
PEDOMAN 
Penulisan Makalah Lengkap 

Hasil Telaah Konseptual atau Hasil Penelitian 

 
 
 

Bagian 1:   
Cara Umum Penulisan Makalah 

 
1. Soft copy ditulis pada kertas ukuran A4, jarak dari tepi kiri 4 cm, atas, kanan, dan bawah 

3 cm. 

2. Nomor Halaman di letakkan di sebelah kanan bawah, menggunakan huruf font Times 
New Roman, dengan ukuran font 12. 

3. Judul ditulis di tengah (centered) dengan huruf kapital dan cetak tebal (bolded). 

4. Sub-judul ditulis mulai dari sisi kiri, dengan menggunakan huruf besar di setiap  awal 
kata, cetak tebal. 

5. Isi utama, ditulis dengan cara umum, untuk alinea pertama dimulai dari tepi kiri, untuk 
alinea berikutnya mulai pada huruf ke enam pada baris awal alinea. 

6. Penulisan mengggunakan kaidah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan 
benar. 

7. Untuk setiap kata bukan menggunakan bahasa utama yang dipakai di dalam penulisan 
makalah hendaknya ditulis dengan cetak miring (italisized). 

8. Gambar atau tabel hendaknya ditampilkan secara efisien dalam satu halaman. 

 
 

Bagian 2:  
Konstruksi Makalah Sajian 

 
Di dalam seminar yang diselenggarakan ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Makalah 
Kajian Konseptual dan Makalah (Diseminasi) Hasil Penelitian 
 

1. Judul makalah (paper), tidak lebih dari 20 kata, mengandung unsur permasalahan yang 
ingin diatasi atau dianalisa, cara mengatasi masalah, atau cara menganalisis, serta hasil 
yang diharapkan dari pengatasan masalah atau hasil analisia masalah (centered). 

2. Nama (para) penulis, dituliskan di bawah judul, setelah pemisah satu spasi, ditulis 
dengan cetak tebal, dimulai dengan huruf besar untuk setiap kata. Beri penjelas ringkas 
nama institusi asal penulis di bawah nama para pengarang. dipisah dengan tanda titik 
koma (semicolon), bila penulis dan/atau institusi  lebih dari satu. 

3. Tulisan ABSTRAK, (dengan huruf capital) dan dicetak tebal setelah pemisah dua spasi di 
bawah nama para pengarang. 

4. Tuliskan abstrak sajian menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris yang baik dan benar, 
menggunakan 175-200 kata. Abstrak ditulis sesuai dengan kebutuhan untuk hasil 



penelitian atau hasil pemikiran. Untuk makalah lengkap yang ditulis dalam bahasa 
Indonesia, Abstrak dalam bahasa Inggris diletakkan setelah abstrak dalam bahasa 
Indonesia. Untuk makalah yang ditulis di dalam bahasa Inggris, abstrak dalam bahasa 
Indonesia diletakkan setelah abstrak dalam bahasa Inggris. 

5. Tuliskan Kata Kunci dan sejumlah kata kunci yang perlu dimuat di dalam makalah yang 
dikembangakan, untuk memberikan kemudahan akses di dalam pencarian. 

6. Makalah lengkap dimulai pada halaman baru. 

7. Untuk makalah hasil Telaah Konseptual 

Susunan Makalah lengkap terdiri dari 

a.  Pendahuluan, memuat latar belakang diperlukannya penulisan makalah. 

b.  Butir  Pembahasan, memuat berbagai butir relevan yang perlu diangkat dalam 
konteks judul makalah yang dituliskan. 

c.  Pembahasan, memuat berbagai pembahasan yang diperlukan untuk membahas 
berbagai butir yang perlu dibahas, tercantum dalam butir 7.2. 

d.  Penutup, terdiri dari simpulan dan saran/rekomendasi. 

 Simpulan, memuat butir-butir penting simpulan yang perlu diangkat di dalam 
makalah. 

 Saran/Rekomendasi, memuat berbagai saran/rekomendasi yang layak diangkat 
sebagai hasil penelitian yang dituangkan di dalam makalah. 

e.  Daftar pustaka, memuat semua sumber rujukan yang dipakai sebagai  dasar penulisan 
makalah.  Gunakan system APA (American Psychological Association) untuk 
pencantuman semua sumber rujukan yang diacu di dalam penulisan di dalam 
makalah ini.   
 

8. Untuk makalah hasil Penelitian: 

Susunan Makalah lengkap terdiri dari 

a.  Pendahuluan, memuat latar belakang pentingnya dilaksanakannya oenelitian. 

b.  Metode Penelitian, memuat informasi kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan 
termasuk pilihan data yang diolah dan dibahas untuk keperluan penyajian makalah. 

c.  Pembahasan, memuat berbagai informasi pembahasan yang diperlukan untuk 
disajikan di dalam makalah yang dikembangkan. 

d.  Penutup, terdiri dari simpulan dan saran/rekomendasi 

 Simpulan, memuat butir-butir penting simpulan yang perlu diangkat di dalam 
makalah. 

 Saran/Rekomendasi, memuat berbagai saran/rekomendasi yang layak diangkat 
sebagai hasil penelitian yang dituangkan di dalam makalah. 

e.  Daftar pustaka, memuat semua sumber rujukan yang dipakai sebagai  dasar penulisan 
makalah. Gunakan system APA (American Psychological Association) untuk 
pencantuman semua sumber rujukan yang diacu di dalam penulisan di dalam 
makalah ini. Bukan di dalam penelitian yang telah dilakukan, yang tidak dibahas di 
dalam makalah ini. 


