tata tulis. 

b. Penggalan-penggalan ketidakefektifan penyajian paragraf, kalimat, atau 

penggunaan kata, dan ketidakkonsistenan tata tulis tugas akhir dengan cara  

berikut, yaitu contoh-contoh penggunaan kata, kalimat, dan paragraf serta 

contoh tata tulis naskah  tugas akhir   digunting,  kemudian dicatat ke dalam 

format kartu berikut. 
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KARTU DATA 
 Aspek   :  Kebahasaan/Tata Tulis* 
 Satuan           :   ..................... 

No. Data ketidakefektifan/Ketidakkonsistenan *  
  

b.   Untuk menentukan ketidakefektifan paragraf, kalimat, dan kata digunakan 

acuan yang berlaku dalam kaidah bahasa Indonesia, yaitu penggunaan ejaan 

dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, 

peristilahan dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan kalimat 

efektif serta paragraf dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.  Rubrik 

penilaian aspek kebahasaan tersebut terdapat dalam Lampiran 3. 

c.    Untuk menyusun pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

digunakan acuan ketentuan penyajian tulisan ilmiah yang lazim dilakukan 

dalam masyarakat ilmiah sesuai dengan  kebutuhan bidang rekayasa. Rubrik 

penilaian tata tulis tugas akhir terdapat dalam Lampiran 4.  

 Selain itu, penulis juga melakukan wawancana bebas terbatas pada dosen 

atau teman sejawat guna mendukung penelitian ini. Panduan wawancara tersebut 

terdapat dalam Lampiran 5.  

 

3.6 Analisis Data 

 Bogdan dan Biklen  berpendapat bahwa analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada pihak lain 



46 
 

46 
 

(Moleong, 2007:248). Pemaparan  hasil penelitian ini dilakukan dengan 

mendeskripsi yang berupa kata-kata tanpa lambang-lambang.  

 Analisis dilakukan terhadap  peta  kebutuhan  mahasiswa, yang  meliputi 

a) kebutuhan dasar panduan penulisan tugas akhir, b) aspek kebahasaan tentang  

penyajian paragraf, penggunaan kalimat, dan penggunaan kata, dan c) aspek tata 

tulis tugas akhir menyangkut sistematika penulisan, penyajian ilustrasi, 

pengutipan, dan penomoran. Data-data kebutuhan dasar panduan, kebahasaan, dan 

tata tulis tugas akhir itu dianalisis untuk mewujudkan panduan tugas akhir bidang 

rekayasa Polines yang aplikatif baik dari segi kebahasaan maupun tata tulis tugas 

akhir. Dengan demikian, mahasiswa dapat  menggunakan  panduan itu sebagai 

acuan yang praktis dan baku dalam penyusunan tugas akhir sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa bidang rekayasa Polines.       

 Langkah kerja yang dilakukan dalam analisis tersebut adalah  

a.   menyimak hasil angket;  

b.   menyimak penggunaan bahasa dan tata tulis tugas akhir yang telah ditetapkan; 

b.   menentukan data sesuai dengan rubrik penilaian yang ditetapkan; 

c. mengklasifikasi data menjadi tiga bagian atas dasar aspek kebahasaan, yaitu 

paragraf, kalimat, dan penggunaan kata yang mendukungnya; 

c.  mengklasifikasi data menjadi empat bagian, yaitu sistematika, penyajian 

ilustrasi, penyajian kutipan, dan penomoran atas dasar ketidakkonsistenan tata 

tulis yang mendukungnya; 

d.   menganalisis penggunaan bahasa dan tata tulis tugas akhir yang  diteliti; 

e.   memaparkan hasil analisis data  yang berupa pendeskripsian wacana. 
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 Kesalahan pada ketiga komponen bahasa itu dirinci berdasarkan 

subkriteria berikut, yaitu a) paragraf ditekankan pada penyajian paragraf., b) )  

kalimat ditekankan  pada struktur dan efisiensi kalimat, dan  c) kata ditekankan 

pilihan kata, yaitu bentuk baku,  kata tugas, dan singkatan.   

 Dari hasil analisis kebahasaan dan tata tulis tersebut dilakukan penyusunan  

panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines. Panduan ini 

disusun sebagai acuan dalam penulisan tugas akhir yang aplikatif. Selanjutnya, 

dilakukan pengamatan berdasarkan uji coba terbatas kepada mahasiswa bidang 

rekayasa yang menulis tugas akhir pada bulan Mei-Juni 2008.   



 

BAB  IV 

 PETA KEBUTUHAN TUGAS AKHIR MAHASISWA POLINES 
 
 
 Untuk mendeskripsi data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan  

dilakukan penganalisisan tehadap aspek kebutuhan, aspek kebahasaan, dan aspek 

tata tulis tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines. Dalam bab ini akan 

dijabarkan secara berurutan  ketiga aspek tersebut. 

 

4.1  Aspek Kebutuhan Tugas Akhir  

Berdasarkan kuesioner yang didistribusikan kepada responden dosen 

maupun mahasiswa  dihasilkan masukan yang berkaitan dengan  penilaian tugas 

akhir dari responden dosen dan masukan dari dosen dan mahasiswa terhadap 

panduan penyusunan tugas akhir yang berlaku saat ini. Dalam  kaitan dengan hal 

tersebut,  bab ini akan menyajikan masukan dari responden  dosen dan mahasiswa 

Polines. 

 

4.1.1 Masukan Kebutuhan  Aspek Kebahasaan     

Kuesioner yang didistribusikan kepada reponden dosen sebanyak tiga 

puluh eksemplar dengan rincian berikut (Tabel 1). 

Tabel 1.  Jumlah Responden Dosen 

No. Jurusan  Jumlah Responden 
1 Teknik Sipil 8 
2 Teknik Mesin 8 
3 Teknik Elektronika 14 
 Jumlah  30 
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Dari  tiga  puluh  responden tersebut dihasilkan data kecenderungan 

dalam yaitu pengembangan panduan  penulisan tugas akhir.  Bahkan,  hasil 

penelitian menjawab tiap pertanyaan yang tertulis dalam kuesioner. 

Kecenderungan jawaban dosen terbagi dalam data kecenderungan jawabaan dosen 

pada aspek kebahasaan   dalam panduan tugas akhir dan aspek penilaian bahasa 

tugas akhir.  

Dalam kuesioner diberikan ketentuan bahwa data kecenderungan 

ditunjukkan dengan kode angka, yaitu: 

a. angka 4 menunjukkan sangat diperlukan 

b. angka 3 menunjukkan diperlukan 

c. angka 2 cukup diperlukan 

d. angka 1 menunjukkan tidak diperlukan  

Berikut ini akan disajikan data kecenderungan  aspek kebahasaan dan data 

penilaian bahasa tugas akhir secara berurutan. Secara lengkap data kecenderungan 

dosen dalam aspek kebahasaan dan penilaian bahasa  tugas akhir terlihat dalam 

Tabel 2. . 

Tabel 2.  Data Kecenderungan Jawaban Dosen dari Aspek Kebahasaan 
No. Pertanyaan 4 3 2 1 
1 Perlukah penggunaan bahasa baku dalam panduan tugas 

akhir? 
17 8 5 0 

2 Perlukah penjelasan dengan contoh cara menggunakan 
bahasa baku  dalam panduan tugas akhir?  

21 7 3 0 

3 Perlukah contoh penggunaan kata tugas dalam panduan 
tugas akhir? 

9 13 7 1 

4 Perlukah contoh penggunaan istilah dalam panduan tugas 
akhir? 

16 9 5 0 

5 Perlukah contoh penggunaan kalimat dalam panduan 
tugas akhir? 

10 12 8 0 

6 Perlukah contoh penggunaan paragraf dalam panduan 
tugas akhir? 

8 14 6 2 

 Jumlah  81 63 34 3 
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Berdasarkan data kecenderungan dosen tersebut dapat dikatakan bahwa 

responden (dosen) dalam menjawab pertanyaan kuesioner pada aspek kebahasaan 

dalam panduan penulisan tugas akhir cenderung sangat diperlukan, yaitu dengan 

menjawab angka 4 (81 jawaban) yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines 

penjelasan pemakaian bahasa yang benar perlu diberikan dengan contoh. Dengan 

demikian, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan kaidah bahasa Indonesia 

dalam tugas akhir dengan cermat. 

Di samping data kecenderungan aspek kebahasaan dalam panduan 

penulisan tugas akhir, data penilaian terhadap bahasa tugas akhir dari  dosen 

disajikan dalam Tabel  3. Dalam kuesioner penilaian ini diberikan ketentuan 

berikut, yaitu: 

a. angka 5 menunjukkan sangat  

b. angka 4 menunjukkan  baik (baku/tepat/baik/efektif) 

c. angka 3 menunjukkan cukup  

d. angka 2 kurang  

e. angka 1 menunjukkan tidak  

Tabel  3. Data Penilain Dosen dari Aspek Kebahasaan 

No. Pertanyaan 5 4 3 2 1 
1 Apakah bahasa Indonesia dalam tugas 

akhir mahasiswa sudah baku? 
2 7 9 8 4 

2 Apakah  penggunaan kata tugas dalam 
tugas akhir sudah tepat? 

1 5 7 13 4 

3 Apakah penggunaan istilah dan atau istilah 
asing dalam tugas akhir  sudah tepat? 

3 6 9 8 6 

4 Apakah penggunaan kalimat dalam tugas 
akhir sudah tepat ? 

0 7 9 9 5 

5 Apakah penyajian paragraf dalam  tugas 
akhir sudah baik? 

1 7 8 10 4 

 Jumlah 7 32 42 48 21 
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Dalam menilai pemakaian bahasa Indonesia dalam tugas akhir mahasiswa 

bidang rekayasa Polines, dosen cenderung menjawab kurang baik, yaitu 

menjawab angka 2 (48) yang tertinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

pemakaian bahasa Indonesia dalam tugas akhir yang kurang baik itu perlu  

dibantu dengan memberikan penjelasan contoh pemakaian bahasa yang baik dan 

benar dalam panduan penulisan tugas akhir.   

Di samping masukan dari dosen tentang aspek kebahasaan dan tata tulis 

dalam tugas akhir mahasiswa Polines bidang rekayasa, berikut dikemukakan data 

kecenderungan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan kuesioner mahasiswa. 

Kuesioner yang didistribusikan kepada reponden mahasiswa sebanyak 120 

eksemplar dengan rincian berikut (Tabel 4). 

Tabel  4.  Jumlah Responden Mahasiswa 
No. Jurusan  Jumlah Responden 
1 Teknik Sipil 30 
2 Teknik Mesin 45 
3 Teknik Elektro 45 
 Jumlah  120 
 

Dari 120 responden tersebut dihasilkan data kecenderungan dalam 

menjawab tiap pertanyaan yang tertulis dalam kuesioner. Kecenderungan jawaban 

mahasiswa terbagi dalam data kecenderungan jawabaan mahasiswa pada aspek 

kebahasaan   dalam panduan tugas akhir dan aspek tata tulis tugas akhir.  

Dalam kuesioner diberikan ketentuan bahwa data kecenderungan 

ditunjukkan dengan kode angka, yaitu: 

a. angka 4 menunjukkan sangat diperlukan 

b. angka 3 menunjukkan diperlukan 
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c. angka 2 cukup diperlukan 

d. angka 1 menunjukkan tidak diperlukan  

Berikut ini akan disajikan data kecenderungan  aspek kebahasaan dan data 

tata tulis tugas akhir secara berurutan. Dari 120 mahasiswa bidang rekayasa 

Polines didapatkan data kecenderungan mahasiswa dalam menentukan kebutuhan 

yang diperlukan dalam panduan penulisan tugas akhir (Tabel  5). 

Tabel  5. Data Kecenderungan Mahasiswa dari Aspek Kebahasaan 
N
o
. 

Pertanyaan 4 3 2 1 

1 Perlukah penggunaan bahasa Indonesia baku dalam 
penulisan tugas akhir? 

30 66 24 0 

2 Perlukah penjelasan dengan contoh cara 
menggunakan kata tugas (seperti kata adalah atau 
sebagai berikut) dalam panduan tugas akhir?  

20 61 24 15 

3 Perlukah penjelasan dengan contoh cara 
menggunakan istilah atau istilah asing  dalam 
panduan tugas akhir? 

28 55 23 14 

4 Perlukah penjelasan dengan contoh cara menyusun 
kalimat yang  efektif dalam panduan tugas akhir?  

24 65 20 11 

5 Perlukah penjelasan dengan contoh cara menyusun 
kalimat paraleisme (kesejajaran) dalam panduan 
tugas akhir? 

21 61 33 5 

6 Perlukah penjelasan dengan contoh cara 
menyajikan paragraf yang baik dalam panduan 
tugas akhir? 

17 63 34 6 

  Jumlah 15
5 

38
5 

16
0 

19 

 
Berdasarkan data kecenderungan mahasiswa tersebut dapat dikatakan 

bahwa responden (mahasiswa) dalam menjawab pertanyaan kuesioner pada aspek 

kebahasaan dalam panduan penulisan tugas akhir cenderung diperlukan, yaitu 

dengan menjawab angka 3 (385 jawaban) yang tertinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines 

penjelasan pemakaian bahasa yang benar perlu diberikan dengan contoh. Dengan 
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demikian, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan kaidah bahasa Indonesia 

dalam tugas akhir dengan cermat. 

 

4.1.2    Masukan Kebutuhan Tata Tulis  

Dari tiga puluh responden dosen yang menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan aspek tata tulis tugas akhir dihasilkan data kecenderungan tata 

tulis dalam panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa  Polines.  

Kecenderungan jawaban dosen  tersebut disajikan dalam Tabel 6. Ketentuan 

kecenderungan yang ditetapkan dalam kuesioner ini  ditunjukkan dengan kode 

angka, yaitu: 

a. angka 4 menunjukkan sangat diperlukan 

b. angka 3 menunjukkan diperlukan 

c. angka 2 cukup diperlukan 

d. angka 1 menunjukkan tidak diperlukan  

Data penilaian dosen terhadap panduan penulisan tugas akhir mahasiswa 

Polines disajikan dalam Tebel  6.  

Tabel  6.  Data Kecenderungan Jawaban Dosen dari Aspek Tata Tulis  
No. Pertanyaan 4 3 2 1 
1 Perlukah panduan penulisan tugas akhir  yang 

lebih operasional (praktis)? 
18 9 3 0 

2 Perlukah panduan tugas akhir dibakukan? 14 11 5 0 
3 Perlukah penjelasan  secara rinci  tentang  cara 

menyajikan bagian-bagian sistematika penulisan 
tugas akhir dalam panduan tugas akhir? 

11 14 5 2 

4 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan tujuan penelitian, perancangan, atau 
pembahasan  dalam panduan  tugas akhir 

13 15 2 0 

5 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan ruang lingkup pembahasan dalam 
panduan  tugas akhir 

12 10 7 1 
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6 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan metode penelitian/perancangan  dalam 
panduan  tugas akhir 

8 17 4 1 

7 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan simpulan dan saran  dalam panduan  
tugas akhir 

9 12 8 1 

8 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan daftar pustaka dalam panduan  tugas 
akhir 

15 11 4 0 

9 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan lampiran-lampiran  dalam panduan  
tugas akhir 

8 16 4 2 

10 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
menyajikan gambar (ilustrasi) dalam panduan  
penulisan tugas akhir? 

9 16 5 0 

11 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
menyajikan kutipan dalam panduan  penulisan 
tugas akhir? 

12 10 7 1 

12 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
menyajikan catatan kaki dalam panduan penulisan  
tugas akhir? 

8 10 6 6 

13 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
pengetikan bab/sub-subbab dalam panduan  tugas 
akhir? 

10 12 7 1 

14 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
penomoran yang digunakan  dalam panduan tugas 
akhir? 

11 12 6 1 

15 Apakah panduan penulisan tugas akhir perlu 
dikembangkan? 

15 9 6 0 

 Jumlah  181 184 74 12
 

Berdasarkan data kecenderungan dosen tersebut dapat dikatakan bahwa 

responden (dosen) dalam menjawab pertanyaan kuesioner pada aspek tata tulis  

dalam panduan penulisan tugas akhir cenderung diperlukan, yaitu dengan 

menjawab angka 3 (184 jawaban) yang tertinggi . Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam panduan penulisan tugas akhir mahasiswa Polines bidang rekayasa 

penjelasan tata tulis yang tepat perlu diberikan dengan contoh. Dengan demikian, 
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diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ketentuan tata tulis  dalam tugas akhir 

dengan cermat. 

Dalam penilaian panduan penulisan tugas akhir menurut dosen (Tabel 7) 

digunakan ketentuan  bahwa penilaian tugas akhir dari aspek tata tulis ditunjukkan 

dengan kode angka, yaitu: 

a. angka 5 menunjukkan sangat setuju 

b. angka 4 menunjukkan  setuju 

c. angka 3 menunjukkan cukup setuju 

d. angka 2 kurang setuju 

e. angka 1 menunjukkan tidak  

Tabel  7. Data Penilaian Tata Tulis dalam Panduan Tugas Akhir    
No. Pertanyaan 5 4 3 2 1 
1 Apakah panduan tugas akhir sudah mencakup 

kebutuhan mahasiswa dalam menulis tugas akhir 
baik aspek kebahasaan maupun tata tulisnya? 

2 8 9 9 2 

2 Apakah panduan penulisan tugas akhir mudah 
dipahami? 

1 6 10 11 2 

3 Apakah panduan penulisan tugas akhir 
mahasiswa sudah menyajikan penjelasan atau 
contoh penggunaan bahasa yang benar? 

0 8 8 10 4 

4 Apakah panduan penulisan tugas akhir 
mahasiswa sudah menyajikan penjelasan atau 
contoh tata tulis yang baik? 

1 5 8 9 7 

 Jumlah  4 26 35 38 15
 
Dalam menilai tata tulis dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines, dosen cenderung menjawab kurang baik, yaitu menjawab angka 2 (38 

jawaban) yang tertinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tata tulis dalam 

tugas akhir yang kurang baik itu perlu  dibantu dengan memberikan penjelasan 

contoh tata tulis  yang tepat dalam panduan penulisan tugas akhir. Dengan 
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penjelasan itu akan lebih membantu mahasiswa karena di dalamnya sudah 

diberikan cara-cara menyajikan bagian-bagain dalam tugas akhir.     

Di samping penilaian dosen dalam aspek tata tulis dalam panduan tugas 

akhir, mahasiswa diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan masukan 

kebutuhan mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir. Masukan mahasiswa 

menyangkut kecenderungan mahasiswa dam menentukan  panduan penulisan 

tugas akhir.  

Dari 120 responden mahasiswa yang menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan aspek tata tulis tugas akhir dihasilkan data kecenderungan tata 

tulis dalam panduan penulisan tugas akhir mahasiswa Polines.  Kecenderungan 

jawaban mahasiswa  tersebut disajikan dalam Tabel 8. Ketentuan kecenderungan 

yang ditetapkan dalam kuesioner ini  ditunjukkan dengan kode angka, yaitu: 

a. angka 4 menunjukkan sangat diperlukan 

b. angka 3 menunjukkan diperlukan 

c. angka 2 cukup diperlukan 

d. angka 1 menunjukkan tidak diperlukan  

Tabel     8.  Data Kecenderungan Mahasiswa dari aspek Tata Tulis 

No Pertanyaan 4 3 2 1 

1 Perlukah panduan penulisan tugas akhir  yang lebih 
operasional (praktis)? 

59 52 9 0 

2 Perlukan panduan tugas akhir dibakukan? 31 64 23 2 
3 Perlukah penjelasan  secara rinci  tentang  cara 

menyajikan bagian-bagian sistematika penulisan 
tugas akhir dalam panduan tugas akhir? 

36 56 28 0 

4 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan tujuan penelitian, perancangan, atau 
pembahasan  dalam panduan  tugas akhir 

32 49 28 11 

5 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 25 39 41 15 
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menyajikan ruang lingkup pembahasan dalam 
panduan  tugas akhir 

6 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan metode penelitian/perancangan  dalam 
panduan  tugas akhir 

43 63 12 2 

7 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan simpulan dan saran  dalam panduan  
tugas akhir 

27 74 15 4 

8 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan daftar pustaka dalam panduan  tugas 
akhir 

15 75 24 6 

9 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan lampiran-lampiran  dalam panduan  
tugas akhir 

23 46 37 14 

10 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
menyajikan gambar (ilustrasi) dalam panduan  
penulisan tugas akhir? 

25 59 39 10 

11 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
menyajikan kutipan dalam panduan  penulisan 
tugas akhir? 

18 52 32 18 

12 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
menyajikan catatan kaki dalam panduan penulisan  
tugas akhir? 

17 61 29 23 

13 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
pengetikan bab/sub-subbab dalam panduan  tugas 
akhir? 

24 52 33 11 

14 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
penomoran yang digunakan  dalam panduan tugas 
akhir? 

26 26 37 21 

 Jumlah  40
1 

76
8 

38
7 

13
7 

 
Berdasarkan data kecenderungan mahasiswa tersebut dapat dikatakan 

bahwa responden (mahasiswa) dalam menjawab pertanyaan kuesioner pada aspek 

tata tulis  dalam panduan penulisan tugas akhir cenderung diperlukan, yaitu 

dengan menjawab angka 3 (768 jawaban) yang tertinggi . Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines 

penjelasan tata tulis yang tepat perlu diberikan dengan contoh. Dengan demikian, 
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diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ketentuan tata tulis  dalam tugas akhir 

dengan cermat. 

 Dengan  analisis terhadap pemakaian bahasa Indonesia dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines dapat dikatakan bahwa penjelasan singkat 

pemakaian bahasa Indonesia perlu disajikan dalam panduan tugas akhir   sesuai 

dengan kebutuhan. Penjelasan pemakaian bahasa tersebut diikuti dengan contoh 

secara  praktis. Dengan demikian,  panduan penulisan tugas akhir mahasiswa 

bidang rekayasa Polines memberikan gambaran tentang cara pemakaian bahasa 

Indonesia terapan. 

 Hal itu didukung dengan adanya masukan responden yang menyatakan 

bahwa diperlukan penjelasan pemakaian bahasa Indonesia yang sering dipakai 

dalam tugas akhir. Bahasa Indonesia yang akan dijelaskan dalam panduan tugas 

akhir meliputi penyajian paragraf, kalimat, dan pilihan kata sesuai dengan 

kebutuhan  tugas akhir. 

 

4.2     Aspek Kebahasaan 

Data-data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan dari tugas akhir 

mahasiswa Polines bidang rekayasa dianalisis sesuai dengan subkomponen 

masing-masing. Komponen yang dianalisis adalah penyajian paragraf, kalimat, 

dan pilihan kata yang sering digunakan dalam tugas akhir tersebut. Setiap 

subkomponen dibahas dengan menggunakan dengan contoh untuk memperjelas 

pembahasan. Dengan demikian, akan dapat dilihat penggunaan subkomponen 

bahasa dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines dengan jelas. 
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4.2.1  Paragraf 

Dalam wacana paragraf yang disajikan saling berkaitan sehingga 

membentuk gagasan pokok yang jelas. Untuk menghasilkan paragraf tersebut 

diperlukan kecermatan dalam memadukan gagasan  utama dan gagasan penjelas. 

Dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines ditemukakan paragraf-

paragraf yang belum menunjukkan wacana sebagaimana fungsi laporan. 

Dalam komponen ini penulis akan menyajikan data paragraf yang  belum 

menunjukkan paragraf yang baik. Dalam penelitian ini dititkberatkan pada 

kelengkapan penyajian paragraf yang belum utuh. Masalah yang dianalisis 

menyangkut kelengkapan gagasan utama dan penjelas dan penyajiann gagasan  

dalam paragraf. 

Dari penyimakan tugas akhir mahasiswa Polines bidang rekayasa sering 

ditemukan penyajian paragraf yang tidak lengkap sehingga tidak menunjukkan 

wacana yang baik. Berikut dikemukakan beberapa contoh paragraf. 

 1)      5.5.1 Persiapan Pengujian 
          -  Isi reservoir bawah dengan air sebanyak 40 liter. 
          -  Isi pompa dengan air untuk priming. 
          -  Pastikan selang pada orifice terisi oleh air. 

- Seimbangkan lengan torsi motor dan pastikan torsimeter pada    
posisi nol. 

-  Siapkan kokas untuk campuran sesuai dengan prosentase , yaitu 
3%,6 %,    9 %, dan 12 %.. 

            2)      5.2..3  Prosedur Pengujian 
          1.  Rangkaian yang diuji terdapat dalam Gambar5. 
          2.  Vcc 5 volt DC dipasangkan pada rangkaian. 
          3.  Osiloskop dipasangkan pada kaki 35 pada mikrokontroler. 

4. Gelombang osilasi yang terjadi diamati pada layar monior 
osiloskop. 

 3)     4.4.1  Daftar Alat 
a Pensil 
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b Penggaris 
c Obeng 
d Gergaji triplek 
e Solder 
f Kikir 
g Penyedot timah 
h Tang penjepit dan pemotong 

 
 

Data 1 digunakan untuk menyajikan rincian pekerjaan persiapan pada 

pengujian  alat uji transportasi hidrolik dengan menggunakan pompa sentrifugal. 

Penyajiannya belum menunjukkan wacana yang baik. Data itu hanya menyajikan   

kalimat yang tidak membentuk paragraf sehingga kalimat utama dan kalimat 

penjelas tidak diungkapkan secara eksplisit. Kumpulan kalimat bersifat 

koordinatif, artinya kalimat-kalimat itu berdiri sendiri walaupun menggambarkan 

rincian persiapan pekerjaan. Akan tetapi, dalam laporan yang baik diperlukan 

penyajian gagasan yang deskriptif  yang membentuk wacana. 

Bila diperhatikan data 1 sudah menunjukkan kumpulan kalimat, tetapi 

belum membentuk paragraf yang baik. Padahal, kumpulan kalimat itu disajikan 

pada subbab. Oleh karena itu, kumpulan kalimat tersebut dapat disajikan ke  

paragraf sehingga kalimat utama dan penjelas diungkapkan secara eksplisit. Agar 

data 1 menjadi paragraf yang baik dapat dilakukan penambahan kalimat untuk  

membentuk wacana  yang lengkap.  

Di samping itu, dalam tugas akhir kalimat harus disajikan dalam kalimat 

informatif bukan kalimat perintah. Hal ini disebabkan tugas akhir yang merupakan 

laporan penelitian atau perancangan   menginformasikan sesuatu yang telah 

dilakukan. Oleh karena itu, bentuk kalimat perintah dalam penyajian laporan, 
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khususnya penyajian langkah kerja atau prosedur, tidak disarankan. Selain itu, 

penerapan ejaan tetap dipertimbangkan dalam penyajian  paragraf. Dengan 

demikian,  data 1 dapat disajikan dengan paragraf berikut.   

   4)    5.5.1   Persiapan  Pengujian 
Untuk menguji alat uji trasportasi hidrolik dengan pompa sentrifugal 
perlu dilakukan persiapan. Persiapan pengujian tersebut dilakukan 
dengan langkah-langkah berikut. 
a. Reservoar bawah diisi  air sebanyak 40 liter. 
b. Pompa diisi air untuk priming. 
c. Selang pada orifice dipastikan  terisi oleh air. 
d. Lengan torsi motor diseimbangkan dan torsimeter pada posisi 

nol. 
e. Kokas disipkan untuk campuran dengan persentase , yaitu 3%,6 

%,  9 %, dan 12 %. 
 

Dalam menyajikan deskripsi sesuatu dalam tugas akhir perlu disajikan 

dalam bentuk paragraf sehingga gagasan lebih jelas dan eksplisit. Oleh karena itu, 

wacana berikut perlu diperbaiki dengan menambahkan kalimat sehingga 

kumpulan kalimat (data 2) membentuk sebuah pargaraf.  

5)     5.2.3  Prosedur Pengujian 
Pengujian alat trasportasi hidrolik dengan pompa sentrifugal perlu 
dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 

          1.   Rangkaian yang diuji terdapat dalam Gambar 5. 
          2.   Vcc 5 volt DC dipasangkan pada rangkaian. 
          3.   Osiloskop dipasangkan pada kaki 35 pada mikrokontroler. 

         4. Gelombang osilasi yang terjadi diamati pada layar monior 
osiloskop. 

  
Begitupula, data 3 dapat  disajikan dalam bentuk paragraf karena daftar 

alat yang disajikan belum menunjukkan wacana yang baik, yaitu  berupa unsur 

alat yang akan digunakan dalam pengujian tersebut. Bahkan, penyajian daftar alat 

itu berada pada subbab. Gagasan utama dan penjelas rincian alat  tidak 

diungkapkan secara eksplisit. Oleh karena itu, penyajian daftar alat itu dapat 
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disajikan dengan paragraf berikut.   

  4.4.1  Daftar Alat 
Dalam pengujian trasportasi hidrolik dengan pompa sentrifugal 
digunakan alat-alat berikut, yaitu:   
a. pensil, 
b. penggaris, 
c. obeng, 
d. gergaji triplek, 
e. solder, 
f. kikir, 
g. penyedot timah, dan  
h. tang penjepit dan pemotong. 

   4.4.1  Daftar Alat 
Dalam pengujian trasportasi hidrolik dengan pompa sentrifugal 
digunakan alat-alat berikut, yaitu pensil, penggaris, obeng, gergaji 
tripleks, solder, kikir, penyedot timah, tang penjepit, dan  pemotong. 
  

 Selain pola penyajian paragraf  yang  tidak utuh, juga terdapat paragraf 

yang menunjukkan gambar atau  perhitungan  dalam subbab seperti berikut. 

.  8)        2.3 Data Hasil Percobaan 

    Tabel 5.1 Data Hasil  Pelapisan Tembaga 
 

 
 
 
 
 
 
 

T
a
                  

T
                 Tabel 5.2 Data Hasil Pelapisan Nikel 

Pelapisan Nike! 
Waktu Luas Berat Arus 
6 0.86 45.08 5 
8 0.95 50.1 5 
10 0.96 51.6 5 
12 0.93 51.95 6 
14 0.9 49.96 6 

Benda 
Sebelurn 

     Diproses 
 

Pelapisan Tembaga 
Berat Waktu Luas Arus Berat 

1      44.6 5 1 1 44.63 
2 49.4.6 7.5 0.97  49.5 

3      50.81 10 0,97  50.86 
4 50.75 12.5 0.96 2 50.9 
5 48.56 15 0.98 2 48.71 
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Tabel 5.3 Data Hasil Pelapisan Khrom 
Pelapisan Khrom 

Waktu Luas Berat Arus 
2 0.84 45.15 10 
3 0.81 50,2 10 
4 0.95 51.75 10 
5 0.92 52.13 '11 
D 0.88 50.18 11 

Keterangan ;  
Waktu dalam satuan menit 
Luas dalam satuan dm2 
Berat dalam satuan gram 
Arus dalam satuan Ampere 
  

 Penyajian paragraf  tersebut terdapat dalam subbab Data Hasil Percobaan 

tugas akhir mahasiswa, namun penyajiaanya tidak dalam bentuk wacana, yaitu 

berupa data-data yang dimuat alam tabel. Data-data itu tidak diberikan maksud 

data hasil percobaan tersebut.  Dalam tugas akhir mahasiswa sering ditemukan 

pola penyajian subbab seperti itu sehingga hanya disajikan dengan menampilkan  

tabel. Dengan demikian, deskripsi subbab tidak disajikan dalam bentuk wacana 

sehingga maksud dan penafsiran data  tidak jelas.   

 Pola penyajian yang sama juga terdapat pada contoh berikut.   

     9)         Perhitungan Gaya pada Roller 

 

Gambar 3.32 Gaya pada roller 
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Gambar 3.33 Perbesaran arah laju plat aluminium  

               Diketahui: 
            F    = Ft pada roller = 2,239 [N] 
            Cos a     = (r-0.1) : r  = 2.239 [N] 
            Cos a     = (15-0.1):15  = 0.993 
            A            = 6,783° 
            Fh       = F sin 6,783°                            Fy = F cos 6,783° 

           = 2,239 sin 6,783°   = 2,239 cos 6,783° 
                                      = 0.258 [N]                                  = 2.224  [N] 
 
 Dalam  subbab perhitungan gaya pada roller  diungkapkan dengan 

menampilkan gambar dan perhitungan. Akan tetapi, hasil yang didapat tidak 

diuraikan dengan jelas maksud dan hubngan hasil perhitungan dengan  subbab 

yang sebelum atau sesudahnya. Dengan demikian, paragraf pun tidak 

diungkapkan dalam bentuk wacana. Dalam hal ini, penyajian perhitungan 

dianggap cukup, padahal perhitungan itu disajikan dalam laporan lengkap atau 

resmi sehingga subbab tersebut belum menunjukkan paragraf atau wacana yang 

baik sehingga pembaca kurang mendapatkan informasi hasil perhitungan dengan 

uran sebelum atau sesudahnya. 

 Penyajian pola penyajian subbab itu belum menunjukkan wacana yang 

baik sebab laporan resmi perlu menyajikan informasi  dengan jelas dan deskriptif 

sehingga pembaca akan mengatahui maksud  hasil perhitungan data tersebut. Oleh 

karena itu, penyajian data, perhitungan, atau gambar lain harus disajikan dalam 

bentuk wacana yang baik karena pada dasarnya informasi yang lengkap dan  utuh 
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akan memberikan pemahaman pembaca lebih  kongket dan  jelas.  

 Berikut ini dikemukakan contoh penyajian subbab  berupa wacana. Dalam 

data 10 dan 11 dikemukakan perhitungan dan dikemukakan pula maksud 

perhitungan itu sehingga penyajiaanya sudah menunjukkan wacana.  

    10)   6.8. 2 Perhitungan  Biaya  Operasional Perawatan 
Perhitungan biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan sistem 
pemeliharaan. Asumsi  pemeliharaan yang dipakai adalah satu tahun sama 
dengan 8496 jam kerja, pelaksanaan preventive maintenance setelah 
dipasang valve pembuangan lumpur yang meliputi pembilasan (placing 
backwash), pembersihan filter (streaner), pengencangan baut cell, yang 
sebelumnya menggunakan pola 500 jam diubah menjadi 1000 jam sekali 
dengan 4 orang pekerja dalam total waktu 4 jam dan upah per jam Rp 
9000,00. Pekerjaan dilakukan dalam keadaan tidak beroperasi sehirgga ada 
kerugian produksi selama dilakukan preventive maintenance dengan 
perincian sebagai berikut. 
 
       Tabel 4.2 Biaya Preventive Maintenance setiap 1000 jam 
No. Komponen  Jumlah 

 (buah) 
Harga 
(Rp) 

Waktu 
(Jam) 

Upah Kerja 
(Rp) 

1 Plasing backwash
 

1 30.000 2 4 
jamx4x9000=

144.000 2 Pembers ihan 
f i l te r  

5  0.5 

3 Pengencangan baut 6  0.5 
4 Pembersihan 1  1 
 Jumlah  30.000  144 
 

Perhitungan biaya perawatan pencegahan (preventive maintenance) 
selama 1 tahun adalah    8496 jam : 1000 jam= 8.496  (8) kali perawatan 
dalam satu tahun. Jadi, total biaya perawatan adalah 8 x Rp 174.000,00 = 
Rp 1.329:000,00 
 
11)        6.4.2  Data Pengujian Sensor Inframerah 

Dalam pengjian sensor infra merah dilakukan dengan data 
pengujian berikut (Tabel 5.). 
 
Tabel 5.4 Data Pengujian Sensor Inframerah 

4 Objek 
(Koran) 

Output 
Fotodioda 

(v) 

Transistor Logika 
MikrokontrolerVb(V) V c (V) 

Ada 4,3 0 4,3 1 
Tidak ada 0 1 0 0 



66 
 

66 
 

Dari hasil percobaan dari rangkaian sensor inframerah 
di atas didapatkan bahwa pada saat tidak ada Koran, 
maka arus basis pada fotodioda membesar sehingga 
tegangan pada kolektor akan mengecil. Keadaan inilah 
yang membuat transistor akan `ON' sehingga tegangan 
pada kecil (0 volt). Kondisi On dari Tr akan 
memberikan input mikrokontroler berlogik `0' atau low. 
Untuk kondisi ada Koran, keadaan akan sebaliknya. Hal 
ini sudah sesuai dengan dasar teori rangkaian sensor 
inframerah pada Bab 3. 

 Berdasarkan paparan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines penyajian paragraf cenderung dilakukan tidak 

lengkap atau tidak utuh sehingga belum menunjukkan wacana yang baik. Selain 

itu, gagasan utama dan penjelas tidak diungkapkan secara eksplisit sehingga 

gagasan yang disajikan dalam laporan tidak utuh. Bahkan, penyajian subab tidak 

diungkapkan dalam bentuk wacana, yaitu berupa gambar sehingga maksud data 

atau perhitungan tidak jelas dan tidak kongkret. 

  

4.2.2 Kalimat 

Dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines banyak ditemukan 

kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang dianalisis berkaitan dengan kalimat yang 

tidak bersubjek, kalimat yang menunjukkan kesejajaran, dan kalimat yang tidak 

hemat (berlebihan).  

 

4.2.2.1  Kalimat yang tidak Bersubjek 

  Kalimat yang tidak bersubjek  cenderung dipakai dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines.  Kalimat tersebut  diawali predikat verba 

aktif dan dipakai sebagai penjelas dari subjudul  rincian bahasan. Di samping itu, 
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kalimat tidak diawali fungsi keterangan (K) sebelum peredikat verba aktif.  Hal ini 

terlihat dalam contoh kalimat berikut. 

12)  b. Batas sistem 
      Dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem tersebut yang     
      merupakan daerah yang membatasi  

13)  b.  Penghubung 
 Merupakan  media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem  lainnya. 
14)    Dengan menentukan langkah-langkah pengerjaan tersebur dapat  
          memperkirakan waktu dan biaya pengerjaan. 
15)  Pada alat ini menggunakan empat buah relai elektromekanik yang 

berfungsi  sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. 
 

Data 12 dan 13 menunjukkan kalimat yang tidak lengkap sebagai kalimat, 

yaitu kalimat yang hanya memiliki predikat verba dan objek serta keterangan. 

Sementara, kalimat yang efektif  minimal harus memiliki  subjek dan predikat.  

Begitupula data  14 dan 15, kalimat itu tidak bersubjek, yaitu diawali 

dengan keterangan  yang diikuti predikat verba aktif. Penulis tugas akhir 

menganggap bahwa subjudul rincian sudah  menunjukkan subjek kalimat itu dan 

merupakan pemborosan bila ditulis berulang-ulang sehingga langsung dituliskan 

predikat verba. Padahal dalam bahasa Indonesia subjudul rincian bahasan tidak 

pernah menduduki sebagai subjek. 

Untuk itu, kalimat  12 sampai dengan 15 dapat diperbaiki menjadi kalimat 

yang  efektif, yaitu kalimat yang mempunyai kelengkapan subjek dan predikat dan 

atau dengan objek,  pelengkap,  atau  keterangan kalimat. 

16)    b. Batas sistem 
Batas sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem 
tersebut yang  merupakan daerah yang membatasi  

17)    b.  Penghubung 
 Penghubung merupakan  media penghubung antara satu subsistem 
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dan subsistem   lainnya. 
18)   Langkah-langkah pengerjaan tersebur dapat memperkirakan waktu dan 

biaya pengerjaan. 
19)   Alat ini menggunakan empat buah relai elektromekanik yang berfungsi               

sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. 
 
Jadi, kalimat tidak bersubjek dalam penulisan tugas akhir harus dihindari 

karena subjek dan predikat selalu bersifat wajib dalam semua jenis struktur 

kalimat.  Pemakaian kalimat tidak bersubjek (data 12-15) disebabkan penyajian 

penjelasan sesuatu yang tertulis dalan subjudul rincian secara otomatis dianggap 

sebagai subjek. Hal ini jelas tidak dibenarkan dalam bahasa Indonesia. Oleh 

karena itu, anggapan seperti itu harus dihindari.   

Untuk mendukung kalimat efektif  penerapan ejaan bahasa Indonesia juga 

perlu dipertimbangkan sehingga kalimat itu benar-benar efektif baik kelengkapan 

kalimat, pemakaian huruf,  penulisan kata, maupun  pemakaian tanda baca. 

Misalnya,   

20)    Judul tugas akhir yang penulis tetapkan adalah   PEMBUATAN   
      RANGKAIAN PENGENDALI LISTRIK DENGAN SISTEM PLC   

PADA   PEMOTONG SARI KELAPA  
21)   Perancangan mesin berarti perencanaan sistem yang berkaitan dengan  

sifat-sifat mesin, produk, struktur, alat-alat dan instrumen. 
22)  Dalam Tugas Akhir  ini akan dijelaskan prinsip kerja keseluruhan 

rangkaian.  
  

  Data 20-22  tersebut menunjukkan penerapan ejaan yang tidak tepat. 

Dalam data 20  terdapat penulisan judul dengan huruf kapital secara keseluruhan. 

Menurut kaidah ejaan,  huruf kapital judul buku atau laporan ditulis pada setiap 

awal kata yang bukan kata tugas. Selain itu, judul pun ditulis dengan huruf miring. 

Jadi, kalimat itu dapat  diperbaiki menjadi kalimat berikut. 
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 23)  Judul tugas akhir yang penulis tetapkan adalah   Pembuatan  
Rangkaian Pengendali Listrik dengan Sistem PLC pada Pemotong  
Sari Kelapa.  

 
Pada data 21 tanda baca koma sebelum penyebutan unsur terakhir tidak 

dipakai secara eksplisit. Berdasarkan kaidah ejaan  tanda koma dipakai di antara 

unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Selain itu, pada data 22 penulisan 

kata tugas akhir diawali dengan huruf kapital.  Dalam kaidah ejaan, huruf kapital 

tidak dipakai  untuk  penyebutan  nama  jenis  tulisan, seperti laporan, skripsi, atau 

 

 tesis. Dengan demikian, kesalahan penerapan ejaan pada data 21 dan 22 

tersebut dapat diperbaiki  sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. 

   24)   Perancangan mesin berarti perencanaan sistem yang berkaitan dengan 
sifat- sifat mesin, produk, struktur, alat-alat, dan instrumen. 

   25)  Dalam tugas akhir  ini akan dijelaskan prinsip kerja keseluruhan 
rangkaian. 

 

4.2.2.2 Kalimat yang tidak Sejajar 

Kalimat efektif  didukung oleh pemakaian pola kesejajaran terutama 

penyajian informasi yang bersifat rincian atau pendeskripsian sesuatu. Kalimat 

sejajar (paralel) cenderung dipakai untuk menyebutkan langkah kerja dalam suatu 

pekerjaan atau kegiatan, termasuk pula dalam penyebutan rincian material dan 

peralatan yang digunakan. Hal ini terlihat dalam kalimat berikut. 

26) Hal-hal yang diperlukan dalam proses pengecatan ini adalah :  
        a.   Membersihkan semua permukaan dari bagian mekanik dengan   
              menggunakan amplas. 

b. Mengecat seluruh permukaan bagian mekanik dengan pengecatan   
satu arah. 

c. Mengeringkan hasil pengecatan dengan cara diangin-anginkan di 
tempat yang sejuk hingga kering. 
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 Data 26   menunjukkan kalimat yang sejajar, tetapi kalimat itu belum 

efektif. Hal ini disebabkan penerapan ejaan bahasa Indonesia belum 

dipetimbangkan sehingga kalimat itu mencerminkan kalimat efektif, yaitu 

pemakaian huruf kapital pada pada kata merancang, memotong, membersihkan, 

mengecat, dan  mengeringkan, pemakaian tanda baca  titik dua (:) setelah kata 

adalah, dan  tanda baca titik yang mengakhiri tiap  klausa.  

 Tanda baca titik dua yang digunakan dalam kalimat itu tidak diperlukan 

karena klausa  Hal-hal yang diperlukan dalam proses pengecatan ini berfungsi 

sebagai subjek diikuti dengan predikat verba aktif  yang dihubungan dengan kata 

tugas adalah.  Hubungan subjek dan predikat bersifat langsung. Selain itu, tanda 

baca titik dua tidak dipakai sebelum rincian yang merupakan pelengkap kalimat 

yang mengakhiri kalimat, sedangkan tanda baca titik pada akhir tiap rincian tidak 

dipakai karena bukan menunjukkan  akhir kalimat.  

Perbaikan dilakukan dengan cara penghilangan tanda titik dua, penulisan 

huruf kapital kecil pada awal rincian, dan tanda titik koma pada akhir tiap rincian 

itu, kecuali pada rincian yang terakhir digunakan tanda titik. Jadi, kalimat sejajar 

dalam data 26  dapat diperbaiki sehingga menjadi beberapa kalimat efektif.    

27)   Hal-hal yang diperlukan dalam proses pengecatan  adalah        
        a.   membersihkan semua permukaan dari bagian mekanik dengan   
              menggunakan amplas; 
        b.  mengecat seluruh permukaan bagian mekanik dengan pengecatan 

satu arah; 
a. mengeringkan hasil pengecatan dengan cara diangin-anginkan 

di tempat yang sejuk hingga kering. 
28)  Hal-hal yang diperlukan dalam proses pengecatan  adalah        
        a.   membersihkan semua permukaan dari bagian mekanik dengan   
              menggunakan amplas, 
        b.  mengecat seluruh permukaan bagian mekanik dengan pengecatan 

satu arah, dan  
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b. mengeringkan hasil pengecatan dengan cara diangin-anginkan 
di tempat   yang sejuk hingga kering. 

29)  Dalam proses pengecatan ini  diperlukan hal-hal berikut, yaitu:       
a.   membersihkan semua permukaan dari bagian mekanik dengan   

              menggunakan amplas; 
        b.  mengecat seluruh permukaan bagian mekanik dengan pengecatan 

satu arah; 
c. mengeringkan hasil pengecatan dengan cara diangin-anginkan 

di tempat   yang sejuk hingga kering. 
 
 Dalam kalimat 29 digunakan kata yaitu karena kata tugas  ini berfungsi 

menjelaskan rincian objek sebelumnya.  Tanda titik dua dipakai karena klausa 

sebelumnya sudah menunjukkan kelengkapan kalimat. 

Jadi, jelaslah bahwa kalimat yang menunjukkan kesejajaran ini selalu 

ditunjukkan dengan adanya kesejajaran bentuk yang sama, yaitu bentuk predikat 

verba aktif (cetak tebal). Selain itu, kesejajaran bentuk itu dapat pula ditunjukkan 

dengan kesamaan pemakaian bentuk pembendaan (cetak tebal). Misalnya, 

  30)  Dalam proses pengecatan ini  diperlukan hal-hal berikut, yaitu:  
a.  pembersihan semua permukaan dari bagian mekanik dengan               

menggunakan amplas;  
b. pengecatan seluruh permukaan bagian mekanik dengan    

pengecatan  satu    arah; 
d.  pengeringan hasil pengecatan dengan cara diangin-anginkan di 

tempat    yang sejuk hingga kering. 
 

 Selain contoh kesejajaran tersebut, adapula bentuk kesejajaran yang 

diungkapkan dengan kalimat yang tidak tepat, seperi dalam cotoh berikut. 

 31)     Penyusunan tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut.  
a. Mahasiswa dapat memahami struktur fodasi abutment. 
b. Mahasiswa dapat membuat rencana kerja dan syarat-syatat 

serta gambar. 
c. Menghitung rencana anggara biaya (RAB). 

32)      Tujuan 
a.   Mengetahui waktu berhenti motor indusksi dengan dan tanpa  

pengereman motor industri. 
b. Mengetahui perhitungan besar arus injeksi DC untuk 
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pengereman dinamik motor indussi tiga fasa. 
 

Dari  data 31-32  ditemukan penggunaan kata kongkret dan kata abstrak 

dalam penyajian kalimat yang sejajar yang salah atau tumpang tindih, yaitu kata 

memahami, membuat, menghitung, dan mngetahui, terutama digunakan pada 

tujuan penulisan tugas akhir mahasiswa Polines bidang rekayasa. Kata 

menghitung dan membuat termasuk kata kongkret karena kata itu mempunyai 

referen berupa objek yang dapat diamati. Kata memahami dan mengetahui 

termasuk kata abstrak karena berupa konsep. 

Pemakaian kata kongkret dan abstrak di sini  dipakai dalam kalimat yang 

paralel untuk menyatakan arah yang akan dibahas. Dalam hal ini, pemakaian kata 

abstrak itu tidak memberikan maksud yang jelas, yaitu tidak mempunyai kegiatan 

yang akan dilakukan. Misalnya, kata memahami dan mengetahui masih bersifat 

konsep tanpa adanya kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan. 

Kalimat paralel pada data 31 dan 32 dapat diperbaiki dengan cara berikut, 

yaitu: 

a. mengganti kata kata memahami dengan kata menjelaskan; 

b. mengganti kata mengetahui dengan kata menjelaskan atau menghitung; 

c. kata mahasiswa dapat  tidak perlu digunakan. 

 Kalimat 31-32 dapat diperbaiki menjadi kalimat efektif  berikut.  

33) Penyusunan tugas akhir ini bertujuan  
a menjelaskan struktur fodasi abutment; 
b membuat rencana kerja dan syarat-syatat serta gambar; 
c menghitung Rencana Anggara Biaya (RAB). 

34)      Tujuan 
 Penyusunan tugas akhir ini bertujuan 
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a.   menjelaskan waktu berhenti motor indusksi dengan dan tanpa  
pengereman motor industri; 

b.  menghitung besar arus injeksi DC untuk pengereman dinamik 
motor  indussi tiga fasa. 

 
  Pemakaian bentuk kalimat kesejajaran  cenderung tidak lengkap dan 

tumpang tindih pemakaian kata kongkret dan kata abstrak sehingga kalimat yang 

dihasilkan tidak efektif.  Pemakaian kalimat kesejajaran yang tidak efektif itu 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman fungsi kalimat efektif.  

 

4.2.2.3  Kalimat tidak Hemat 

Selain pemakaian kalimat yang tidak lengkap dan kesejajaran, yang 

menarik lagi terlihat  pemakaian kalimat yang tidak hemat atau berlebihan. Hal ini 

dapat dilihat pada contoh kalimat berikut. 

35)   Untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak 
yang terlibat di lapangan serta menghindari overlaping tanggung 
jawab pada pihak yang berbeda, maka dibuat Struktur Organisasi 
Lapangan. 

36)  Kelebihan pipa PVC  adalah mudah pemasangannya dan kerugian  
geseknya kecil. 

37)   Mode ini harus ditentukan hanya pada saat inisialisasi awal saja. 
 
Data 35 memperlihatkan pemakaian kelompok kata berulang-ulang, yaitu 

tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat di lapangan dan 

tanggung jawab pada pihak yang berbeda.  Pemakaian kelompok kata yang 

bermakna sama diungkapkan secara berulang-ulang termasuk pemborosan kata 

(mubazir). Selain itu, pemakaian kata maka tidak berfungsi. Dengan demikian, 

kalimat  35 dapat diperbaiki menjadi kalimat berikut. 

38)   Untuk memperjelas dan menghindari overlaping tugas dan tanggung  
jawab pihak-pihak  yang  berkaitan dengan pekerjaan di lapangan 
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perlu dibuat struktur organisasi lapangan. 
 
Dalam data 36 penyebutan subjek berulang-ulang dengan memakai 

bentuk-nya. Hal ini termasuk kalimat yang tidak hemat. Selain itu, penggunaan 

adalah tidak berfungsi dalam kalimat tersebut karena tidak menggambarkan 

pernyataan definitif. Oleh karena itu, kalimat itu dapat dihemat dengan 

menghilangkan bentuk –nya yang pertama dan kata adalah sehingga menjadi 

kalimat berikut. 

39) Kelebihan pipa PVC ini  mudah dipasang dan kerugian geseknya kecil. 
 
Pemborosan pemakaian kata dalam kalimat 37 terdapat pada kata hanya 

dan saja. Kedua kata itu mempunyai makna yang sama sehingga pemakaian 

seperti itu berlebihan. Pemakaian yang berlebihan tersebut disebut dengan 

pleonasme. Oleh karena itu, kalimat efektif menghindari pemakaian kata yang 

bermakna sama dalam satu kalimat. Kalimat 37 dapat diperbaiki menjadi kalimat 

efektif, yaitu Mode ini harus ditentukan pada saat inisialisasi awal saja.  

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan  dapat disimpulkan bahwa 

kesalahan pemakaian kalimat dalam tugas akhhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines cenderung pada pemakaian kalimat yang tidak bersubjek, kalimat sejajar 

yang tidak cermat, dan  pemakaian kata yang berlebihan.  

 

4.2.3    Pilihan Kata 

 Dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang mempunyai fungsi atau 

makna yang mirip, namun pemakaiannya berbeda. Pemakain kata tersebut dipilih 

sesuai dengan fungsi dan maknanya.  
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 Pilihan kata yang ditemukan dalam tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines dititikberatkan pemakaian kata tugas, kata kongkret dan abstrak, 

dan istilah teknis. Kata tugas dalam tugas akhir itu dipakai untuk menghubungkan 

klausa atau kalimat dalam paragraf. Kata kongkret yang dipakai berfungsi untuk 

menunjukkan batasan yang khusus, sedangkan pemakaian istilah teknis lebih 

ditekankan istilah yang digunakan sesuai dengan fakta yang dimaksud. 

 Oleh karena itu, pembahasan pemakaian kata tugas, kata kongkret, dan 

abstrak serta istilah teknis akan disajikan secara berurutan. 

 

4.2.3.1   Bentuk Kata  

Data tulis ini merupakan data-data yang terdapat dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang  rekayasa Polines. Analisis ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

kesalahan penggunaan bentuk kata yang digunakan dalam tugas akhir tersebut. 

Komponen bahasa  yang  diamati dalam  penelitian ini adalah bentuk baku yang  

berupa bentuk dasar dan bentuk yang mengalami proses morfofonemik. Bentuk 

dasar yang dimaksud di sini adalah kata yang tidak mengalami proses morfemis 

atau kata yang berdiri sendiri dan bermakna leksikal. Bentuk yang mengalami 

proses morfofonemik dititikberatkan kata yang mendapatkan prefik meng-  pada 

kata serapan.   

Dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines yang diamati dapat 

dikumpulkan beberapa bentuk yang tidak baku. Data yang dikumpulkan 

digunakan berulang-ulang dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines. 

Kemudian, data yang telah ditetapkan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. 
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Kata-kata bahasa Indonesia dikatakan tidak baku (tidak standar) apabila 

penulisan kata-kata tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. 

Kata-kata yang tidak baku tersebut berupa bentuk dasar yang berasal dari bahasa 

asing yang sudah diserap  dalam bahasa Indonesia. 

 Bentuk tidak baku yang digunakan dalam tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines bidang rekayasa terdapat dalam kalimat berikut. 

40)   Pekerjaan persiapan meliputi survey, pembersihan lapangan, papan    
        duga, ...  
41)   Alat ini menggunakan empat buah relay elektromekanik. 
42)   Memasang socket-socket rangkain terintegrasi... 
43) Kunci kandidat (candidat key) merupakan suatu atribut yang   

mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entity. 
 

 Bentuk dasar (cetak tebal) yang berasal dari bahasa asing tersebut, yang 

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, sering digunakan dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines. Bentuk yang mengalami proses penyerapan 

itu sering disebut kata serapan. 

 Kesalahan yang terjadi di sini adalah bentuk kata tersebut ditulis dalam 

bahasa asing (bahasa asal kata tersebut). Padahal kata-kata itu sudah diserap 

dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu,  bentuk kata itu hendaknya disesuaikan 

dengan kaidah ejaan  bahasa Indonesia. Bentuk survey, reley, socket, dan entity 

berasal dari bahasa Inggris. Kata survey (nomina) bermakna pengukuran tanah, 

reley (verba) bermakna memancarkan balik (tentang siaran radio), dan  socket 

(nomina) bermakna stopkontak atau fiting, sedangkan kata entity (nomina) 

bermakna sesuatu yang berwujud. 
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Kata survey, reley, socket, dan entity sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia baku menjadi survai, relai, soket, dan entitas. Dengan begitu, 

pemakaian kata-kata itu dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dengan bahasa 

asing karena sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia.    

Di samping pemakaian bentuk dasar tersebut, dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines banyak dijumpai bentuk dasar yang berupa 

kata serapan yang tidak tepat.  Kata-kata tersebut sering digunakan, seperti dalam 

kalimat berikut.  

44)    Pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan  pengecoran pondasi. 
45)    Penulis tertarik merealisasikan model pemotong plat   ...   
46)    Alat yang digunakan adalah waterpass.... 
47)     ..., saklar difungsikan sebagai saklar terbuka. 
48)  Bahan acuan dan perancah yang digunakan adalah    multiplek,  

papan.... 
49)  Theodolit adalah alat ukur yang digunakan untuk  menentukan as-as        

bangunan. 
 

 Bentuk dasar plat, saklar, multiplek, dan theodolit ini tidak mengikuti 

kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kata plat, saklar,  multiplek, dan theodolit berasal 

dari bahasa asing. Kata pelat (nomina) bermakna logam yang pipih (tipis) , 

sakelar (nomina)  bermakna alat penghubung atau pemutus aliran listrik, 

multipleks (nomina) bermakna kayu buatan yang terdiri dari lebih dari tiga lapis, 

dan teodolit(nomina) bermakna alat ukur tanah, fondasi (nomina) alas bangunan 

yang dibuat di bawah permukaan tanah tempat berdiri bangunan di atasnya, dan 

waterpas (nomina) bermakna alat yang digunakan untuk menentukan kerataan 

suatu permukakaan horizontal.   

  Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penulisan kata yang 
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baku pada data 40 sampai dengan 49 adalah survai, relai, soket, entitas, pelat, 

sakelar, waterpas, multipleks, fondasi, dan teodolit.  

 Selain kesalahan bentuk dasar, juga banyak ditemukan kesalahan bentuk 

yang mengalami proses morfofonemik. Bentuk tersebut ditemukan dalam tugas 

akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines meliputi bentukan yang tidak tepat, 

khususnya pada kata serapan dan kata asing. Berikut dikemukakan beberapa 

contoh penggunaan bentukan morfofonemik  yang tidak baku karena tidak 

mengikuti kaidah pembentukan kata yang berlaku. 

50) Sakelar ini dapat mengkontrol lampu penerangan neon. 
51) Site engineer mengkoordinir staf pengawas proyekpada pelaksanaan 

pekerjaan secara keseluruhan. 
52) Hal itu dapat digunakan untuk pemprograman. 
53) Server bila diupgrade tanpa mempengaruhi client selama interface pesan 

yang diterbitkan tidak berubah. 
 

Data kata mengkontrol, mengkoordinir, diupgrade dan pemprograman 

sering digunakan dalam tugas akhir mahasiswa Polines bidang rekayasa. 

Bentukan mengkontrol berasal dari dasar kontrol (bahasa Inggris control) dan 

prefiks  meng-. Menurut kaidah morfofonemis bila prefiks meng- ditambahkan 

pada dasar yang bermula fonem /k/ bentuknya tidak berubah, tetapi fonem /k/ dari 

dasar kontrol menjadi luluh ke dalam fonem /n/, yaitu mengontrol. Jadi, dalam 

data 50 bentukan mengkontrol yang benar adalah mengontrol.  

Akan tetapi, bentukan mengkoordinir berasal dari dasar koordinasi (bahasa 

Inggris coordination) dan prefiks  meng-serta –ir bentuk afiks dalam bahasa 

Belanda. Bentuk dasar koordinasi masih dianggap sebagai kata asing sehingga 

fonem /k/ dari dasar koordinasi tidak berubah, yaitu menjadi mengkoordinasi. 



79 
 

79 
 

Pemakaian afiks –ir dalam bahasa Indonesia perlu dihindari karena bentukan yang 

disarankan berasal dari bahasa internasional (bahasa Inggris), kecuali bentuk dasar 

yang sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia. Jadi, dalam data 51 bentuk kata 

mengkoordinir yang benar adalah mengkoordinasi.  

  Kata pemprograman (data 52) merupakan  derivasi dari bentuk dasar 

{program} diturunkan verba memprogram atau memrogram, memprogramkan 

atau memrogramkan, dan diturunkan bentuk nomina pemrograman dan 

pemrogram.Dalam kaidah morfofonemik, kata-kata yang berasal dari bahasa 

asing diperlakukan berbeda bergantung frekuensi dan lama pemakaian kata dan 

hanya kecocokan artikulasi yang diperhatikan. Dengan demikian, kata yang tepat 

dalam data 52) adalah pemrograman bukan pemprograman. 

 Di samping bentukan morfofonemik tersebut terdapat banyak bentukan 

kata yang terdiri dari prefiks bahasa Indonesia  melekat pada kata asing, seperti 

diupgrade. Dalam kaidah bahasa Indonesia bentukan seperti itu tidak baku karena 

dasar yang berupa kata asing harus ditulis terpisah dan dicetak miring. Jadi bentuk 

kata diupgrade yang baku  adalah di-upgrade. 

 Dari pembahasan bentuk kata dapat dikatakan bahwa pemakaian kata 

serapan belum sepenuhnya digunakan dalam tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines. Hal ini ditunjukkan adanya pemakaian kata serapan yang ditulis 

dengan kata asing dan yang ditulis tanpa mempertimbangkan kaidah bahasa 

Indonesia. Hal inilah yang banyak ditemukan dalam tugas akhir tersebut. Di 

dalamnya juga ditemukan banyak bentukan kata dari bahasa asing yang tidak 

mengikuti kaidah morfofonemik dalam bahasa Indonesia 
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 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kaidah morfofonemik dalam 

bahasa Indonesia, khususnya bentuk kata serapan, belum diterapkan dengan 

cermat. Hal ini disebabkan a) pemahaman kaidah morfofonemik belum dikuasai 

dengan baik, b) perlakuan kaidah morfofonemik untuk kata-kata dari bahasa asing 

belum konsisten sehingga menimbulkan keraguan dalam menuliskan kata serapan.  

 

4.2.3.2   Pemakaian Kata Tugas 

Kata tugas adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang 

lain dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. 

Dalam hal ini, penelitian pemakaian kata tugas  dititikberatkan pada pemakaian 

preposisi dan konjungsi yang banyak ditemukan dalam  tugas akhir mahasiswa 

bidang rekayasa Polines. Preposisi yang dibahas adalah kata dari, sedangkan 

konjungsi meliputi kata kata dan, sehingga, dan sedangkan.  Untuk itu, pemakaian 

preposisi dan konjungsi akan disajikan secara berurutan. 

  Konjungsi  dari yang dipakai dalam kalimat berikut. 

54)  Penerapan dari alat bantu produksi diancang untuk menghasilkan suatu    
         produk atau benda kerja yang diproduksi secara masal. 
55) Berdasarkan bentuk dari produk ini, langkah perancangan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 
56) Bagian dari alat ini adalah punch dan die, yaitu sebagai alat  proses 

pemotongan dan pembentukan  
57) Hasil dari proses pemotongan berupa pelat alumunium yang tidak 

mempunyai cacat (sempurna). 
58) Berdasarkan dari uraian di atas penulis mempunyai gagasan untuk 

membuat perancangan cetakan penyangga sakelar tekan pada komponen 
elektronika. 

 
Kata dari dimasukkan ke dalam preposisi. Kata dari dalam kalimat data di 

atas tidak mempunyai fungsi karena fungsi dari (yang menyatakan milik) dalam 
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konteks itu sebenarnya sudah  terkandung dalam frasa itu. Dengan demikian, 

pemakaian kata dari  tersebut tidak efektif atau berlebihan karena itu  bila kata itu 

dihilangkan tidak mengubah makna. Dalam data 54-59, kata dari tidak 

mempunyai rmakna dan tidak berfungsi dalam konteks tersebut sehingga kata dari 

dalam data 20  tidak disarankan karena mubazir. 

Dalam bahasa Indonesia, kata dari mempunyai fungsi untuk menandai 

makna asal,  makna bahan,  makna sebab,  makna alasan,  makna unsur,  makna 

perbandingan,  dan makna milik. Dalam kenyataan kata dari  yang menandai 

makna milik tidak menunjukkan  frase yang tidak hemat karena berlebihan. Oleh 

karena itu, kata dari yang menandai makna milik tidak disarankan dalam bahasa 

Indonesia agar menghasilkan kalimat yang efektif.   

Berdasarkan paparan  tersebut, kata dari tidak dipakai dalam kalimat 

berikut. 

59) Penerapan  alat bantu produksi diancang untuk menghasilkan suatu  
produk atau benda kerja yang diproduksi secara masal. 

60)  Berdasarkan bentuk produk ini, langkah perancangan yang dilakukan 
adalah sebagai berikut. 

61)  Bagian  alat ini adalah punch dan die, yaitu sebagai alat  proses 
pemotongan dan pembentukan. 

62) Hasil proses pemotongan berupa pelat alumunium yang tidak mempunyai 
cacat (sempurna). 

63) Berdasarkan uraian di atas penulis mempunyai gagasan untuk membuat 
perancangan cetakan penyangga sakelar tekan pada komponen 
elektronika. 

  
Selain preposisi, kata tugas yang berupa konjungsi dalam tugas akhir 

mahasiswa  akan dibahas dalam paparan berikut. Pemakaian konjungsi yang 

banyak ditemukan terdiri atas konjungsi intrakalimat dan ekstrakalimat. 

Konjungsi intrakalimat konjungsi yang menghubungkan satuan-satuan kata 
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dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa, yaitu kata dan, 

sehingga, dan sedangkan. 

Dalam tugas mahasiswa bdang rekayasa Polines konjungsi dan, sehingga, 

dan  sedangkan cenderung dipakai pada awal kalimat. Dalam pembagian kelas 

kata, konjungsi tersebut dikelompokkan dalam konjungsi intrakalimat. konjungsi 

tersebut termasuk konjungsi intrakalimat, yaitu berfungsi menghubungkan kata 

dengan kata, frasa dengan frasa, dan menghubungkan klausa dengan klausa. 

Namun,  data konjungsi itu cenderung dipakai pada awal kalimat yang berfungsi 

sebagai penghubung antarkalimat. Hal ini dapat dilihat dalam data-data berikut.  

64) Dan pembengkokan baja tulangan dilakukan secara manual. 
65) Dan dari konteks diagram ini akan digambarkan dengan lebih rinci lagi. 
66) Sehingga kontraktor harus menggunakan metode sebaik mungkin supaya   

tidak   mengalalmi kerugian proyek itu. 
67) Sehingga bahan-bahan tersebut dapat membangkitkan potensial galvanis. 
68) Sedangkan upah buruh dapat berubah menurut keadaan setempat dan  

   peraturan yang berlaku diderah itu. 
69) Sedangkan amplitudo sinyal pembawa akan tetap sehingga akan terjadi   

simpangan frekuensi pada sinyal pembawa. 
70) Sedangkan jika antena digunakan sebagai antena penerima, maka antena 

merupakan konduktor yang mengubah gelombang elektromagenet 
menjadi  arus listrik frekuensi radio. 

 
 Secara umum, konjungsi dan, sehingga, dan  sedangkan pada data di atas  

dipakai pada awal kalimat. Konjungsi tersebut  berfungsi  sebagai penghubung 

antarkalimat sehingga pemakaian konjungsi dan, sehingga, dan  sedangkan pada 

data  64) sampai dengan 70) tidak tepat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

pemakaian konjungsi dan, sehingga, dan  sedangkan dalam tugas akhir 

mahasiswa cenderung berfungsi menghubungkan kalimat dengan kalimat 

sehingga tidak sesuai dengan penggolongan  kelas kata dalam bahasa Indonesia. 
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Hal ini disebabkan adanya kerancuan pemakaian konjungsi, yaitu pemakaian 

konjungsi sebagai penghubung antarkalimat dan sebagai penghubung antarkata, 

antarfrasa, atau antarklausa. Untuk itu, konsistensi pemakakian konjungsi sangat 

diperlukan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.  

 

4.2.3.3 Pemakaian Singkatan  

Singkatan yang dipakai dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines sering ditemukan pemakaian yang salah. Singkatan tersebut menekankan 

akronim yang terdapat dalam tugas akhir mahasiswa Polines bidang rekayasa. 

Kesalahan penyajian singkatan cenderung tidak konsisten, yaitu pemakaian 

akronim yang berulang-ulang lengkap dan selang-seling.  

Pemakaian istilah teknis dan singkatan, seperti pemilik proyek (owner), 

PBI (Peraturan Beton Bertulang), dan  Entry Relationship Diagram (ERD). Istilah 

teknis, seperti pemilik proyek (owner),  PBI (Peraturan Beton Bertulang), dan  

Entry Relationship Diagram (ERD) dengan cara penyebutan singkatan dan 

kepanjangannya, penyebutan kepanjangan diikuti singkatan, dan penyebutan 

singkatan  tanpa diikuti kepanjangannya.  Dengan demikian, istilah teknis 

singkatan itu cenderung tumpang tindih sehingga pemakainnya tidak konsisten. 

Untuk itu, istilah teknis dan singkatan harus ditulis secara konsisten dalam 

tugas akhir dengan cara penyajian berikut. Dalam penyebutan istilah teknis yang 

pertama, seperti pemilik proyek (owner) dapat ditulis secara lengkap, tetapi 

penyebutan kedua  ditulis tidak lengkap, yaitu pemilik proyek atau owner. Namun, 

dalam kaidah pembentukan istilah pemakaian istilah hasil penerjemahan dan atau 
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penyesuaian ejaan lebih diutamakan daripada istilah asing, kecuali istilah asing 

sulit diterjemahkan atau sulit disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. 

Singkatan yang disebut pertama ditulis lengkap, seperti Peraturan Beton 

Bertulang (PBI), kemudian penyebutan kedua dan seterusnya dipakai kata 

Peraturan Beton Bertulang atau PBI saja secara konsisten. Perlu dipertimbangkan 

bahwa kepanjangan singkatan perlu disebutkan lebih dahulu agar pembaca bener-

benar mengetahui singkatan tersebut, seperti Entry Relationship Diagram (ERD) 

dan PBI (Peraturan Beton Bertulang). Selanjutnya, penyebutan kedua dan 

seterusnya ditulis singkatan saja, seperti ERD dan PBI atau hanya disebutkan 

kepanjangan  singkatan tersebut. 

 Oleh karena itu, pemakaian bahasa Indonesia dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines belum menunjukkan bahasa yang baik dan 

benar. Pemakaian bahasa itu ditunjukkan dengan adanya hal-hal berikut. 

a. Penyajian paragraf dilakukan tanpa mempertimbangkan kelengkapan gagasan 

utama dan penjelas serta penyajian pargaraf yang tidak berbentuk wacana 

sehingga tidak menunjukkan wacana yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya penyajian subbab yang tidak deskriptif 

b. Dalam tugas akhir mahasiswa sering ditemukan pemakaian kalimat yang tidak 

efektif, yaitu kalimat yang tidak bersubjek, kalimat  sejajar yang tidak cermat, 

dan kalimat yang tidak hemat serta penerapan ejaan kurang dipertimbangkan 

dalam penyusunan kalimat. 

c. Pemakaian preposisi dari tidak berfungsi dalam kalimat sehingga tidak 

bermakna apa-apa. 
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d. Sebagai konjungsi intrakalimat, kata tugas dan, sehingga, dan sedangkan  

dipakai pada awal kalimat sehingga bertentangan dengan penggolongan kelas 

kata dalam bahasa Indonesia. 

Dari temuan itu, dalam panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines perlu diberikan penjelasan dan contoh praktis tentang pemakaian 

bahasa Indonesia agar tugas akhir lebih seksama. 

 

4.3      Aspek Tata Tulis  
 
 Analsis aspek tata tulis meliputi  empat subbab, yaitu analisis sistematika, 

penyajian ilustrasi, penyajian kutipan, dan penomoran. 

 

 

4.3.1    Sistematika   

Sistematika yang digunakan dalam  tugas akhir mahasiswa  bidang 

rekayasa Polines sering tidak konsisten. Penyajian sistematika ditekankan 

penyajian  subbab dan penomoran. Dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines sering ditemukan  penyajian sistematika penulisan yang tidak konsisten 

terutama pada subbab tujuan penulisan (tujuan perencanaan, perancangan, atau 

penelitian), penyajian metode, sistematika penulisan, dan daftar pustaka. Selain 

itu, penomoran  penyebutan rincian pada subbab juga ditemukan  pemakaian 

penomoran yang berbeda-beda. 

Berikut dikemukakan analisis penyajian sistematika penulisan dalam tugas 

akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines secara berurutan, yaitu: 
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tujuan, 

metode,  

sistematika penulisan, dan  

daftar pustaka. 

 

4.3.1.1    Penyajian Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan tugas akhir berkaitan  dengan batasan masalah yang  

akan ditulis. Dari batasan masalah itu ditentukan arah yang akan diuraikan dalam 

tugas akhir tersebut sehingga maksud penulisan tidak disajikan dalam subbab ini. 

Namun, kenyataan pada tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines  sering 

menyajikan maksud dan tujuan secara tumpang tindih. Hal ini terlihat dalam data 

berikut. 

   71)    2.1  Tujuan Penulisan  
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini didasarkan kenyataan bahwa 
sebagian besar alumni Politeknik Negeri Semarang Jurusan Teknik 
Sipil yang bekerja pada kontraktor, yaitu menjadi pelaksana di 
lapangan. Jadi, tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah 
a.  Sebagai salah satu syarat akhir dari Jurusan Teknik Sipil 

Politeknik   Negeri Semarang ; 
b.  Agar mahasiswa dapat membuat suatu perencanaan 

pelaksanaan proyek yang baik dengan menerapkan suatu 
sistem manajemen. 
Sedangkan tujuan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) 

adalah agar mahasiswa mampu mengendalikan biaya proyek, 
dengan cara merencanakan bahan. Alat, dan tenaga yang seefisien 
mungkin dengan memperhatikan kekuatan bangunan tesebut, dan 
dapat mengetahui biaya riil yang dibutuhkan 

72)     1.2   TUJUAN 
Tujuan dalam pembuatan Tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 
a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program 

Diploma III- Program Studi Teknik Telekomunikasi Jurusan. 

Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang 
b. Sebagai salah satu hasil penerapan ilmu yang telah didapatkan 
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selama masa pendidikan di Politeknik Negeri Semarang 
c. Sebagai sistem monitoring pelanggaran lalu lintas 

Dari dua data (71 dan 72) terlihat bahwa dalam rincian tujuan penulisan 

tertulis  Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program D III  program 

Studi Teknik Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang 

dan Sebagai salah satu syarat akhir dari Jurusan Teknk Sipil Politeknik Negeri 

Semarang. Tujuan tersebut tidak berkaitan dengan batasan masalah yang akan 

disajikan dalam tugas akhir mahasiswa karena secara umum keduanya merupakan 

maksud penulisan tugas akhir yang diungkapkan semua mahasiswa. Oleh karena 

itu, rincian tugas akhir itu tidak tepat diungkapkan dalam subbab tujuan penulisan, 

tetapi dapat diungkapkan dalam kata pengantar tugas akhir. Begitupula, dalam 

data 72 rincian tujuan penulisan tertulis  Sebagai salah satu hasil penerapan ilmu 

yang telah didapatkan selama masa pendidikan di Politeknik Negeri Semarang.  

Hal ini  juga menunjukkan maksud penulisan yang tidak tekait dengan batasan 

masalah yang direncanakan, dirancang, atau diteliti dalam tugas akhir mahasiswa 

bidang rekayasa Polines. 

Secara substansi tujuan penulisan tugas akhir, sebenarnya rincian data 

Agar mahasiswa dapat membuat suatu perencanaan pelaksanaan proyek yang 

baik dengan menerapkan suatu sistem manajemen (71b) sudah menunjukkan 

tujuan yang jelas hanya penyajiaanya tidak diungkapkan dengan kalimat yang 

efektif, yaitu dengan mengulang  subjek penulis. Untuk menghasilkan tujuan 

penulisan yang jelas dan berkaitan dengan batasan masalah yang ditetapkan  

disarankan ditulis menjadi membuat rencana  pelaksanaan proyek yang baik 

sesuai dengan  sistem manajemen yang berlaku. Begitupula pada rincian tujuan 
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penulisan   Sedangkan tujuan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) adalah 

agar mahasiswa mampu mengendalikan biaya proyek, dengan cara 

merencanakan bahan, alat, dan tenaga yang seefisien mungkin dengan 

memperhatikan kekuatan bangunan tesebut, dan dapat mengetahui biaya riil yang 

dibutuhkan  dapat disajikan ke dalam rincian yang berurutan dengan rincian 

sebelumnya dengan menghilangkan  Sedangkan tujuan Rencana Anggaran 

Pelaksanaan (RAP). 

Berdasarkan paparan tersebut  data 71 dapat diperbaiki menjadi tujuan 

penulisan yang sesuai dengan batasan masalah yang ditetapkan seperti berikut. 

    73    2.1  Tujuan Penulisan  
Untuk mewujudkan pelaksanaan proyek diperlukan perencanaan 
yang baik , karena itu penekanan tujuan penulisan tugas akhir ini 
adalah 
a. membuat rencana pelaksanaan proyek sesuai dengan sistem  

manajemen; 
b. membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), yaitu 

merencanakan kebutuhan bahan. alat, dan tenaga yang 
seefisien dengan memperhatikan kekuatan bangunan dan 
biaya riil yang dibutuhkan sehingga dapat  mengendalikan 
biaya proyek. 

 
Rincian ketiga dalam  data 72c  sebagai sistem monitoring pelanggaran 

lalu lintas merupakan  maksud  tujuan penulisan tugas akhir yang tidak jelas 

karena tidak bersubjek.Akan lebih jelas, penyataan itu dituliskan dengan kalimat  

membuat sistem (model) pemantauan  pelanggaran lalu lintas dengan 

menggunakan CCTV  sehingga sangat  berkaitan dengan judul tugas akhir. 

Rincian tujuan penulisan ini  harus ditulis dalam tugas akhir  sesuai dengan 

batasan masalah. Jadi, tujuan penulisan pada data 72 tersebut dapat diperbaiki 

menjadi wacana berikut. 
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  74)      1.2   Tujuan Penulisan  
Berdasarkan batasan masalah  yang ditetapkan, penulisan tugas 
akhir  ini bertujuan  membuat sistem ( model) pemantauan 
pelanggaran lalu lintas dengan  menggunakan CCTV. 
 

 Lain daripada itu, dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines  

terdapat pula penyajian tujuan penulisan yang diklasifikasi dalam tujuan akademis 

( umum) dan  tujuan teknis (khusus). Kalau dilihat dari substansinya tujuan 

akademis hanya mengungkapkan maksud, maka penyajiaan tujuan akademis 

cukup diungkapkan dalam kata pengantar. Tujuan akademik tidak perlu disajikan 

pada subbab tujuan penulisan karena dalam subbab tersebut hanya disajikan 

tujuan penulisan yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Misalnya,  

   75) Tujuan Penulisan          
Tujuan Akademis 
a. Menerapkan Program Studi Konversi Energi, Politeknik Negeri 

Semarang. 
b. Dapat mengembangkan ilmu yang di peroleh selama studi pada 

program studi tersebut. 
 
Tujuan'Teknis 
a.   Membuat suatu rancangan dan merealisasikannya dalam bentuk  

modul sebagai aplikasi sistem pengontrolan lampu penerangan 
dengan menggunakan. mikroprosesor AT89C5 1. 

b. Membuat modul aplikasi yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dalam 
praktikum rangkaian interface di laboratorium mekatronika. 
Hal ini adalah sebagai kontribusi hasil penelitian untuk 
mengembangkan laboratorium mekatronika di Jurusan Teknik 
Mesin Program Studi Teknik Konversi'Energi. 

c.   Untuk mengaplikasikan segala ilmu dan pengalaman yang telah 
didapat selama kuliah ; 

d.   Merupakan suatu alat untuk mengukur kemampuan mahasiswa   
dalam menyerap semua ilmu yang telah didapat. 
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 Data 75 tersebut dapat diperbaiki menjadi tujuan penulisan yang jelas 

sesuai dengan arah yang akan dibahas dalam tugas akhir. 

 76)      Tujuan Penulisan          
Sesuai dengan perumusan masalah yang ditetapkan tersebut, 
penulisan tugas akhir ini bertujuan 
a.   membuat modul sebagai aplikasi sistem pengontrolan lampu 

penerangan dengan menggunakan. mikroprosesor AT89C5 1; 
b. membuat modul aplikasi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam 
praktikum rangkaian interface di laboratorium mekatronika. 

 
 Berdasarkan paparan  yang diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa 

subbab tujuan penulisan pada bab pendahuluan tugas akhir mahasiswa hanya 

menyajikan tujuan atau arah yang berkaitan dengan batasan masalah atau rumusan 

masalah yang ditetapkan dalam tugas akhir bukan maksud penulisan.  

 

4.3.1.2    Penyajian Metode 

Dalam pendahuluan tugas akhir mahasiswa Polines bidang rekayasa sering 

terdapat penyajian subbab metode yang mengungkapkan teknik pengumpulan data 

saja tanpa menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk  

merancang dan membangun suatu alat, sistem, atau modul. Bahkan, adapula 

penyajian metode yang tumpang tindih antara teknik pengumpulan data dan  

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rancang bangun. Penyajian metode 

itu terlihat pada contoh berikut. 

 77)     1.4     METODE  PENYUSUNAN 
Metode yang digunakan untuk menyusun Tugas akhir antara lain: 
1. Studi Literatur 

Studi Literatur dimaksudkan untuk memperoleh dan 
mempelajari data-data sebagai acuan dan pendalaman dasar 
teori dalam proses perancangan, pembuatan, dan penguj ian 
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sistem. 
2. Metode Bimbingan 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan bimbingan, 
pengarahan, dan petunjuk dalam pembuatan Tugas Akhir 
sehingga dalam pembuatan Tugas akhir ini dapat berjalan 
dengan lancar. 

3. Metode Laboratorium 
Metode ini diperlukan dalam pembuatan perangkat yang 
digunakan melalui percobaan-percobaan untuk mengetahui cara 
kerja dari perangkat tersebut secara lebih jelas instalasi dan 
konfigurasi sistem. 

4. Metode Observasi 
Metode ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang 
perangkat perangkat yang digunakan dan lokasi sebagai 
pembuatan Tugas akhir. 

 Data  77  menunjukkan metode yang digunakan dalam  rancang bangun  

suatu alat tumpang tindih sehingga tidak sistematis. Bahkan, dalam data 78 hanya 

diungkapkan teknik pengumpulan data tanpa memberikan gambaran tentang 

langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam  rancang bangun  mesin 

perontok padi. 

 78)     Metode Pengumpulan Data  
Metode yang digunakan dalam penulisan Rancang bangun Mesin 
Perontok Kombinasi untuk Komoditas Padi dan Jagung Otomatis 
adalah sebagai berikut: 
a. Studi Lapangan 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 
observasi baik secara langsung maupun tidak langsung agar 
dapat gambaran yang tepat dan cermat mengenai kendala yang 
dihadapi dan sistem kontrol yang digunakan. 

b. Studi Pustaka 
Teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan 
mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan topik serta 
katalog yang digunakan untuk mendapatkan daftar spesifikasi 
teknis komponen yang digunakan dalam pembuatan tugas 
akhir. 

c. Wawanacara dan Bimbingan  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 
tanya jawab dan diskusi secara langsung kepada dosen 
pembimbing atau pihak-pihak yang mengetahui hal yang 
diperlukan dalam pembuatan tugas akhir. 
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 Dalam data 78 dapat diungkapkan urutan penyajian metode sehingga lebih 

sistematis. Selain itu, dalam hal ini perlu disajikan  penjelasan perakitan dan 

pengujian di laboratorium sehingga jelas langkah-langkah yang dikerjakan dalam 

rancang bangun. Data 78 juga perlu menyajikan hal-hal tersebut karena dalam 

metode perlu dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan  metode-metode 

rancang bangun, misalnya mengungkapkan teknik pengumpulan data,  rencana 

perancangan, atau rencana pengujian dalam  rancang bangun.   

 Berdasarkan hal tersebut penyajian metode  (data 77) perlu disajikan 

dengan mempertimbangkan urutan sehingga lebih sistematis dan . Misalnya, 

 79)     1.4     Metode Penyususnan 
Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas  adalah sebagai 
berikut. 
 
1.4.1 Teknik Pengumpulan Data  
Perancangan alat ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan 
data berikut. 
a. Studi Pustaka  

Studi pustaka dimaksudkan untuk memperoleh dan 
mempelajari data-data sebagai acuan dan pendalaman dasar 
teori dalam proses perancangan, pembuatan, dan pengujian 
sistem. 

b. Teknik Observasi 
Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang 
perangkat yang digunakan dan lokasi sebagai pembuatan tugas 
akhir. 

c. Teknik Wawancara 
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tanya 
jawab dan diskusi secara langsung kepada dosen pembimbing 
atau pihak-pihak yang mengetahui hal yang diperlukan dalam 
pembuatan tugas akhir. 
 

1.4.2 Prosedur Rancang Bangun   
Dalam prosedur rancang bangun perlu dikemukakan hal-hal yang 
berkaitan dengan langkah kerja pembuatan alat, seperti rencana 
perancangan dan rencana pengujian serta teknik analisis yang akan 
digunakan. atau   langkah kerja perancangan, langkah pengujian, 
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dan teknik analisis data berdasarkan hasil pengujian alat tersebut. 

 Data 78 juga dilakukan dengan cara memperbaiki kalimat dan 

penambahan penjelasan yang lain seperti contoh data 77. Misalnya,   

 80)      Metode Penulisan   
Metode yang digunakan dalam penulisan Rancang bangun Mesin 
Perontok Kombinasi untuk Komoditas Padi dan Jagung Otomatis 
adalah sebagai berikut. 
a. Studi Lapangan 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 
observasi baik secara langsung maupun tidak langsung agar 
dapat gambaran yang tepat dan cermat mengenai kendala yang 
dihadapi dan sistem kontrol yang digunakan. 

b. Studi Pustaka 
Teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan 
mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan topik serta 
katalog yang digunakan untuk mendapatkan daftar spesifikasi 
teknis komponen yang digunakan dalam pembuatan tugas 
akhir. 

c. Wawanacara dan Bimbingan  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 
tanya jawab dan diskusi secara langsung kepada dosen 
pembimbing atau pihak-pihak yang mengetahui hal yang 
diperlukan dalam pembuatan tugas akhir. 

Selain itu, perlu  dikemukakan prosedur kerja yang akan dilakukan 
dalam perancangan dan pengujian alat yang dibuat. 

 Sebagai pembanding berikut dikemukakan contoh penyajian metode yang 

baik dalam bab pendahuluan tugas akhir.   

81 )   1.4    Metode Penulisan 
 

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengukuran benda kerja, 
sedangkan untuk mendapatkan data sekunder diperoleh dengan cara 
pengumpulan data referensi. 
 
1.4.2 Prosedur Perancangan 
Metode ini digunakan untuk merancang sistem komunikasi data 
menggunakan pemancar dan penerima menggunakan TRF 2,4 G, 
meliputi hal-hal berikut. 
a.   Penggunaan Software 
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Software yang digunakan untuk meng-compile program bahasa 
assembler adalah ASA1.51 dan untuk memasukkan program ke 
dalam menggunakan software ISP.HEX 

                     b.   Perancangan Rangkaian 
Rangkaian yang digunakan dalam tugas akhir ini lebih 
diutamakan ke rangkaian TRF 2,4 G dan Rangkaian yang 
terhubung dengan mikrokontroler AT89C51. 

         c.   Radio Pemancar dan Penerima 
Radio transceiver digunakan untuk mengirimkan data dari 
pemancar (transmitter) ke penerima (receiver). Radio pemancar 
dan penerima yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah jenis 
TRF 2,4 G buatan Laipac Tectnology Inc. 

d.  Jenis Modulasi yang dipakai 
Modulasi yang akan digunakan adalah modulasi Gaussian 
Frekuensi Shift Keying (GFSK). Modulasi ini banyak 
diaplikasikan pada frekuensi tinggi dengan jarak jangkau rendah, 
seperti bluetooth pada handphone. 

e.  Antena 
Untuk melakukan komunikasi data yang digunakan pemancar 
dan penerima TRF 2,4 G adalah jenis antena mikrostrip 3/8 k. 
 

1.4.3 Prosedur  Pengujian 
Berikut dikemukakan prosedur pengujian benda kerja tugas  akhir. 
a.   Pengujian pemancar dan penerima 2,4 GHz 

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kedua radio 
pemancar dan penerima dalam kondisi baik sehingga dapat 
digunakan sebagai perangkat pengirim dan penerima untuk 
melakukan komunikasi data mengunakan data numeri k 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

b. Pengujian untuk mengetahui spektrum frekuensi dan jarak 
jangkau.  
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui spektrum frekuensi 
modulasi GFSK dan jarak jangkau antara pemancar dan penerima 
dalam orde meter. 

 Berdasarkann paparan penyajian metode dalam pendahuluan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dalam metode  perlu disajikan prosedur kerja dalam 

rancang bangun, seperti teknik pengumpulan data,  prosedur perancangan atau 

perencanaan dan pelaksanaan, atau prosedur pengujian. 
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4.3.1.3  Penyajian Sistematika Penulisan  

Dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines selalu 

mencantumkan sistematika penulisan. Penyajian  sistematika penulisan hampir 

sama dengan daftar isi. Padahal sistematika penulisan hanya menyajikan 

informasi yang akan disajikan dalam tugas akhir. Penyajian yang sederhana 

dilakukan dengan  cara menyajikan gambaran umum singkat dari tiap bab masing-

masing, yang ditulis dalam bentuk rincian atau kalimat-kalimat yang 

berkesinambungan.  

Dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines ditemukan 

penyajian sistematika penulisan yang hampir sama dengan daftar isi sehingga 

hanya bersifat pengulangan. Bedanya, dalam daftar isi digunakan penyajian 

dengan rincian dengan angka desimal, sedangkan dalam sistematika penulisan 

penyebutan antarrincian digunakan tanda baca koma. Selain itu, perincian  bab 

tidak mempertimbangkan kaidah penulisan kalimat sehingga hanya disajikan isi 

pokok tiap bab tanpa melihat kesinambungan antara gambaran satu dan gambaran 

bab yang lain. Hal ini terlihat dalam contoh berikut. 

82) 1.5   Sistematika Laporan 
Untuk lebih mudah memahami tugas akhir ini dibuat sistematika 
penulisan yang terbagi dalam beberapa bab, kemudian dirinci 
dalam beberapa subbab, antara lain; 
BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang keseluruhan pokok informasi tentang latar 
belakang masalah, tujuan pembuatan tugas akhir, ruang 
lingkup, metode dan sistematika penyusunantugas akhir ini. 

BAB 2 DASAR TEORI 
Berisi tentang teori-teori dasar dari komponen-komponen 
yang digunakan serta masing-masing bagian yang 
mendasari pembuatan tugas akhir ini. 
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83)  1.5 Sistematika Laporan 
Untuk lebih mudah memahami tugas akhir ini maka dibuat 
sistematika penulisan:. ang terbagi dalam beberapa bab, kemudian 
dirinci dalam Beberapa subbab, antara lain: 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan keseluruhan pokok informasi tentang 
latar belakang masalah, tujuan pembuatan tugas akhir, 
ruang lingkup, metode, dan sistematika penyusunan tugas 
akhir ini. 

  BAB 2  LANDASAN TEORETIS 
Bab ini menjelaskan tentang sejarah Polines , mekanisme 
perkuliahan, dan penjadwalan kuliah. 

  BAB 3 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini memberikan uraian perancangan sistem, 
implementasi sistem, dan penjelasan mengennai 
pemodelan sistem yangakan digunakan dalam perancangan 
sistem baru. 

BAB IV PETUNJUK PENGOPERASIAN DAN PENGUJIAN 
SISTEM 
Bab ini memberikan uraian penggunaan dan langkah-
langkah penjadwalan kuliah. 

  `BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran dalam 
penulisan tugas akhir. 

 

 Dari penyajian sistematika penulisan dalam tugas akhr mahasiswa bidang 

rekayasa Polines tersebut  dapat dilihat bahwa penyajian sistematika penulisan 

terdiri dari pola berikut, yaitu: 

a. penulisan bab dan judul bab ditulis dengan huruf kapital; 

b. penulisan rincian bab tidak sitematis; 

c. penulisan bab digunakan angka Romawi padahal dalam daftar isi ditulis 

dengan angka Arab; 

d. pola penyajian tidak menunjukkan kalimat yang lengkap. 

 
Dari temuan itu dapat dikatakan bahwa penyajian sistematika penulisan 
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belum konsisten sesuai dengan kelaziman dalam penulisan karya ilmiah. Dengan 

demikian, data 82dan 83 dapat disusun beberapa alternatif agar lebih sistematis 

dan sesuai dengan kaidah penulisan. 

 84)  1.5 Sistematika Laporan 
Untuk lebih mudah memahami tugas akhir ini dibuat sistematika 
penulisan yang terbagi dalam beberapa bab berikut. 
a.  Bab 1 menyajikan gambaran umum yang melatarbelakangi 

pokok    bahasan   yang akan disajikan dalam tugas akhir. 
b.  Bab 2 menyajikan kerangka teori dasar yang digunakan sebagai 

acuan dalam pembahasan sesuai dengan topik bahasan dalam 
tugas akhir ini. 

c.  dan seterusnya. 
 85) 1.5 Sistematika Laporan 

Dalam tugas akhir ini dibagi ke dalam enam bab. Setiap bab 
menyajikan informasi unsur-unsur yang akan dibahas dalam tugas 
akhir. Dalam sistematika penulisan ini penulis perlu menyajikan 
gambaran umum tiap bab agar lebih dipahami. 
a. Bab Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan keseluruhan informasi yang berkaitan 
dengan topik pembahasan dalam tugas akhir. 

  b.   Bab  Landasan Teoretis 
Bab ini menjelaskan kerangka teori yang dipakai sebagaiacuan 
dalam  pembahasan perancangan dan implementasi sistem 
penjadwalan kuliah di Polines. 

  c.   Bab Perancangan dan Implementasi Sistem 
Bab ini memberikan penjelasan perancangan dan implementasi 
sistem (model) yang akan digunakan dalam pembuatan 
databse penjadwalan kuliah Polines. 

  d.   Bab Petunjuk Pengoperasian dan Pengujian Sistem 
Bab ini memberikan uraian penggunaan dan langkah-langkah 
yang dilakukan dalam sistem penjadwalan kuliah di Polines.  

  `e.  Bab  Penutup 
Bab ini menyajikan penafsiran hasil pembahasan yang telah 
dilakukan pada bab-bab sebel;umnya. Sebagai tindak lanjut 
pada bab ini akan dikemukakan saran-saran guna 
pengembangan lebih lanjut. 

86)      1.5 Sistematika Laporan 
Dalam tugas akhir ini dibagi ke dalam enam bab. Setiap bab 
menyajikan informasi unsur-unsur yang akan dibahas dalam tugas 
akhir. Dalam sistematika penulisan ini penulis perlu menyajikan 
gambaran umum tiap bab agar lebih dipahami. Bab I menjelaskan 
keseluruhan informasi yang berkaitan dengan topik pembahasan 
dalam tugas akhir. Bab II menjelaskan kerangka teori yang dipakai 
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sebagaiacuan dalam  pembahasan perancangan dan implementasi 
sistem penjadwalan kuliah di Polines. Bab  III menjelaskan 
perancangan dan implementasi sistem (model) yang akan 
digunakan dalam pembuatan databse penjadwalan kuliah 
Polines.Bab  IV menguraikan penggunaan dan langkah-langkah 
yang dilakukan dalam sistem penjadwalan kuliah di Polines.  

   
Sebagai penutup  disajikan penafsiran hasil pembahasan yang 
telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini 
dikemukakan saran-saran guna pengembangan lebih lanjut. 

 

 

4.3.1.4   Penyajian Daftar Pustaka 

Dalam penyajian daftar pustaka pada tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines ditemukan  cara penyusunan yang berbeda-beda, seperti terlihat 

dalam contoh berikut.  

87)    Iskandar Pohan, Kusnassriyanto Syaiful Bahri, Pengantar   
Perancangan   Sistem, PT.Erlangga, Jakarta, 1992. 

88)    Setiawan E. lr, 1985, Instalasi Listrik Arus Kuat 3, Bandung: Bina 
Cipta, Anggota 1KAP1 

89)    wvwv.saranatel.com tentang Bagian Kamera Video CCD CCTV 
90)    Green, DC. 1987. Pedoman Elektronika 2. Jakarta; PT Elex Media 

Komputindo 
91)    Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. " Tata Cara Perencanaan 

Geometrik Jalan Antar Kota". Penerbit Direktorat Jenderal Bina 
Marga. 

92) Dewan Standarisasi Nasional, 1994. “SNI 03-3424-1994 Tata Cara   
Perencanaan Drainase Permukaan JaIan ".  

Berdasarkan data-data tersebut penyajian daftar pustaka sangat beragam  

karena penulis kurang mempertimbangkan  kaidah penyusunan daftar pustaka 

sesuai dengan panduan penulisan tugas akhir. Akan tetapi, dalam panduan 

penulisan tugas akhir bidang rekayasa Polines belum dituangkan penjelasan  

tentang bagian-bagian yang harus ditulis dari sumber yang berbeda-beda.  

Data-data itu menunjukkan pencerminan kurangnya perhatian dalam 

penyusunan daftar pustaka. Ketidakkonsistenan penyajian tersebut terlihat pada  
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a. judul buku yang dicetak dengan huruf miring, 

b. judul buku yang digarisbawahi, 

c. judul buku yang ditulis di antara tanda petik, 

d. judul buku yang dituis dengan huruf tegak (bukan huruf miring), 

e. penggunaan tanda baca yang tidak konsisiten, dan  

f. urutan unsur-unsur daftar pustaka disajikan tidak konsisten. 

Ketidakkonsistenan dalam penyajian  daftar pustaka tersebut dapat 

diperbaiki dengan memperhatikan urutan  penyajian berikut. 

a. Nama disusun balik, yaitu nama terakhir diletakkan di depan yang diikuti 

tanda baca koma dan setelah nama  berikutnya diakhiri tanda titik. Nama 

penulis buku yang kedua dan ketiga (bila buku ditulis dua atau tiga orang), 

maka nama penulis kedua dan ketiga tidak disusun balik dan ditulis lengkap. 

Nama penulis (lembaga) ditulis lengkap tanpa disusun balik. 

b. Tahun penerbitan diikuti tanda titik. 

c. Judul buku dicetak miring yang diikuti tanda titik.  Jika judul artikel ilmiah, 

dari koran, majalah, jurnal, atau internet, ditulis di antara tanda petik dan 

diakhiri tanda  maka  nama koran, majalah, jurnal, atau  nama website ditulis 

dengan huruf miring dan diikuti nomor  edisi penerbitan.  

d. Tempat penerbitan diikuti tanda titik dua.  

e. Nama penerbit didikuti tanda titik. 

f. Gelar kesarjanaan tidak ditulis dalam daftar pustaka. 

g. Penyajian  tiap buku menggunakan bentuk  paragraf bergantung. 

Berdaarkan paparan urutan itu data-data pustaka di atas dapat disusun ke 
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dalam penyajian  berikut. 

93) Pohan, Iskandar dan Kusnassriyanto Syaiful Bahri. 1992. Pengantar 
Perancangan Sistem. Jakarta:  PT.Erlangga. 

94) E., Setiawan. 1985. Instalasi Listrik Arus Kuat 3. Bandung: Bina 
Cipta. 

95) Anonim. ”Bagian Kamera Video CCD CCTV 
”.wvwv.saranatel.com. 

96) Green, DC. 1987. Pedoman Elektronika 2. Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo. 

97) Direktorat Jenderal Bina Marga 1997. Tata Cara Perencanaan 
Geometrik Jalan Antar Kota.  Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal 
Bina Marga. 

98) Dewan Standardisasi Nasional, 1994. SNI 03-3424-1994 tentang 
Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan JaIan. Jakarta. 

 
Untuk itu, dalam panduan penulis tugas akhir penyajian daftar pustaka 

perlu dijelaskan lebih rinci agar lebih dipahami dengan mudah. 

 

4.3.2    Ketidakkonsistenan Penyajian Ilustrasi 

Ilustrasi menyangkut penyajian gambar yang dapat memperjelas isi 

laporan. Artinya, ilustrasi ini menekankan penyajian gambar dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines. Ilustrasi itu disajikan dalam bentuk tabel, 

gambar, grafik, atau diagram, yang digunakan dalam tugas akhir tersebut untuk 

mendeskripsi  data. Penyajian ilustrasi yang tidak tidak cermat banyak digunakan 

dalam tugas akhir. Oleh karena itu, ilustrasi  dapat ditampilkan untuk mendukung 

uraian tersebut. 

Penyajian ilustrasi  yang ditemukan dalam tugas akhir mahasiswa Polines 

kurang cermat  karena penyajiaannya tidak mengikuti kaidah ilustrasi yang lazim 

digunakan. Ilustrasi lebih cenderung disajikan dalam bentuk gambar tanpa 

diberikan penjelasan atau uraian dari maksud komponen data yang terdapat dalam 
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gambar atau tabel itu. Selain itu, pernyataan hubungan antara teks dan gambar 

ditulis secara implisit. Hal ini terlihat  dalam contoh berikut. 

99) Uji Kompaksi 
b.    Peralatan 

1) 1 set peralatan pemadatan terdiri atas 
a)   cetakan logam berbentuk tabung dengan data sebagai 

berikut 
 - Diameter dalam: 4 inch (± 10,2 cm) 

 - Tinggi bersih: 4,6 inch (± 11,5 cm) 

 - Volume: 0,939 liter (939,697 cm3)Alat penumbuk 

a) Diameter : 50,8 mm 

b) Berat : 5,5 lbs (± 2,5 kg) 

c) Tinggi jatuh: 12 inch (± 30,5 cm) 

 
.

Cetakan Standar 

Gambar 5.1 Alat yang Digunakan untuk Uji Kompaksi  
100) 3.7    Program Aplikasi Menggunakan Delphi 7.0 

Pada tampilan utama program aplikasi Delphi 7.0 ini ada beberapa 
tombol yang berguna untuk menjalankan program aplikasi tersebut. 
Langkah yang digunakan untuk menjalankan program aplikasi ini 
adalah dengan cara menb-klik tombol yang tersedia pada tampilan. 
Misalnya, meng-klik tombol serial untuk menjalankan program 
serial yang terhubung dengan mikrokontroler. 
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Gambar 5.8 Tampilan Utama Program Aplikasi Delphi 7.0  

 
 Dalam data 99 dan 100  di atas disajikan ilustrasi yang belum lengkap 

karena hubungan teks dan gambar tidak dikemukakan secara eksplist sehingga 

penyajian belum lazim. Data-data itu perlu diperbaiki dengan menambahkan 

pernyataan penghubung  teks dan gambar, misalnya (Gambar 3), (Gambar3) , atau 

…terdapat dalam tabel berikut. Bahkan, dalam tugas akhir mahasiswa banyak 

terdapat penyajian gambar tanpa teks, seperti contoh berikut.  

101) Data Hasil Pengujian 
 

Tabel 5.1 Pengujian Alat Berdasarkan Jarak Pancar 
 
Jarak 

(m) 
Diterima / Tidak 

Diterima 
Letak , Pemcar dan 

Penerima 

1 Diterima   Lab TKB 

3 Diterima   Lab TKB 
6 Diterima   Lab TKB 

9 Diterima Beda Ruangan Lab TKB dan     TKO 

12 Diterima   Lab TKT 
      15  Diterima Beda Ruangan(LabTKB   dengan   

ruang foto kopi  EE) 
18 Diterima Beda Ruangan(LabTKBdan  Gedung 

,S13) 
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21 Diterima   Tempat Parkir 

24 
 

27

Diterima   Tempat Parkir 
Diterima   Tempat Parkir 

30 Diterima   Tempat Parkir 

 
` Tabel tersebut belum menunjukkan ilustrasi karena penjelasan  atau 

penafsiran data yang telah diklasifikasikan ke dalam tabel tidak diungkapkan 

sehingga tabel itu belum berfungsi sebagai ilustrasi (lihat 5.1.4 Paragraf). 

Sebenarnya, dalam penyajian ilustrasi  diutamakan penjelasan hasil pengujian atau 

penafsirannya sehingga dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan gambar berfungsi 

memperjelas teks sehingga ilustrasi menjadi lebih kongkret. Jadi, pernyataan-

pernyataan yang bersifat argumentatif dari data empiris itulah yang dapat 

mencerminkan ilustrasi yang baik.    

 Tabel  (data 101) perlu dilengkapi dengan penjelasan atau penafsiran yang 

didasarkan data-data empiris tersebut sehingga benar-benar berfungsi 

memperjelas isi laporan atau teks. Agar menjadi ilustrasi yang baik, penyajiannya 

perlu dilakukan dengan cara berikut, yaitu  menambahkan pernyataan yang 

berkaitan dengan data-data tersebut. Misalnya,  

102) Data Hasil Pengujian 

Pengujian alat berdasarkan jarak pancar antara pemancar dan 

penerima dapat diperlihatkan dalam Tabel 5.1 . 

 
Tabel 5.1 Pengujian Alat Berdasarkan Jarak Pancar 

 
Jarak 
(m) 

Diterima / Tidak 
Diterima 

Letak , Pemcar dan 
Penerima 

1 Diterima   Lab TKB 

3 Diterima   Lab TKB 
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6 Diterima   Lab TKB 

9 Diterima 
 

Beda Ruangan Lab TKB dan     
TKO

12 Diterima   Lab TKT 

     15 Diterima Beda Ruangan(LabTKB   dengan   
ruang foto kopi  EE) 

18 Diterima Beda Ruangan(LabTKBdan  
Gedung ,S13) 

21 Diterima   Tempat Parkir 

24 
 

27 

Diterima   Tempat Parkir 

Diterima   Tempat Parkir 

30 Diterima   Tempat Parkir 

 
Berdasarkan data hasil pengujian tersebut  disimpulkan bahwa rugi 
jalur transmisi pada sistem gelombang mikro 2,4 GHz dipengaruhi 
oleh beda ruang dan jarak. Letak antara pemancar dan penerima januh, 
maka daya rugi jalur. Semakin banyak penghalang transmisinya , 
maka daya rugi jalur semakin besar (Sumber penafsiran : dosen 
pengampu). 

 
Dalam tugas akhir dapat digunakan ilustrasi sesuai dengan kebutuhan. 

Selain itu, ilustrasi juga harus digunakan dengan cermat sehingga lebih 

memberikan gambaran yang lebih kongkret. Hal ini dikarenakan ilustrasi 

merupakan gambar atau lukisan yang langsung mendukung isi laporan. Dengan 

demikian, ilustrasi bukan merupakan tempelan (mozaik) gambar yang bersifat 

menarik, melainkan suatu bentuk gambar atau lukisan yang mempunyai hubungan 

dengan isinya. Dengan kata lain, ilustrasi merupakan bagian yang utuh dari 

keseluruhan isi laporan. 

Berdasarkan paparan penyajian ilustrasi dapat disimpulkan bahwa  gambar 

yang disajikan harus utuh sebagai wacana. Artinya, gambar harus memperjelas isi 

laporan (teks) atau teks yang diperjelas dengan gambar sehingga penyajian 
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ilustrasi mempunyai teks dan gambar  sehingga jelas dan kongkret. Hubungan 

teks dan gambar tersebut perlu dilakukan secara eksplisit dengan penambahan  

keterangan penunjukan gambar. 

 

4.3.3  Ketidakkonsistenan Penyajian Kutipan  

Suatu tulisan yang bersifat objektif didukung dengan berbagai teori. 

Kajian- dalam tulisan ilmiah bertujuan memaparkan permasalahan dan 

pemecahannya. Untuk memperkuat pemaparan tersebut, teori-teori yang 

bersumber dari referensi dapat dirujuk ke dalam tugas akhir. 

Penyajian teori (kutipan) tersebut diperlukan guna mendukung pendapat 

penulis yang dituangkan dalam tugas akhir. Dalam bagian ini dijabarkan analisis 

kutipan yang terdapat dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines. 

Pembahasan pengutipan tersebut ditekankan pada cara menyajikan kutipan yang 

diambil dari berbagai referensi.  

Untuk mengungkapkan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan 

landasan teori sangat diperlukan guna mendukung gagasan tersebut dalam tulisan 

ilmiah. Gagasan seseorang dapat direalisasikan dengan langkah-langkah tertentu 

sehingga gagasan tersebut dapat dijabarkan secara sistematis. Akan tetapi, dalam 

tugas akhir mahasiswa bidang  rekayasa Polines  cara menyajikan kutipan masih 

bersifat kumpulan kutipan yang satu dengan lain belum disinkronkan. Hal ini 

terlihat dalam contoh berikut.  

103) 1.3.2 Sistem Informasi Manajemen 
Menurut Raymond Mc. Leod, Jr. (1995) "sistem informasi 
manajemen   dalah suatu sistem berbasis komputer yang 
menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kbutuhan 
yang serupa ". 
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 Menurut Gordon B. Davis (1998) "sistem informasi manajemen 
adalah sistem     manusia atau mesin yang menyediakan 
informasi untuk mendukung informasi manajemen fungsi 
pengambilan keputusan dari suatu organisasi ". 

 
 Kutipan dalam tugas akhir mahasiswa tersebut cenderung digunakan 

dalam bentuk kumpulan teori yang tidak dihubungkan sehingga tidak membentuk 

wacana yang berkesinambungan.  Seakan-akan kutipan itu berdiri sendiri dan 

tidak mempunyai hubungan secara eksplisit. Begitupula,  pada data berikut 

disajikan tiga pengertian perawatan, namun pada akhir kutipan pengertian 

perawatan ketiga diikuti dengan penyajian kesimpulan dari ketiga pengertian 

tersebut. 

  104)  2.13    Definisi  Perawatan 
Perawatan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara atau 
menjaga keandalan fasilitas atau peralatan pabrik serta melakukan 
perbaikan peralatan yang rusak guna menjamin dan mendukung 
kelancaran proses produksi.      (Govil, A. K,1983 :101) 
 
Perawatan adalah suatu konsepsi dari semua aktivitas yang 
diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas peralatan 
agar tetap dapat berfungsi dengan baik seperti dalam kondisi 
sebelumnya (as good cis new).      (Supandi,1990 : 26) 
 
Perawatan adalah kombinasi dari suatu tindakan yang dilakukan 
untuk menjaga suatu barang atau untuk memperbaikinya sampai 
diperoleh kondisi yang bisa diterima.     (A.S.Corder, 1992 : 4) 
 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak perawatan 
sangat besar pengaruhnya bagi kesinambungan operasi pada 
industri atau pabrik sehingga bidang perawatan sistem manajemen 
perawatan yang baik, penempatan 'tenaga teknisi yang andal. 
 

 Kedua pola penyajian kutipan yang digunakan berbeda-beda. Kutipan 

yang terdapat dalam data 103  disajikan dengan mrnggunakan huruf miring dan 

di antara tanda petik dua (”), sedangkan dalam data 104 kutipan disajikan dengan 
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menggunakan huruf tegak. Namun, keduanya sudah menyebutkan sumber 

kutipan.  

 Dengan memperhatikan  kedua   data  tersebut (103 dan 104) dapat 

disimpulkan bahwa  penyajian kutipan belum sepenuhnya mengikuti cara 

menyajikan kutipan yang lazim digunakan. Penyajian kutipan belum 

mempertimbangkan jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak 

langsung. Penyajian pun tidak memperhatikan kaidah penulisan dan jumlah baris 

sebagai kaidah kelaziman dalam tulisan imiah. Di samping itu, pengertian-

pengertian juga tidak dihubungkan dengan pernyataan penghubung penulis tugas 

akhir. 

 Dalam kaidah ejaan  bahasa Indonesia penyajian kutipan tidak ditulis 

dengan dengan huruf miring, karena huruf miring dipakai untuk menuliskan 

istilah lmiah, kata atau penyataarn yang berasal dari bahasa asing, atau kata yang 

perlu mendapatkan penekanan. Di samping itu, tanda petik tidak digunakan untuk 

mengapit kutipan  langsung yang panjang atau melebihi tiga baris ketikan.  

Berdasarkan paparan penyajian kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

penyajian kutipan mengikuti kaidah penulisan dan gaya selingkung yang 

ditetapkan oleh institusi serta kelaziman yang dipakai dalam tulisan 

ilmiah.Berikut ini dikemukakan perbaikan kutipan (data 103 dan 104)  yang 

disajikan dengan mengikuti kaidah penulisan kutipan dan penambahan kalimat 

dari penulis yang bersifat menghubungkan antarpengertian yang diungkapkan. 

105) 2.13   Sistem Informasi Manajemen 
Untuk memberikan batasan pengertian, berikut ini perlu 
dikemukakan dua pengertian tentang sistem informasi manajemen. 
Raymond Mc. Leod, Jr. (1995) menyebutkan bahwa "sistem 
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informasi manajemen   adalah suatu sistem berbasis komputer yang 
menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan 
yang serupa".  Menurut Gordon B. Davis (1998) "sistem informasi 
manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan 
informasi untuk mendukung informasi manajemen fungsi 
pengambilan keputusan dari suatu organisasi ". 
 
Dari dua pengertian tersebut berarti sistem informasi manajemen 
berkaitan dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh 
seseorang atau organisasi yang berbasis teknologi informasi.  

.      106) 2.13    Definisi  Perawatan 
Dalam tugas akhir batasan pengertian perlu diberikan agar 
mempunyai   persepsi yang sama. Berikut ini dikemukakan  tiga 
pengertian perawatan 
a. Perawatan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara 

atau menjaga keandalan fasilitas atau peralatan pabrik serta 
melakukan perbaikan peralatan yang rusak guna menjamin dan 
mendukung kelancaran proses produksi (Govil, A. K,1983 
:101). 

b. Perawatan adalah suatu konsepsi dari semua aktivitas yang 
diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas 
peralatan agar tetap dapat berfungsi dengan baik seperti dalam 
kondisi sebelumnya (Supandi,1990 : 26). 

c. Perawatan adalah kombinasi dari suatu tindakan yang 
dilakukan untuk menjaga suatu barang atau untuk 
memperbaikinya sampai diperoleh kondisi yang bisa diterima 
(A.S.Corder, 1992 : 4). 

 

Dari tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak 
perawatan sangat besar pengaruhnya bagi kesinambungan operasi 
pada industri atau pabrik sehingga bidang perawatan menjadi 
sistem manajemen perawatan yang baik dan  penempatan tenaga 
teknisi yang andal. 

  

4.3.4   Penomoran Rincian  

Penomoran rincian yang terdapat dalam tugas akhir bidang rekayasa 

Polines dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sehingga terkesan tidak 

mempunyai standar penomoran.  Perincian sesuatu dilakukan dengan cara 

penomoran yang berupa angka desimal, huruf, dan lambang rincian. Hal ini 

terlihat dalam contoh berikut. 
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 107) Langkah- langkah pengerjaan pembuatan cetakan dengan mesin  
 bubut, mesin gerinda silinder, dan kerja bangku  adalah sebagai 
berikut. 
4.1.2.1  Pengerjaan dengan mesin bubut 

4.1.2.1.1 Mempelajari gambar dan memeriksa ukuran  
bahan 55 mm x 230 mm. 

4.1.2.1.2  Menyiapkan mesin bubut dan peralatan yang 
dibutuhkan 

 4.1.2.1.3   Mencekam benda kerja. 
4.1.2.1.4    Membubut muka sepanjang 4 mm 
4.1.2.1.5    Menyenter bor secukupnya. 

      4.1.2.2 Pengerjaan dengan mesin gerinda silinder 
4.1.2.2.1   Menyiapkan mesin gerinda silinder dan peralatan 

yang  digunakan. 
4.1.2.2.2  Menggerinda body pillar 0 48,6 mm sepanjang 

124 mm. 
4.1.2.2.3   Menggerinda body pillar 0 53 mm sepanjang 20 

mm. 
4.1.2.2.5   Menghilangkan bagian yang tajam. 
4.1.2.2.6   Memeriksa ukuran. 

108)   Hasil rancangan yang telah dibuat direalisasikan dalam bentuk 
benda kerja atau simulator yang siap untuk dioperasikan. 
Pembuatan benda kerja dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu : 

 Pembuatan perangkat keras : tahap ini mencakup semua 
proses pembuatan perangkat keras untuk merealisasikan 
hasil rancangan yang telah dibuat menjadi Benda kerja 
yang siap dioperasikan. 

 Pembuatan perangkat lunak : pembuatan Benda kerja yang 
mencakup tentang pembuatan perangkat lunak untuk 
pengendalian kerja alat mulai darn data kontrol sampai 
tampilan. 

 Perakitan dan pengesetan : adalah" bagian paling akhir Bari 
pembuatan benda kerja yang mencakup penataan alat pada 
kotak dan pengesetan seluruh rangkaian. 

           109)    Setelah melakukan uji coba terhadap model alat pemotong pelat 
dengan  sistem pnuematik dengan kontrol. PLC dapat diambil   
kesimpulan sebagai berikut. 
7.1 Proses pemotongan dapat dilakukan dengan balk dan 

menghasilkan  plat terpotong dengan sempurna pada tekanan 8 
bar 

7.2 Proses penyetempelan dapat dilakukan dengan baik dan 
menghasilkan tulisan POLINES terbaca dengan sempurna pada 
tekanan 8 bar. 

7.3 Tekanan penjepitan dan clearance pisau dengan meja potong 
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sangat  berpengaruh pada proses pemotongan. 
 110)    Untuk menentukan dimensi bahan acuan perancah diperhitungan 

beberapa kondisi, yaitu: 
i. Tekanan hidrostatik beton 
 PH = 24 x h .......................... (Kg/m2) 
ii. Pengaruh tiang penyangga beton 
 PV=(24xExK+5)  ................. ,(Kg/m2) 
 Pengaruh Teknik Pengecoran 
 Pg = (3 x E + D/10 + 15)  .......... ,(Kg/m2) 
 Keterangan : 
 Ph = tekanan hidrostatik 
 Pv = tekanan dasar 
 E = kecepatan pengecoran 
 K = nilai konstanta 

  
111) Komponen-komponen yang tidak standar meliputi  

• Rangka 
• Bak PVC 
• Cover PVC 
• Dudukan elektroda 

112)    1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam perancangan alas electroplating ini dibatasi pada masalah 
berikut. 
1   Benda kerja yang diuji adalah plat St 37. 
2.  Pengujian yang akan dilakukan adalah proses pelapisan 

tembaga-nikel-khrom. 
3.   Kelistrikan yang dipergunakan adalah arus listrik DC dengan 

tegangan   maksima120 Volt.... 
 

 Dari data tersebut terlihat bahwa pola penomoran rincian yang terdapat 

dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines menunjukkan 

ketidakkonsistenan dalam penulisan nomor. Penomoran angka desimal seperti 

dalam data 107 dan data 109 tidak digunakan dalam penyebutan rincian, tetapi 

digunakan untuk menuliskan  subbab dan anak bab. Namun, yang perlu 

dipertimbangkan dalam penyebutan rincian bergantung pada gaya selingkung 

yang ditetapkan oleh lembaga masing-masing. Semua itu digunakan atas dasar 
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konsistensi penulisan rincian. Misalnya, jika ditetapkan penyebutan rincian bagian 

pertama digunakan  huruf (a,b,c, dan seterusnya), maka berikutnya digunakan 

pola penyebutan yang sama. Penyebutan bagian rincian dari rincian pertama 

digunakan angka Arab, berikutnya digunakan penomoran yang sama. Berikut 

dikemukakan format penyebutan rincian dari bab, subbab, anak subbab.. 

 2.   ..................................... 
2.1 .............................. 

2.1.1 .................. 
2.1.1.1 ....... 

a.    .......................... 
      1.  .................... 

a) .............. 
1) .......... 

 
Jadi, jelaslah bahwa penyebutan rincian, bukan subbab atau anak subbab, 

digunakan pola  berikut. 

   2.1.1.1 ................................ 
a.    .......................... 
      1.  .................... 

b) .............. 
1) ............. 

 
Dalam perincian tidak digunakan tanda berikut, seperti  ♥, ●, < , ►, ■, atau -.  
  



 

BAB V 

PANDUAN PENULISAN TUGAS AKHIR 

 

5.1    Panduan  Penulisan Tugas akhir Lama  

Dalam menganalisis  aspek kebahasaan dan tata tulis tugas akhir 

mahasiswa Polines bidang rekayasa banyak ditemukan kesalahan kebahasaan dan 

ketidakkonsistenan  tata tulis terutama pada bagian utama dan penutup. 

Berdasarkan analisis kebutuhan itulah panduan penulisan tugas akhir yang berlaku 

saat ini perlu dikembangkan agar lebih aplikatif, yaitu panduan yang mudah 

dipahami dan praktis untuk diterapkan. Hal itu dilakukan dengan cara menyajikan 

contoh terapan beserta penjelasan sehingga mahasiswa dapat menerapkan kaidah 

kebahasaan dan penulisan  tugas akhir. 

Panduan penulisan tugas akhir mahasiswa Polines yang berlaku saat ini 

terdiri dari bagian-bagian berikut, yaitu: 

a. ruang lingkup tugas akhir  meliputi  pengertian dan lingkup tugas akhir; 

b. petunjuk pengajuan usulan tugas akhir terdiri dari persyaratan pengajuan 

usulan tugas akhir dan format usulan tugas akhir; 

c. pedoman pembimbingan tugas akhir  terdiri dari  syarat pembimbing dan 

pelaksanaan pembimbingan; 

d. petunjuk penulisan naskah tugas akhir terdiri dari ukuran kertas dan huruf dan 

susunan naskah tugas akhir; 
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e. petunjuk ujian wawancara tugas akhir terdiri dari syarat calon peserta ujian,  

waktu pendaftaran, waktu ujian, prosedur pendaftaran ujian, tim penguji, dan 

pelaksanaan ujian wawancara tugas akhir; 

f. penutup.  

Secara umum panduan tugas akhir Polines yang berlaku saat ini terdiri dari 

bagian penyusunan usulan, penulisan tugas akhir, dan bagian yang berkaitan 

dengan persyaratan ujian. Pedoman penulisan tugas akhir yang digunakan saat ini 

lebih cenderung dikemukakan bagian-bagian yang bersifat mekanisme, sedangkan  

tata tulis  penulisan tugas akhir hanya disajikan  secara singkat  tanpa memberikan 

penjelasan yang jelas dan lengkap. Hal ini dapat menyulitkan mahasiswa dalam 

menuliskan tugas akhir. 

Berdasarkan isi pedoman penulisan tugas akhir Polines yang kurang 

lengkap, pengembangan panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines perlu dilakukan. Pengembangan panduan tersebut menekankan 

aspek kebahasaan dan tata tulis tugas akhir, sedangkan materi  penyusunan usulan 

dan bagian yang berkaitan dengan persyaratan ujian tidak dikembangkan dalam 

penelitian ini.Hal ini disebabkan bagian-bagian yang terdapat dalam penyusunan 

usulan tugas akhir sudah terdapat dalam penjelasan penulisan tugas akhir, 

sedangkan persyaratan ujian wawancara hanya bersifat  administratif sehingga 

tidak berhubungan langsung dengan analisis kebutuhan baik aspek kebahasaan 

maupun aspek tata tulis tugas akhir mahasiswa Polines. Secara lengkap panduan 

penulisan tugas akhir Polines yang berlaku saat ini terdapat pada Lampiran 6.  
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5.2   Panduan Penulisan Tugas Akhir Baru  

 Bagian ini  merupakan bagian pengembangan panduan penulisan tugas 

akhir bidang rekayasa Polines. Pengembangan panduan ini  terdiri dari  bagian 

awal, bagian utama, dan bagian akhir. Setiap bagian tersebut dijabarkan secara 

singkat, sedangkan secara lengkap dimasukkan dalam panduan penulisan tugas 

akhir bidang rekayasa  Polines (Lampiran  7). 

 

5.2.1 Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari bagian-bagian yang belum berkaitan dengan 

subtansi pembahasan, seperti judul, persetujuan, pengesahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar istilah, singkatan teknis, dan daftar 

lampiran. Secara umum, bagian awal dalam tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines tidak banyak perbedaan yang signifikan karena hanya bersifat 

keterangan awal yang berkaitan dengan informasi teknis, seperti persetujuan atau 

pengesahan.  

Dalam lembar persetujuan dan pengesahan relatif sama, walaupun secara 

teknis terdapat beberapa kesalahan istilah yang digunakan, seperti istilah tugas 

akhir ditulis proyek akhir.  Namun, pola penyajiannya tidak memiliki perbedaan 

yang mendasar. Jadi, bagian awal ini tidak termasuk dalam pembahasan panduan 

penulisan tugas akhir.  
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5.2.2  Bagian  Utama 

Bagian utama tugas akhir terdiri dari bab pendahuluan, landasan teoretis, 

inti (pembahasan), dan bab penutup berupa simpulan dan saran.  

5.2.2.1   Bab  Pendahuluan 

  Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penulisan, metode/sumber data, dan sistematika penyusunan tugas akhir. 

Dalam panduan umum tugas akhir Polines yang berlaku saat ini ketentuan subbab-

subbab tersebut diungkapkan secara singkat sehingga mahasiswa kurang 

memahami dengan mudah  karena tidak diberikan penjelasan yang lebih terapan, 

misalnya dengan contoh  pada subb-subbab  yang mendasar. 

  Ketentuan penyajian pendahuluan dalam panduan penulisan tugas akhir 

Polines  itu dikemukakan dengan penjelasan berikut. 

a. Latar belakang masalah berisi  alasan yang mendorong mengapa judul tugas 

akhir tersebut penting  untuk dibuat. 

b. Ruang lingkup berisi pembatasan masalah, khususnya yang ada hubungannya 

dengan pembuatan tugas akhir. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya 

pembahasan di luar isi tugas akhir. 

c. Tujuan berisi uraian tujuan (materi) penulisan tugas akhir. 

d. Metode berisi tentang metode-metode  yang digunakan  untuk menyelesaikan 

tugas akhir. 

e. Sistematika berisi tentang penjelasan singkat tiap-tiap bab dan bukan ulangan 

dari daftar isi. 
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  Petunjuk penulisan bab pendahuluan diberikan penjelasan secara singkat 

tanpa menyebutkan bagaimana penjelasan itu diterapkan, bahkan contoh 

penyajian subbab-subbab pendahluan tidak ditunjukkan sehingga mahasiswa tidak 

dapat menuliskannya dengan baik. Misalnya, mahasiswa belum dapat 

membedakan maksud  dan tujuan penulisan. Dalam hal ini mahasiswa cenderung 

mengungkapkan maksud dan tujuan dengan  pemahaman yang sama sehingga 

terdapat tumpang tindih dalam penyajian tujuan penulisan tugas akhir.  

  Kecenderungan kesalahan kebahasaan  yang ditemukan pada bagian tujuan 

penulisan terdapat pada penyajian kalimat yang menunjukkan kesejajaran,  

pemilihan kata tugas, dan pemakaian tanda baca yang tidak sesuai dengan kaidah 

penulisan ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan kebahasaan tersebut menunjukkan 

bahwa  penjelasan tentang cara menyajikan tujuan penulisan sesuai dengan kaidah 

kelaziman dalam tulisan ilmiah dan kaidah bahasa Indonesia yang benar sangat 

diperlukan. Dengan demikian, dalam panduan penulisan tugas akhir bidang 

rekayasa Polines perlu diberikan ilustrasi penyajian tujuan penulisan sehingga 

panduan ini dapat memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi mahasiswa dalam 

menerapkan kaidah penulisan.     

  Di samping tujuan penulisan, penyajian subbab metode tidak dikemukakan 

dalam bab tersendiri, tetapi dikemukakan dalam subbab pendahuluan sehingga 

penyajian cenderung singkat. Walaupun penyajian subbab metode dituliskan 

dalam bab pendahuluan,  penyajian substansi metode tetap memperhatikan 

prosedur kerja yang akan dilakukan baik  perencanaan, perancangan, maupun  

penelitian.   
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  Subbab metode tersebut  belum menunjukkan penyajian yang  sistematis. 

Di samping itu, substansi metode yang disajikan cenderung terbatas pada teknik 

pengumpulan data, sedangkan prosedur  kerja perancangan dan pengujian  

sebagian besar belum diungkapkan dalam subbab ini. Oleh karena itu, dalam 

panduan penulisan tugas akhir bidang rekayasa Polines perlu dijelaskan dengan 

contoh agar dapat dipahami dan diterapkan dalam penulisan tugas akhir. 

Penjelasan itu menyangkut urutan  prosedur kerja perencanaan, perancangan, atau 

penelitian. Dengan memberikan ilustrasi penyajian metodologi  diharapkan 

mahasiswa dapat merapkan kaidah penulisan subbab metode dengan tepat.  

  Subbab  terakhir dari bab pendahluan  adalah sistematika penulisan. Dalam 

tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines sistematika penulisan disajikan 

dengan menyebutkan urutan penyajian dalam tugas akhir. Penyajiaanya 

dikemukakan secara berurutan, namun belum menunjukkan wacana yang baik. 

Substansi sistematika penulisan tugas akhir  tidak disajikan dengan kalimat-

kalimat yang efektif  sehingga keutuhan dan kelengkapan wacana tidak terpenuhi. 

Oleh karena itu, dalam panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines perlu diberikan contoh penyajian sistematika penulisan sesuai dengan 

penulisan wacana yang baik dan benar. 

  Dengan paparan kekurangan yang terdapat dalam panduan penulisan tugas 

akhir bidang rekayasa Polines yang masih berlaku berarti penjelasaan bab 

pendahuluan dalam panduan itu perlu disajikan dengan contoh-contoh agar dapat 

diterapkan mahasiswa secara praktis dalam menulis tugas akhir. Penjelasan yang 
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disajikan dengan contoh tersebut akan memberikan informasi cara penyajian bab 

pendahuluan lebih mudah dan sistematis. 

 

5.2.2.2    Bab  Landasan Teoretis 

  Bab ini mengupas secara mendasar, luas, dan sistematis tentang teori yang 

digunakan dan dikembangkan untuk mendukung dan memecahkan masalah yang 

ada pada bab-bab berikutnya, dengan disebutkan sumbernya. Penjelasan ini 

tertuang dalam panduan penulisan tugas akhir Polines yang masih berlaku. 

Namun, dalam  penyajiannya dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines kurang dapat membedakan pendapat sendiri dan penulis  lain. 

  Teori-teori yang diungkapkan dalam tugas akhir cenderung berupa 

kumpulan yang belum diwujudkan dalam wacana yang baik karena kutipan-

kutipan yang disajikan tidak dihubungkan dengan kalimat penulis tugas akhir. 

Teori yang diacu sebagai dasar pembahasan diwujudkan dengan kutipan langsung. 

Kutipan-kutipan yang dikemukakan bab landasan teori itu cenderung tidak 

mempertimbangkan kaidah penulisan yang lazim digunakan dalam penulisan 

karya ilmiah.  

  Dalam hal ini kutipan-kutipan dalam tugas akhir mahasiswa  bidang 

rekayasa Polines cenderung ditemukan penyajian kutipan langsung yang kurang 

cermat, yaitu penyajian kutipan langsung (yang kurang dari empat baris). 

Penyajian kutipan langsung tersebut cenderung ditulis tanpa pemakaian tanda 

petik sehingga penulis tugas akhir kurang memperhatikan teknik penulisan 

kutipan langsung berikut. 
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  Kutipan langsung dilakukan untuk mengutip rumus, gambar-gambar, 

istilah ilmiah, definisi, atau pernyataan ilmiah baik dari pembicaraan atau naskah 

buku yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam tugas akhir. Kutipan 

langsung yang disajikan dalam tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines 

cenderung kutipan langsung pendek, namun penyajiannya belum mengikuti 

kaidah penulisan. Misalnya, dalam tugas akhir kutipan langsung yang kurang dari 

empat baris tidak ditulis di antara tanda petik.  

  Berdasarkan paparan bab landasan teori berarti bahwa dalam panduan 

penulisan tugas akhir mahasiswa Polines perlu diberikan contoh penyajian kutipan 

yang lazim digunakan dalam penulisan ilmiah. Penyajian kutipan tersebut 

mengikuti kaidah penulisan berikut. 

a. Mengutip pendapat atau gambar dapat dilakukan dalam bentuk kutipan 

langsung dan tidak langsung. 

b. Kutipan langsung yang diungkapan dapat berupa pernyataan pendek (kurang 

dari empat baris) dan pernyataan yang panjang (lebih dari tiga baris). 

c. Kutipan langsung pendek ditulis di antara tanda petik dan dimasukkan 

langsung dalam teks sebagai wacana (tidak berdiri sendiri) serta tidak ditulis 

dengan huruf miring, kecuali pernyataan yang menggunakan bahasa asing. 

d. Kutipan langsung panjang ditulis tersendiri sebagai paragraf atau tidak 

dimasukkan ke dalam teks dan tidak ditulis di antara tanda petik. 

e. Kutipan tidak langsung dimasukkan ke dalam teks tanpa tanda petik baik 

kutipan tidak langsung yang pendek maupun yang panjang. 
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f. Dalam setiap kutipan baik langsung maupun tiudak langsung selalu disebutkan 

sumber kutipan, yaitu dengan menyebutkan nama akhir penulis, tahun, dan 

halaman untuk kutipan langsung, sedangkan kutipan tidak langsung cukup 

disebutkan nama dan tahun. 

Dengan penjelasan cara penyajian kutipan baik langsung maupun tidak 

langsung  diharapkan mahasiswa dapat menerapkan kaidah penulisan kutipan 

dalam penulisan tugas akhir. Oleh karena itu, dalam panduan penulisan tugas 

akhir perlu dikemukakan penjelasan contoh pengutipan.   

 

5.2.2.3  Bab Inti   

Bab ini  (bab pembahasan) dibagi ke dalam beberapa  bab bergantung  

kebutuhan  pembahasan atau penyelesaian terhadap topik yang dirancang, 

dibahas,  atau diteliti. Sebagai gambaran bab inti, berikut diberikan ilustrasi 

tentang penyajian bab initi.  

Tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines sudah menunjukkan 

penyajian urutan bab inti yang sistematis. Jumlah bab ini bergantung pada 

kebutuhan pembahasan. Misalnya,  dalam tugas akhir yang berjudul Rancang 

Bangun Mesin Perontoh Kombinasi untuk Komoditas Padi dan Jagung Oomatis 

(Abdalah et. el., 2007). Dalam tugas akhir itu disajikan bab inti yang terdiri dari 

beberapa bab, yaitu: 

a. bab pemodelan alat terbagi ke dalam sembilan  subbab; 

b. bab perakitan alat terbagi ke dalam tiga subbab; 

c. bab pengoperasian alat terbagi ke dalam lima subbab; 
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d. bab penutup terbagi ke dalam subbab simpulan dan saran. 

  Berdasarkan contoh tersebut bab inti dalam tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines sudah menunjukkan penyajian bab yang berkesinambungan dan 

sistematis. Akan tetapi, penyajian ilustrasi cenderung  belum menunjukkan 

wacana yang baik. Hal ini terbukti dari analisis data tata tulis, khususnya 

penyajian ilustrasi, masih banyak ditemukan penyajian ilustrasi yang tidak 

lengkap dan tidak mempunyai hubungan secara eksplisit antara teks dan gambar.  

  Ilustrasi yang tidak lengkap itu merupakan  ilustrasi yang hanya disajikan 

dalam  gambar atau tabel tanpa diberikan penjelasan atau penafsiran dari gambar 

yang disajikan. Ditinjau dari segi wacana, jelaslah bahwa penyajian ilustrasi yang 

tidak lengkap tersebut belum mencerminkan sebuah laporan yang baik. Hal ini 

disebabkan informasi yang terkandung dalam gambar, misalnya data hasil 

pengujian atau perhitungan, belum dituangkan dalam tugas akhir sehingga 

informasi lengkap mengenai hal itu  tidak tersampaikan kepada pembaca. Oleh 

karena itu, penyajian ilustrasi harus  disajikan secara lengkap dan utuh sebagai 

wacana, yaitu adanya pernyataan-pernyataan yang menjelaskan data hasil 

pengujian atau perhitungan yang terdapat dalam gambar. Selain itu, penyajian 

ilustrasi tidak didukung dengan adanya hubungan eksplisit antara teks dan 

gambar.  

  Untuk menghubungkan teks dan gambar secara eksplisit dapat dilakukan 

dengan menyebutkan penyataan penghubung seperti berikut. 

a. Tipe alkali komposisi larutan sdan kondisi operasi dapat dilihat dalam Tabel 

3.2. 
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b. Gambar 4.2  di atas menunjukkan  hubungan .... 

c. Langkah-langkah pengoperasian alat  tersebut dapat dilihat dalam diagram alir 

berikut. 

d. Model pemotong pelat dan stempel menggunakan siustem peneumatik dengan 

tiga silinder (Gambar 2.2). 

  Berdasarkan contoh itu dapat dikatakan bahwa  hubungan eksplisit dalam 

penyajian ilustrasi ditunjukkan dengan adanya penggunaan kata, seperti  Tabel 

3.2, Gambar 4.2, dan   ... berikut, yang dimasukkan langsung ke dalam kalimat 

sebelum atau sesedah gambar yang dimaksud. Dengan demikian, agar penyajian 

ilustrasi dikemukakan dengan baik, panduan penulisan tugas akhir mahasiswa 

bidang rekayasa Polines perlu menyajikan penjelasan contoh penyajian ilustrasi 

sehingga kaidah penulisanya langsung diterapkan mahasiswa dalam menulis tugas 

akhir.  

  Dengan paparan penyajian bab inti di atas dapat disimpulkan bahwa 

penyajian bab inti dibagi ke dalam beberapa bab sesuai dengan kebutuhan 

pembahasan. Penyajian ilustrasi pada bab inti harus ditulis lengkap, yaitu 

ditunjukkan dengan adanya teks yang diperjelas dengan  gambar atau gambar 

yang diikuti dengan penjelasan atau penafsiran berdasarkan data-data yang 

tertuang dalam gambar. Di samping itu, agar  hubungannya eksplisit diberikan 

pernyataan penghubung sehingga teks dan gambar menjadi satu kesatuan wacana 

(tidak berdiri sendiri). 
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5.2.2.4    Bab Penutup  

Bab penutup terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi pernyataan 

padat dan tepat dari hasil bahasan dan analisis data yang dihasilkan pada bab-bab 

isi. Saran diperlukan untuk memberi masukan atau pengembangan ilmu 

pengetahuan sesuai dengan wawasan penulis. Saran  hendaknya lebih operasional  

dan sesuai dengan kesimpulan atau bahasan sebelumnya. Jika dianggap perlu, 

saran harus memuat misi yang  mengarah pada penyempurnaan metode dan cara 

mengatasi permasalahan. 

Dalam tugas akhir mahasiswa Polines penyajian bab penutup sudah 

menunjukkan penyajian yang baik sehingga bab penutup tidak dibahas dalam 

tulisan ini. Namun, sebagai masukan dalam panduan penulisan tugas akhir perlu 

dituliskan beberapa saran berikut. 

a. Simpulan tidak menyajian definisi atau pengertian suatu istilah sehingga  

definisi atau pengertian dituangkan dalam bab inti. 

b. Simpulan berupa pernyataan-pernyataan dari hasil pembahasan  dan analisis 

data yang dihasilkan pada bab inti. 

c. Simpulan ditulis dalam bentuk wacana, yaitu berupa kalimat-kalimat yang 

terangkai dalam paragraf-paragraf yang saling berkesinambungan. 

d. Saran yang disampaikan disesuaikan dengan masalah, pembahasan, dan 

simpulan yang ada serta dapat memberikan penyempurnaan terhadap 

permasalahan yang dibahas.   
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5.2.3   Bagian Akhir  

Bagian ini terdiri dari  daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berupa 

daftar  buku, jurnal, dan majalah ilmiah yang dipakai sebagai acuan, referensi, 

atau rujukan dalam penulisan tugas akhir. Daftar pustaka disusun secara terperinci 

dan sistematis.  

 Dalam panduan tugas akhir mahasiswa Polines dikemukakan ketentuan 

penulisan daftar pustaka berikut. 

a. Daftar referensi disusun secara alphabet; 

b. Dalam daftar referensi tidak terdapat nomor urut; 

c. Semua  gelar  kesarjanaan tidak perlu ditulis; 

d. Judul sumber referensi dicetak miring; 

e. Jarak antar butir referensi dua spasi; 

f. Jarak dalam satu  referensi adalah 2 spasi bila tidak boleh lebih dari dua baris 

dan 1 spasi bila lebih dari  dua baris; 

g. Bila lebih dari satu baris, baris kedua dan seterusnya dimulai dari ketukan ke 

delapan; 

h. Bila mana pengarang tidak diketahui, nama pengarang diberi garis lurus saja; 

i. Urutan penyebutaan keterangan tentang sumber data adalah nama pengarang, 

tahun penelitian, judul penerbitan. 

Penulisan daftar pustaka di atas belum menunjukkan penyajian yang 

sistematis sehingga tidak mencerminkan urutan dalam penyusunan daftar pustaka.  

Sementara mahasiswa menginginkan adanya petunjuk  penulisan daftar pustaka 

yang sistematis. Artinya, urutan  penulisan daftar pustaka diawali dari urutan 
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penyebutan subatansi daftar pustaka, kemudian diikuti ketentuan-ketentuan lain 

yang mendukungtnya. Jadi, cara penulisan daftar pustaka yang sistematis perlu 

dikemukakan dalam panduan penulisan tugas akhir Polines dengan beberapa 

contoh penyajian yang lengkap.  

Dengan paparan penyajian daftar pustaka di atas,  daftar pustaka yang 

dituangkan dalam panduan penulisan tugas akhir bidang rekayasa Polines perlu 

dijelaskan ketentuan-ketentuan penyajian yang lebih rinci dan sistematis. Urutan 

penyajian tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut. 

a. Urutan unsur yang ditulis dalam menyajikan buku, jurnal, internet, dan 

majalah diberikan penjelasan dan contoh lebih lengkap; 

b. Ketentuan-ketentuan  lain dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa Polines.    

 perlu dijelaskan lebih sistematis.  

 Berdasarkan analisis aspek kebahasan dan tata tulis dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines dan paparan pedoman umum penulisan akhir 

Polines yang digunakan selama ini dapat disimpulkan bahwa panduan penulisan 

tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines perlu dikembangkan dengan hal-

hal berikut. 

a. Dalam panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines, 

kaidah penulisan tugas akhir perlu dideskripsi lebih rinci dan praktis dengan 

menyertakan contoh penyajian  baik aspek kebahasan maupun aspek tata tulis 

sehingga kaidah tersebut langsung diterapkan dalam penulisan tugas akhir.  
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b. Pengembangan panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa 

Polines hanya dibatasi  pada petunjuk penulisan tugas akhir sesuai dengan 

batasan masalah dalam tesis ini.  

c. Petunjuk pengajuan usulan (proposal), petunjuk pembimbingan tugas akhir, 

dan petunjuk ujian wawancara tidak dikembangkan lebih lanjut karena bersifat 

teknis dan tidak berkaitan dengan topik pembahasan. Namun, penulis 

berupaya untuk melakukan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi 

yang ada.     

Dari paparan panduan penulisan tugas akhir yang digunakaan selama ini 

dan panduan penulisan tugas akhir yang dikembangkan terdapat perbedaan yang 

signifikan. Perbedaan itu tertuang dalam tabel berikut.  

Tabel  9  Perbedaan  Panduan yang Lama dan Baru 

No. Panduan Substandi  Perbedaan  

1. Lama  a.  Penjelasan subbab pendahuluan    diungkapkan secara 
singkat 

b.  Contoh pemakaian bahasa tidak dijelaskan  
c.  Tata tulis hanya diberikan penjelasan secara singkat 

2 Baru a.  Setiap penjelasan subbab pendahuluan    diberikan contoh 
b. Pemakaian bahasa Indonesia diberikan dengan contoh yang 

salah dan   benar, seperti penyajian paragraf, penyusunan 
kalimat efektif, dan pemilihan kata 

c.  Penjelasan tata tulis diberikan dengan contoh 
 

5.3 Hasil Uji Coba  

Analisis kebutuhan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dipakai 

sebagai dasar untuk melakukan pengembangan panduan penulisan tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines.  Pengembangan panduan tersebut dilakukan 

dengan cara menambahkan deskripsi aspek kebahasaan dan tata tulis beserta 
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contoh yang mendukungnya sehingga panduan itu lebih terapan.   Pengembangan 

panduan penulisan tugas akhir didasarkan kebutuhan mahasiswa dan dosen yang 

berkaitan dengan kedua aspek tersebut. 

Berdasarkan  pembahasan sebelumnya, panduan penulisan tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines perlu dikembangkan sesuai dengan hasil 

analisis kebutuhan baik aspek kebahasaan maupun aspek  tata tulis. 

Pengembangan yang dilakukan dikhususkan  pada petunjuk penulisan tugas akhir. 

Dari panduan yang telah dikembangkan itu dilakukan uji coba pada mahasiswa 

bidang rekayasa Polines dengan mekanisme berikut. 

Panduan penulisan tugas akhir  yang merupakan hasil pengembangan itu 

diberikan kepada sepuluh mahasiswa  bidang rekayasa Polines yang duduk pada 

semester 6 Tahun Akademik 2007/2008. Setiap mahasiswa menerima fotokopi 

petunjuk penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines yang sudah 

dikembangkan. Setelah mahasiswa tersebut mencermati panduan itu, mahasiswa 

menerapkan kaidah penulisan tugas akhir yang didasarkan petunjuk tersebut.  

Uji coba terhadap penerapan kaidah penulisan tugas akhir dilakukan 

kepada mahasiswa untuk membuat pendahuluan, landasan teori, dan sebagian 

pembahasan. Mahasiswa yang membuat tugas akhir itu merupakan mahasiswa 

Polines bidang rekayasa yang  saat ini duduk pada semester 6 dan mereka sedang 

melaksanakan pembuatan tugas akhir. Setiap mahasiswa membuat tulisan sesuai 

dengan topik pembahasan masing-masing dalam kurun waktu satu bulan, yaitu 

Juni 2008. Fotokopi petunjuk penulisan tugas akhir yang sudah dikembangkan 

diberikan kepada setiap mahasiswa sebagai acuan dalam pembuatan tugas akhir. 
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Berdasarkan panduan itulah diharapkan setiap mahasiswa membuat  sebagian 

tugas akhir  sesuai dengan topik pembahasan masing-masing. 

Mahasiswa hanya membuat pendahuluan, landasan teori, dan hanya 

sebagian pembahasan sebab waktu yang disediakan hanya satu bulan, yaitu Juni 

2008 sehingga uji coba ini tidak dilakukan hingga tugas akhir itu selesai. Namun, 

secara substanasi data kebahasaan dan tata tulis yang terdapat dalam tugas akhir 

yang berpedoman pada pedoman penulisan tugas akhir Polines yang selama ini 

digunakan dan tugas akhir yang berpedoman pada panduan penulisan tugas akhir 

yang telah dikembangkan sudah dapat diamati  baik aspek kebahasaan maupun 

tata tulis. 

Sesuai dengan waktu yang ditentukan, setiap mahasiswa memberikan 

sebagian tugas akhir yang telah dibuat sampai batas akhir waktu yang ditentukan, 

yaitu akhir Juni 2008. Berdasarkan sebagian tugas akhir yang diserahkan, penulis 

melakukan pengamatan  terhadap aspek kebahasan dan tata tulis yang terdapat 

dalam bagian tugas akhir tersebut. Dalam uji coba ini penulis hanya mengamati 

kesalahan pemakaian bahasa Indonesia dalam tugas akhir yang berpedoman pada 

panduan penulisan tugas akhir yang telah dikembangkan, yaitu menyangkut 

penyajian paragraf dan kalimat efektif. Kedua,  tata tulis yang diamati dalam tugas 

akhir yang berpedoman pada panduan penulisan tugas akhir yang dikembangkan  

meliputi penyajian sistematika, ilustrasi, pengutipan, termasuk penomoran  dalam 

rincian sesuatu. 

Berdasarkan uji coba tersebut bahasa Indonesia sudah  diterapkan dengan 

baik dan benar, walaupun masih terdapat beberapa kesalahan. Namun, hal ini 
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dapat dikatakan bahwa secara umum pemakaian kata tugas dalam kalimat sudah 

dipakai secara cermat, penyusunan kalimat sudah lengkap, dan penyajian paragraf 

cenderung baik bila dibandingkan dengan hasil analisis kebahasan yang dilakukan 

pada bab sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan  tidak adanya penyajian 

paragraf yang hanya berupa gambar (tanpa penjelasan), kalimat-kalimat disusun 

lengkap terutama pada bagain kalimat yang bersifat rincian, dan pemakaian 

bentuk kata cenderung menunjukkan bentuk baku. 

Dalam penyajian presedur kerja, pengujian, atau penyusunan kalimat yang 

menunjukkan kesejajaran cenderung memenuhi kaidah bahasa yang benar. 

Misalnya,   

113) Prinsip kerja mesin perontok dan pembersih biji jewawut (Gambar 
1.1)  dapat diterangkan sebagai berikut. 
a. Bahan baku dimasukkan  ke dalam tabung perontok . 
b. Bahan yang telah rontok kemudian jatuh ke dalam hoper. 
c. Bahan jatuh bebas kemudian tertiup oleh blower 
d. Bagian butiran yang hampa dan kotoran akan terbawa angin 

dari blower 
e. Butiran inti yang memiliki berat jatuh ke bawah maksimum di 

atas stopper penampung. 
f. Selanjutnya bahan jatuh melalui saluran keluar bahan. 
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Gambar 1.1 
Prinsip Kerja Mesin Perontok dan Pembersih Biji Jewawut 

 
 Dalam tugas akhir  mahasiswa bidang rekayasa Polines yang berdasarkan 

panduan baru, kalimat-kalimat yang disusun cenderung menunjukkan  pernyataan 

yang lengkap, artinya kesatuan subjek dan predikat ditulis secara eksplisit. 

Pemakaian kalimat sering ditemukan pada  penjelasan pengertian sesuatu seperti 

berikut. 

114)  4. Tahap Evaluasi 
Tahap ini membandingkan hasil analisis dengan spesifikasi 
kendala-kendala yang dihadapi pada tahap perumusan masalah. 
Jika pada tahap ini tidak sesuai dengan perumusan masalah, maka 
dapat ditinjau kembali pada sintetisnya atau pada analisisnya. 
 
5. Tahap Realisasi 
Dari tahap ini dapat ditentukan bahwa perancangan dapat  
dilakukan dan direalisasikan menjadi benda jadi. 
 

 Lain daripada itu, bentuk kata cenderung dipakai bentuk kata baku dan 

kata-kata asing ditulis dengan huruf miring, kecuali  kata asing yang berada di 

dalam kurung, misalnya kata analisa, survey sudah ditulis dengan bentuk baku, 

yaitu  analisis dan survai.  

 Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap tugas akhir mahasiswa yang 

mengacu pada panduan yang baru dapat disimpulkan bahwa  bahasa Indonesia 

yang dipakai dalam tugas akhir tersebut  sebagian besar sudah mencerminkan 

penyajian paragraf, penyusunan kalimat, dan pemilihan kata yang baik dan benar. 

Hal ini dibuktikan dengan makin berkurangnya kesalahan kebahasaan dalam tugas 

akhir yang berpedoman pada panduan penulisan tugas akhir yang telah 

dikembangkan. 
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 Selain pengamatan kebahasan, pengamatan terhadap penerapan kaidah tata 

tulis yang terdapat dalam tugas akhir yang mengacu panduan yang baru juga 

dilakukan. Berdasarkan pengamatan tersebut penyajian  bab pendahuluan 

cenderung mengikuti kaidah panduan yang dikembangkan. Hal ini dibuktikan 

dengan penyajian metode yang mengungkapkan prosedur kerja yang akan 

dilakukan dalam perancangan. Tujuan penulisan tugas akhir yang semula tumpang 

tindih antara maksud dan tujuan,  sekarang tugas akhir yang ditulis mahasiswa 

sebagai  hasil uji coba cenderung mengikuti kaidah penulisan  tugas akhir yang 

dikembangkan. Termasuk di dalamnya, penyajian subbab sistematika penulisan 

sudah menunjukkan pernyataan lengkap sebagai wacana. 

 Selain itu,  pengamatan terhadap penyajian ilustrasi juga dihasilkan hal 

yang sama, yaitu ilustrasi yang dikemukakan cenderung memenuhi kriteria yang 

ditetapkan, misalnya adanya pernyataan penghubung. Dalam pengutipan pun, 

mahasiswa cenderung mengikuti kaidah penulisan yang sesuai dengan panduan 

yang dikembangkan. Hal ini berarti mahasiswa yang ditunjuk sebagai sampel 

dalam uji coba  sudah mengikuti ketentuan-ketentuan panduan penulisan tugas 

akhir yang dikembangkan. Dengan demikian, hasil uji coba ini menunjukkan 

bahwa panduan yang menjelaskan hal-hal yang mendasar dan diikuti dengan 

contoh-contoh akan mempengaruhi mahasiswa dalam menulis tugas akhir secara 

cermat. 

 Dari pengamatan aspek kebahasaan dan aspek tata tulis dalam tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dapat 

mengikuti kaidah penulisan tugas akhir yang dikembangkan. Hal ini berarti 
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panduan penulisan tugas akhir yang dikembangkan dapat dijadikan dasar acuan 

mahasiswa dalam menulis tugas akhir. Dengan panduan itu diharapkan tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines dapat membantu mahasiswa untuk menulis 

tugas akhir yang praktis dan terapan.  

 Panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines yang 

dikembangkan  disusun mengikuti kerangka sistematika berikut. 

 

a. Pendahuluan 

Bagian ini akan menyajikan gambaran umum panduan penulisan tugas akhir 

b. Bagian Awal 

Bagian awal merupakan pelengkap pendahuluan yang menyajikan  hal-hal 

yang belum menyangkut isi tugas akhir. Bagian  awal terdiri dari sampul luar, 

sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi,  daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

c.   Bagian Utama 

Bagian utama terdiri dari tiga bagian, yaitu bab pendahuluan, bab inti, dan bab 

penutup.  

1. Bab pendahuluan menyajikan latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, tujuan pembahasan, metode penelitian, sistematikan penulisan. 

Dalam bab ini diberikan contoh beserta penjelasan pada setiap subbab 

pendahuluan. Dengan gambaran itu mahasiswa akan lebih mudah 
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memahami dan mudah menerapkan kaidah bahasa yang benar dan 

penulisan yang cermat  

2. Bab inti menyajikan bab-bab isi yang menunjukkan hubungan yang baik 

sehingga menjadi satu kesatuan, bahkan setiap bab isi terdiri dari beberapa  

subbab atau bahkan anak subbab bergantung topik pembahasan. Dalam 

bab inti akan dijelaskan  cara menyajikan hasil perencanaan, perancangan, 

atau hasil penelitian sehingga mahasiswa  mendapatkan gambaran hal-hal 

apa saja yang perlu dituliskan dalam bab inti. Untuk  melengkapi 

penjelasan dikemukakan pula ilustrasi yang mendukung. 

3. Bab penutup menyajikan simpulan dan saran yang bersifat membangun. 

Simpulan harus berkaitan dengan  batasan masalah, tujuan, dan hasil 

analisis atau pembahasan. Dengan demikian, simpulan harus berkaitan 

masalah dan tujuan yang dikemukakan  dalam bab pendahuluan. 

d.   Bagian Penutup 

Bagian penutup merupakan pelengkap penutup yang menyajikan daftar 

pustaka dan lampiran. Penulisan daftar pustaka akan dijelaskan dengan singkat 

dengan beberapa contoh baik dari buku, jurnal, majalah, koran, atau internet. 

d. Penggunaan Bahasa 

Dalam bagian ini akan dijelaskan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. Penjelasan ini berkaiatan dengan pelihan kata, kalimat efektif, dan 

paragraf yang bersifat praktis.  

e. Tata tulis 
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Dalam bagian ini akan dijabarkan cara menyajikan ilustrasi yang tepat, 

mengutip pendapat, menyusun daftar pustaka, dan mengetik bagian-bagian 

yang terdapat dalam tugas akhir. 

f. Penutup 

Dalam bagian penutup akan dikemukakan lampiran-lampiran yang dapat 

mendukung  bab-bab sebelumnya. Lampiran yang disajikan terdiri dari 

format-format yang berkaitan dengan ujian wawancara dan prosedur 

pengolahan hasil tugas akhir 

 Secara lengkap panduan penulisan tugas akhir yang dikembangkan 

disusun tersendiri sebagai produk penelitian pengembangan (Lampiran 7). 

    

5.4 Validasi Pakar 

Draf panduan penulisan tugas akhir bidang rekayasa Polines yang 

dikembangkan  direvisi setelah uji coba dilakukan. Hasil revisi panduan penulisan 

tugas akhir bidang rekayasa divalidasi oleh beberapa dosen , yaitu pembimbing 

tesis,  ketua progam studi bidang rekayasa Polines, dan pengampu mata kuliah 

Tata Tulis Laporan  Polines serta pembimning tesis. Panduan yang dikembangkan 

diberikan kepada para dosen tersebut untuk mendapatkan masukan berkaitan 

dengan isi panduan. 

Masukan yang disampaikan dari beberapa dosen itu, kemudian diperbaiki 

guna penyempurnaan panduan penulisan tugas akhir. Masukan yang disampaikan 

tersebut, antara lain menyangkut hal-hal berikut.  

a. Setiap uraian bagian panduan hendaknya diberikan contoh agar lebih jelas dan 

mudah. 
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b. Judul bab dan subbabharus dibedakan dengan jelas agar tidak rancu. 

c. Untuk membedakan lebih jelas, setiap contoh diberikan kolom.. 

d. Panduan penulisan tugas akhir perlu tersendiri atau terpisah dengan petunjuk 

yang bersifat administratif, seperti pelaksanaan ujian tugas akhir. 

e. Dalam panduan hendak dikemukakan contoh-contoh  kebahasaan  yang benar 

saja.  

Berdasarkan masukan dari pembimbing dan para dosen  dilakukan 

perbaikan sesuai dengan masukan yang diterima sehingga panduan penulisan 

tugas akhir lebih baik dan praktis.



 

BAB VI 
 

PENUTUP 
 
 
 
Untuk mengakhiri pembahasan peta kebutuhan mahasiswa dalam penulisan tugas 

akhir dan panduan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines dikemukakan  

simpulan dan saran sebagai hasil penelitian pengembangan. 

 

6.1 Simpulan 

Setelah melakukan analisis kebahasaan dan tata tulis tugas akhir 

mahasiswa bidang rekayasa Polines serta pembahasan pengembangannya  perlu 

dikemukakan beberapa simpulan berikut. 

a. Berdasarkan hasil uji coba panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang 

rekayasa Polines, kaidah bahasa Indonesia dalam tugas akhir mahasiswa 

bidang rekayasa Polines sudah diterapkan dengan cermat sehingga sudah 

mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang efisien dan efektif, 

terutama pada penyajian paragraf yang lengkap,  penyusunan  kalimat yang 

bersifat perincian, dan pemilihan kata,  

b. Tata tulis dalam tugas akhir bidang rekayasa Polines  sudah menunjukkan 

konsistensi  sehingga mencerminkan tugas akhir yang baik, taerutama pada 

penyajian subbab pendahuluan, penyajian ilustrasi, dan pengutipan pendapat  

dari referensi serta penyajian perincian ke bawah. 

c. Dengan  pengembangan  panduan  tugas  akhir  mahasiswa  bidang  rekayasa  

136 
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d. Polines yang didasarkan analisis aspek kebahasan dan tata tulis, mahasiswa 

bidang rekayasa  Polines dapat menggunakan bahasa Indonesia  sesuai 

dengan kaidah yang benar.  

 

e. Panduan penulisan tugas akhir Polines  yang dikembangkan memberikan 

dampak positif terhadap mahasiswa dalam menulis tugas akhir. Panduan 

penulisan tugas akhir tersebut mudah dipahami dan bersifat praktis sehingga  

mempengaruhi mahasiswa dalam mewujudkan  tugas akhir yang baik dan 

benar sesuai dengan kelaziman dalam tulisan ilmiah. 

f. Panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines yang 

dikembangkan mempunyai perbedaan yang signifikan dengan panduan 

penulisan tugas akhir yang selama ini digunakan.  Dalam panduan penulisan 

tugas akhir yang dikembangkan, setiap penjelasan diberikan contoh 

penyajian bagian subbab yang baik dan benar, contoh pemakaian bahasa 

Indonesia efisien dan efektif, dan contoh penyajian tata tulis yang baik 

diberikan dengan contoh. 

 

6.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian perlu dikemukakan beberapa saran berikut 

untuk dipertimbangkan dalam penulisan tugas akhir. 

a. Panduan penulisan tugas akhir yang dikembangkan dijadikan sebagai acuan 

mahasiswa dan dosen dalam penulisan dan proses pembimbingan tugas 
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akhir sehingga aspek kebahasaan dan tata tulis tetap dipertimbangkan 

dengan cermat  guna menghasilkan tugas akhir yang bermutu. 

b. Dalam penulisan  tugas akhir, komitmen bersama antara mahasiswa dan 

dosen sangat diperlukan agar tugas akhir yang dihasilkan benar-benar 

mengacu pada panduan penulisan tugas akhir sehingga kesalahan 

kebahasaan dan tata tiulis dapat dihindari 

c. Panduan penulisan tugas akhir bidang rekayasa Polines dibuat tersendiri atau 

terpisah dengan persyaratan atau prosedur yang berkaitan dengan pengajuan 

usulan, pembimbingan, dan pelaksanaan ujian tugas akhir karena mekanisme 

pengajuan usulan, pembimbingan, dan pelaksanaan ujian tugas akhir hanya 

bersifat administratif tidak berkaitan dengan penulisan karya ilmiah.  

d. Panduan penulisan tugas akhir mahasiswa bidang rekayasa Polines 

disosialisasikan lebih dahulu melalui forum lokakarya sebelum panduan itu 

dijadikan sebagai acuan  dalam penulisan tugas akhir dan sebelum 

disebarlauskan kepada mahasiswa dan dosen Polines. 

e. Sebagai pengembangan lebih lanjut, penelitian terhadap penulisan tugas 

akhir bidang tata niaga Polines dapat dilakukan  guna menghasilkan panduan 

penulisan tugas akhir Polines yang lebih universal. 



 

Lampiran 1 
ANGKET MAHASISWA 

 
Tujuan 
Angket ini bertujuan untuk mendeskripsi peta  kebutuhan mahasiswa dalam 
menulis  tugas akhir  
 
Nama Jurusan : ………………………………….. Polines 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
a. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 

dalam menulis tugas kahir dengan memberi tanda silang (X) pada tempat yang 
disediakan   

b. Jawaban  mempunyai pengertian berikut, yaitu : 
4 :  sangat diperlukan 
3 :  diperlukan 
2  :  cukup diperlukan 
1 :   tidak diperlukan 
  

ASPEK KEBAHASAAN   
No
. 

Pertanyaan Jawaban 

1 Perlukah penggunaan bahasa Indonesia baku dalam 
penulisan tugas akhir? 

4 3 2 1 

2 Perlukah penjelasan dengan contoh cara menggunakan kata 
tugas (seperti kata adalah, sebagai berikut, atau dalam) 
dalam panduan tugas akhir?  

4 3 2 1 

3 Perlukah penjelasan dengan contoh cara menggunakan 
istilah atau istilah asing  dalam panduan tugas akhir? 

4 3 2 1 

4 Perlukah penjelasan dengan contoh cara menyusun kalimat 
yang  efektif dalam panduan tugas akhir?  

4 3 2 1 

5 Perlukah penjelasan dengan contoh cara menyusun kalimat 
paraleisme (kesejajaran) dalam panduan tugas akhir? 

4 3 2 1 

6 Perlukah penjelasan dengan contoh cara menyajikan 
paragraph yang baik dalam panduan tugas akhir? 

4 3 2 1 
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ASPEK PANDUAN PENULISAN TUGAS AKHIR   

No
. 

Pertanyaan Jawaban 

1 Perlukah panduan penulisan tugas akhir  yang lebih 
operasional (praktis)? 

4 3 2 1 

2 Perlukan panduan tugas akhir dibakukan?     
3 Perlukah penjelasan  secara rinci  tentang  cara menyajikan 

bagian-bagian sistematika penulisan tugas akhir dalam 
panduan tugas akhir? 

4 3 2 1 

4 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara menyajikan 
tujuan penelitian, perancangan, atau pembahasan  dalam 
panduan  tugas akhir 

4 3 2 1 

5 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara menyajikan 
ruang lingkup pembahasan dalam panduan  tugas akhir 

4 3 2 1 

6 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara menyajikan 
metode penelitian/perancangan  dalam panduan  tugas 
akhir 

4 3 2 1 

7 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara menyajikan 
simpul dan saran  dalam panduan  tugas akhir 

4 3 2 1 

8 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara menyajikan 
daftar pustaka dalam panduan  tugas akhir 

4 3 2 1 

9 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara menyajikan 
lampiran-lampiran  dalam panduan  tugas akhir 

4 3 2 1 

10 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara menyajikan 
gambar (ilustrasi) dalam panduan  penulisan tugas akhir? 

4 3 2 1 

11 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara menyajikan 
kutipan dalam panduan  penulisan tugas akhir? 

4 3 2 1 

12 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara menyajikan 
catatan kaki dalam panduan penulisan  tugas akhir? 

4 3 2 1 

13 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara pengetikan 
bab/sub-subbab dalam panduan  tugas akhir? 

4 3 2 1 

14 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara penomoran 
yang digunakan  dalam panduan tugas akhir? 

4 3 2 1 

 
Sebutkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan panduan 
penulisan tugas akhir yang lebih  aplikatif 
………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………….……… 
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Lampiran 2 
 

ANGKET DOSEN 
Tujuan 

Angket ini bertujuan mendeskripsi peta  kebutuhan mahasiswa Polines dalam 

menulis  tugas akhir  

Nama Jurusan : ………………………………….. Polines 

 

PETUNJUK PENGISIAN  BAGIAN PERTAMA 

c. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 

dalam menulis tugas kahir dengan memberi tanda silang (X) pada tempat yang 

disediakan   

d. Jawaban  mempunyai pengertian berikut, yaitu : 

5 :  sangat diperlukan 

3 :  diperlukan 

2  :  cukup diperlukan 

2 :   tidak diperlukan 

 

ASPEK KEBAHASAAN  TUGAS AKHIR  

No. Pertanyaan Jawaban 
1 Perlukah penggunaan bahasa baku dalam tugas 

akhir? 
4 3 2 1 

2 Perlukah penjelasan dengan contoh cara 
menggunakan bahasa baku  dalam panduan tugas 
akhir?  

4 3 2 1 

3 Perlukah contoh penggunaan kata tugas dalam 
panduan tugas akhir? 

4 3 2 1 

4 Perlukah contoh penggunaan istilah dalam panduan 
tugas akhir? 

4 3 2 1 

5 Perlukah contoh penggunaan kalimat dalam panduan 
tugas akhir? 

4 3 2 1 

6 Perlukah contoh penggunaan paragraf dalam panduan 
tugas akhir? 

4 3 2 1 
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ASPEK PANDUAN  PENULISAN  TUGAS AKHIR  
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Perlukah panduan penulisan tugas akhir  yang lebih 

operasional (praktis)? 
4 3 2 1 

2 Perlukah panduan tugas akhir dibakukan? 4 3 2 1 
3 Perlukah penjelasan  secara rinci  tentang  cara 

menyajikan bagian-bagian sistematika penulisan 
tugas akhir dalam panduan tugas akhir? 

4 3 2 1 

4 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan tujuan penelitian, perancangan, atau 
pembahasan  dalam panduan  tugas akhir 

4 3 2 1 

5 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan ruang lingkup pembahasan dalam 
panduan  tugas akhir 

4 3 2 1 

6 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan metode penelitian/perancangan  dalam 
panduan  tugas akhir 

4 3 2 1 

7 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan simpul dan saran  dalam panduan  tugas 
akhir 

4 3 2 1 

8 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan daftar pustaka dalam panduan  tugas 
akhir 

4 3 2 1 

9 Perlukah penjelasan  secara rinci tentang cara 
menyajikan lampiran-lampiran  dalam panduan  tugas 
akhir 

4 3 2 1 

10 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
menyajikan gambar (ilustrasi) dalam panduan  
penulisan tugas akhir? 

4 3 2 1 

11 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
menyajikan kutipan dalam panduan  penulisan tugas 
akhir? 

4 3 2 1 

12 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
menyajikan catatan kaki dalam panduan penulisan  
tugas akhir? 

4 3 2 1 

13 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
pengetikan bab/sub-subbab dalam panduan  tugas 
akhir? 

4 3 2 1 

14 Perlukah penjelasan secara rinci tentang cara 
penomoran yang digunakan  dalam panduan tugas 
akhir? 

4 3 2 1 

15 Apakah panduan penulisan tugas akhir perlu 
dikembangkan? 

4 3 2 1 
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PETUNJUK PENGISIAN  BAGIAN KEDUA 

a. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 

dalam menulis tugas kahir dengan memberi tanda silang (X) pada tempat yang 

disediakan   

b. Jawaban  mempunyai pengertian berikut, yaitu : 

5 :   sangat   
4 :   baik 
3 :   cukup  
2  :   kurang  
1 :   tidak  
 
 

ASPEK PENILAIAN BAHASA TUGAS AKHIR  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah bahasa Indonesia dalam tugas akhir 

mahasiswa sudah baku? 

5 4 3 2 1 

2 Tepatkah penggunaan kata tugas dalam tugas akhir 

mahasiswa ?  

5 4 3 2 1 

4 Tepatkah penggunaan istilah dan atau istilah asing 

dalam tugas akhir mahasiswa ? 

5 4 3 2 1 

5 Efektifkah penggunaan kalimat dalam panduan tugas 

akhir? 

5 4 3 2 1 

6 Apakah penyajian paragraf dalam  tugas akhir 

mahasiswa sudah baik? 

5 4 3 2 1 

 

 

ASPEK PENILAIAN PANDUAN PENULISAN  TUGAS AKHIR  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah panduan tugas akhir sudah mencakup 

kebutuhan mahasiswa dalam menulis tugas akhir baik 

aspek kebahasaan maupun teknik penulisannya? 

5 4 3 2 1 

2 Apakah panduan penulisan tugas akhir mudah 

dipahami? 

5 4 3 2 1 
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3 Apakah panduan penulisan tugas akhir mahasiswa 

sudah menyajikan penjelasan atau contoh 

penggunaan bahasa yang benar? 

5 4 3 2 1 

4 Apakah panduan penulisan tugas akhir mahasiswa 

sudah menyajikan penjelasan atau contoh teknik 

penulisan yang baik? 

5 4 3 2 1 

 

Sebutkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan panduan 

penulisan tugas akhir yang lebih  aplikatif! 

…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………….………. 

 

TERIMA KASIH  ATAS PARTISIPASI ANDA. 

 

. 
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Lampiran  3 

 

RUBRIK PENILAIAN ASPEK KEBAHASAN 

DALAM TUGAS AKHIRMAHASISWA BIDANG REKAYASA 

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 
No. Aspek Indikator 

 

1 

PILIHAN KATA 

Penggunaan kata tugas  

 

a. Pilihan kata (diksi) adalah pemakaian kata 

yang didasarkan ketepatan (kaidah bahasa) 

dan kesesuaian (makna atau suasana yang 

berlangsung). 

b. Kata tugas yang mengawali kalimat 

berfungsi sebagai keterangan bukan subjek. 

c. Kata tugas (seperti yaitu) yang  terdapat 

dalam kalimat kesejajaran digunakan untuk 

merinci sesuatu 

d. Kata adalah digunakan untuk definisi 

formal. 

e. Kata dari digunakan untuk menunjukkan 

sejak dan mulai.  

2 Penggunaan kata 

kongkret dan abstrak 

a. Kata-kata kongkret adalah kata yang 

mempunyai referen berupa konsep. 

b. Kata-kata abstrak adalah  kata yang 

mempunyai referen berupa objek yang dapat 

diamati. 

3 Penggunaan istilah asing Kata asing yang digunakan bila tidak dapat 

diserap dalam bahasa Indonesia atau sebagai 

penjelas dari penerjemahan atau padanan 

dalam bahasa Indonesia. 
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4 Penggunaan kata-kata 

baku 

Kata baku adalah kata-kata yang digunakan 

sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku.  

 

1 

KALIMAT EFEKTIF 

Struktur kalimat 

 

 

Struktur kalimat yang memiliki unsur wajib 

(subjek dan predikat) dan unsur takwajib 

(objek adan atau pelengkap). 

2 Kesejajaran Kesejajaran kalimat ditandai oleh adanya 

bentuk yang sama yang dipakai dalam susunan 

serial. 

3 Kesatuan 

 

Kesatuan kalimat ditandai oleh adanya 

keselarasan antara subjek dan predikat, 

predikat-objek, dan predikat-keterangan. 

4 Kehematan Kehematan ditandai oleh adanya pengulangan 

subjek dan penghindaran kata-kata mubazir. 

 

1 

PARAGRAF 

Penyusunan paragraf 

 

 

a. Paragraf diawali dengan kalimat yang 

menjorok ke dalam enam ketukan. 

b. Paragraf selalu ditandai oleh adanya gagasan 

utama dan penjelas. 

2 

 

3 

Gagasan utama 

 

Gagasan penjelas 

 

Gagasan utama ditandai oleh adanya kalimat 

utama (kalimat topik). 

Gagasan penjelas ditandai oleh kalimat-kalimat 

yang bersifat penjelas kalimat utama. 
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Lampiran 4 

 

RUBRIK PENILAIAN ASPEK TATA TULIS  

DALAM TUGAS AKHIR MAHASISWA BIDANG REKAYASA 

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 

 
No. Aspek Indikator 

 

1 

SISTEMATIKA  

Pelengkap pendahuluan 

 

 

a. Halaman judul berisi judul laporan, logo,  

maksud penyusunan, nama penulis, nomor 

induk mahasiswa, nama program studi, 

jurusan, politeknik, dan nama kota tempat 

penyusunan serta di bawahnya dicantumkan 

tahun  penyusunan. 

b. Halaman persetujuan  ditandai oleh adanya 

persetujuan dari kedua pembimbing. 

c. Halaman  pengesahan ditandai oleh adanya 

persetujuan tim penguji dan pengesahan 

ketua jurusan. 

d. Halaman  motto ditandai oleh adanya 

pernyataan penulis, orang lain, atau dari 

kitab suci. 

e. Halaman persembahan ditandai oleh adanya  

pihak yang  paling dicintai. 

f. Kata pengantar berisi gambaran umum 

pelaksanaan tugas akhir beserta hasilnya, 

ucapan terima kasih, dan harapan, serta 

dicantumkan  tempat, tanggal, bulan, tahun, 

dan nama penyusun. 

g. Daftar isi berisi judul-judul pelengkap 
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pendahuluan, judul bab dan subbab, dan 

judul penutup serta judul pelengkap penutup 

yang diikuti halaman. 

h. Dalam daftar isi, pelengkap pendahuluan 

dan  judul bab ditulis dengan huruf kapital 

dan subbab ditulis dengan huruf kecil, 

kecuali awal kata yang bukan kata tugas. 

i. Daftar  gambar/tabel/grafik berisi keterangan 

gambar/tabel/grafik yang tercantum dalam 

tulisan, yaitu dengan mencantumkan nomor 

gambar/tabel/grafik, judul 

gambar/tabel/grafik, dan halaman tempat 

gambar/tabel/grafik tersebut dimuat. 

2 Pendahuluan a. Pendahuluan terdiri dari latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan pembahasan,  

metode dan teknik, dan atau kegunaan serta 

sistematika penyajian. 

b. Dalam latar belakang masalah ini 

dikemukakan alasan dan manfaat praktis 

dari  tugas akhir. 

c. Dalam ruang lingkup ini dijelaskan 

pembatasan masalah yang akan dibahas. 

Istilah yang terkait dapat dirumuskan 

dengan jelas dan tepat.  

d. Dalam tujuan ini dijelaskan gambaran hasil 

yang akan dicapai. 

e. Dalam metode ini dijelaskan langkah-

langkah (apa yang harus dikerjakan) yang 

tersusun secara sistematis, sedangkan teknik 

menjelaskan cara melakukan tiap langkah 

tersebut. 
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f.  Dalam kegunaan ini dijelaskan pentingnya 

pembahasan dilakukan. 

g. Dalam sistematika penulisan ini 

dikemukakan urutan penyajian tugas akhir 

(bukan daftar isi).  

3 Pembahasan Bagian ini berisi deskripsi data (objek, bahan, 

atau alat),  perancanagan dan pembangunan,  

analisis data,  dan hasil. 

4 Penutup Bagian ini berupa  simpulan berdasarkan hasil 

yang dicapai dari pembahasan. dan dapat pula 

diikuti saran-saran. 

 

5 Pelengkap penutup a. Pelengkap penutup berisi daftar pustaka dan 

lampiran. 

b. Daftar pustaka yang nama penulis susun 

balik (nama paling belakang diletakkan di 

depan diikuti tanda koma) tanpa gelar. 

c. Setelah nama penulis dituliskan tahun 

penerbitan dan diberi tanda titik. 

d. Setelah penulisan tahun terbit dicantumkan  

judul buku (dicetak dengan huruf miring), 

sedangkan judul artikel dari 

jurnal/majalah/koran/buku dan sebagainya  

di antara tanda petik dan tidak dicetak 

dengan  huruf miring serta diikuti tanda titik. 

e. Setelah judul buku dicantumkan kota 

penerbitan diikuti tanda titik dua, sedangkan 

setelah judul artikel dicantumkan nama 

jurnal/majalah/koran/buku (dicetak miring) 

diikuti volume, nomor, atau tanggal dan 
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diakhiri dengan tanda titik. Kemudian 

dicantumkan kota penerbitan  diikuti tanda 

titik dua. 

f. Pada bagian akhir, setelah kota penerbitan 

dicantumkan penerbit buku/jurnal yang 

diakhiri dengan tanda titik. 

g. Daftar pustaka diketik satu spasi dengan 

bentuk alinea bergantung dan jarak 

antarbuku dua spasi. 

h. Lampiran (jika ada) dapat  berisi  gambar, 

instrumen, dan lain-lain yang mendukung 

pembahasan dan belum termuat dalam isi 

laporan. 

Setiap lampiran diberi judul Lampiran 1, 2, dan 

seerusnya (sesuai dengan urutan yang 

tercantum dalam isi laporan) dan diletakkan 

sebelah kiri kanan atas dengan huruf  kapital 

tebal. 

 

6 

TATA TULIS  

Penyajian ilustrasi 

 

a. Penyajian ilustrasi (berupa gambar, tabel 

dan lain-lain) harus memiliki judul ilustrasi, 

pernyataan penghubung teks dan gambar, 

dan penjelasan gambar. 

b. Keterangan gambar dituliskan langsung 

pada gambar. 

7 Penyajian kutipan 

 

a. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 

empat baris diintegrasikan dengan teks. 

b. Kutipan langsung lebih dari empat baris 

dipisahkan dari teks dengan  jarak satu spasi. 

c. Kutipan tidak langsung diintegrasikan 



151 
 

151 
 

dengan teks. 

d. Sumber kutipan dilakukan dengan 

penyebutan nama penulis, tahun, dan atau 

halaman pada setiap kutipan. 

8 Penyajian catatan kaki a. Catatan kaki digunakan untuk memberikan 

keterangan tambahan  tentang istilah atau 

ungkapan yang tercantum dalam teks. 

b. Bagian yang akan diterangkan diberi nomor 

1, 2, dan seterusnya di belakang istilah atau 

ungkapan  tersebut. 

c. Catatan kaki diletakkan di bawah baris akhir 

halaman tersebut dengan dibatasi oleh garis 

dengan jarak satu spasi. 

9 Pengetikan  a. Jarak antarbaris dalam tugas akhir adalah 

dua spasi. 

b. Paragraf baru dimulai pada huruf keenam 

dari tepi kiri. 

c.  Setiap judul bab ditulis dengan huruf 

kapital, setiap subbab dan sub-subbab ditulis 

dengan huruf kecil, kecuali awal kata yang 

bukan kata tugas. Semuanya dicetak tebal. 

d. Penomoran halaman pada pelengkap 

pendahuluan digunakan angka Romawi 

kecil. 

e. Halaman pada bagian isi laporan dan 

seterusnya digunakan angka Arab. 

f. Penomoran bab menggunakan angka 

Romawi  

g. Penomoran sub-subbab menggunakan angka 

Arab. 
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Lampiran 5 

 

PEDOMAN SINGKAT 

WAWANCARA DENGAN MAHASISWA DAN DOSEN  

TENTANG TUGAS AKHIR MAHASISWA BIDANG REKAYASA 

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 

 
 
1. Perlukah standardisasi penulisan tugas akhir mahasiswa? 

2. Hal apa saja yang perlu dibakukan dalam tugas akhir tersebut? 

3. Apakah teknik  penulisan berikut dalam tugas akhir sudah memadai? 

a. Pelengkap pendahuluan  

b. Pendahuluan 

c. Urutan penyajian isi laporan 

d. Penyajian simpulan dan saran 

e. Penyajian daftar pustaka 

f. Penyajian lampiran 

g. Penyajian ilustrasi 

h. Pengutipan 

i. Penyajian catatan kaki 

j. Pengetikan  

4. Bagaimakah bahasa yang digunakan dalam tugas akhir? 

a. Penerapan ejaan 

b. Penulisan kata baku 

c. Penggunaan istilah  

d. Struktur kalimat 

e. Penyajian paragraf 

 

 

 

 


