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 Pedoman Penyusunan Makalah/Artikel 

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN MAKALAH 
 

 

A. Bahasa 

Makalah/artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia. Penulisan dalam Bahasa Indonesia 

menggunakan ragam ilmiah dengan karakteristik sebagai berikut: (1) penggunaan Bahasa 

Indonesia yang disempurnakan, (2) penggunaan istilah baku, (3) penggunaan kata bermakna 

lugas, (4) konsisten dalam penggunaan kata dan istilah, (5) penggunaan unsur-unsur gramatikal 

(subjek dan predikat) dalam kalimat, (6) penggunaan awalan me- dan ber-, secara eksplisit dan 

konsisten, (7) penggunaan kata tugas (dan, dari, daripada, dan lain-lain) secara tepat, eksplisit 

dan konsisten, (8) paragraf memuat sebuah ide pokok secara utuh, (9) memiliki kepaduan makna 

dan struktur antar kalimat dan antar paragraf, (10) menghindari penggunaan bentuk persona 

(kita, saya, kami dan lain-lain). 

   

B. Tata Tulis 

1. Kertas 

Kertas yang digunakan adalah kertas ukuran A4S putih 70 gr/m2 (215 x 297 mm2). 

2. Huruf 

a. Diketik dengan komputer menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12pt dan 

untuk seluruh naskah harus dipakai jenis yang sama. 

b. Huruf miring dipakai untuk kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris, Belanda, Arab 

dan sebagainya) dan kata-kata dari bahasa daerah (Jawa, Sunda dan sebagainya) atau 

semua kosa kata yang belum masuk menjadi kosakata Bahasa Indonesia. 

c. Huruf khusus lain (seperti huruf tebal, huruf miring atau huruf bergaris bawah) dapat 

dipakai untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menandai istilah dalam bahasa asing. 

d. Simbol-simbol yang tidak dapat diketik dengan komputer, harus ditulis dengan rapi 

memakai tinta hitam. 

3. Pengetikan 

Pengetikan menggunakan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jarak antar baris adalah 1 (satu) spasi 

b. Tanda baca melekat pada kata depannya.  

c. Jarak setelah tanda baca:  

1) Setelah tanda baca titik (.), koma (,), titik koma (;), titik dua (:), satu ketukan. 

2) Kurung buka dan kurung tutup (….) ditulis tanpa ketukan dengan kata/angka di 

dalamnya. 

3) Garis miring (/) ditulis tanpa ketukan terhadap kata sebelum dan sesudahnya. 

d. Judul tabel dan gambar yang terdiri dari dua baris atau lebih ditulis dengan jarak satu 

spasi. Penulisan judul menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata 

tugas. 

e. Daftar pustaka:  

Jarak antar baris dalam satu pustaka adalah satu spasi 

4. Batas Tepi Halaman 

Ditinjau dari tepi kertas, batas-batas tepi pengetikan diatur sebagai berikut: 

a. 4 cm dari tepi kiri 

b. 3 cm dari tepi kanan 

c. 4 cm dari tepi atas 

d. 3 cm dari tepi bawah 

Semua baris yang dimulai dari batas kiri hendaknya terbentuk garis lurus ke bawah kecuali 

pada permulaan alenia yang dimulai dari ketukan ke enam.       

5. Jarak Baris 

Jarak antara dua baris dibuat 1 (satu) spasi, termasuk untuk intisari, kutipan langsung, judul 

tabel, judul gambar dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 (satu) spasi. Rumus diketik 

dengan jarak spasi sesuai dengan kebutuhan. 
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6. Pengisian Ruangan  

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah sedapat mungkin di isi penuh. Pengetikan 

dimulai dari batas tepi kiri kecuali alenia baru, rumus, daftar gambar, judul atau hal-hal yang 

khusus lainnya. 

7. Alinea Baru 

Alinea baru dimulai pada ketukan keenam (10 mm) dari batas tepi kiri ketikan. 

8. Judul Sub Bab 

a. Penulisan judul sub bab 

Judul sub bab ditulis mulai pada batas kiri, huruf pertama tiap kata ditulis dengan huruf 

kapital, tidak diakhiri dengan titik dan dicetak tebal (bold). 

b. Penulisan judul sub sub bab 

Penulisan judul sub sub bab dimulai pada batas kiri, hanya huruf pertama judul sub sub 

bab dan kata lain yang menurut aturan bahasa harus ditulis dengan huruf kapital. 

Penulisannya tidak diakhiri dengan titik dan dicetak tebal. Kalimat selanjutnya diketik 

dari batas kiri dengan menggunakan alinea baru.  

9. Rincian ke Bawah 

Jika pada penulisan naskah Makalah/artikel ada rincian yang harus disusun ke bawah, dapat 

digunakan urutan dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian.  

10. Letak Simetris 

Gambar, tabel dan judul gambar/tabel diletakkan simetris terhadap tepi kiri dan kanan 

pengetikan. 

11. Penulisan Satuan 

Satuan-satuan yang berupa singkatan, ditulis tanpa diikuti dengan tanda titik, seperti kg 

bukan kg., cm bukan cm., dan seterusnya. Secara internasional, semua satuan mengikuti 

sistem metrik. Dalam sistem metrik, satuan-satuan seperti lbs (pounds), feet, inch tidak 

digunakan, dan harus diubah dalam satuan metrik, misalnya kg, m, cm. 

12. Penomoran 

a. Penomoran Halaman  

Mulai dari pendahuluan sampai ke penutup termasuk daftar pustaka diberi nomor 

dengan memakai angka Arab (contoh: 1,2,3,4,5 dst). Nomor ditulis di bawah tengah 

secara simetris.   

b. Penomoran Bab, Sub Bab dan Sub Sub Bab 

Teknik penomorannya adalah sebagai berikut: 

 

PENDAHULUAN  

1. Aaaaa (mulai dari kiri halaman) 

a. Aaaaa 

1) Aaaaa 

a) Aaaaa 

(1) Aaaaa 

(a) Aaaaa 

2. Aaaaa 

a. Aaaaa 

1) Aaaaa 

a) Aaaaa 

(1) Aaaaa 

(a) Aaaaa 

 

c. Penomoran Tabel dan Gambar  

Tabel atau gambar diberi nomor urut dengan angka arab (1,2,3 dst) sesuai dengan nomor 

bab diikuti dengan nomor urut tabel atau gambar.  

d. Penomoran Rumus  

Nomor rumus ditulis dengan angka arab di dalam tanda kurung dan ditempatkan di dekat 

batas tepi kanan, sesuai dengan nomor urut bab atau sub bab. 
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13. Penyajian Tabel dan Gambar 

a. Tabel  

1) Tulisan ‘tabel’, nomor tabel dan judul tabel dicantumkan di atas tabel, di tengah-

tengah antara tepi kanan dan kiri. 

2) Judul tabel ditulis di bawah nomor tabel dengan jarak satu spasi. 

3) Nomor tabel di dalam teks menggunakan angka arab (1,2,3 dst) secara berurutan.  

4) Setiap tabel disajikan tidak lebih dari satu halaman (tidak terpotong). Tabel yang 

melebihi satu halaman diletakkan di dalam lampiran. 

5) Nomor tabel dalam lampiran menggunakan angka arab dimulai dari nomor 1.  

b. Gambar 

Gambar meliputi foto, grafik, diagram, peta, bagan, skema, dan objek lain yang 

sejenis. Penyajiannya mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1) Tulisan ‘gambar’, nomor gambar dan judul gambar diletakkan di atas gambar, 

ditengah antara tepi kiri dan kanan. 

2) Judul gambar ditulis di bawah nomor gambar dengan jarak satu spasi. 

3) Nomor gambar di dalam teks menggunakan angka arab, berurutan dari bab pertama 

sampai bab terakhir. 

4) Nomor gambar dalam lampiran menggunakan angka arab dimulai dengan nomor 1. 

14. Kutipan 

Kutipan ada dua jenis, yakni: 

a. Kutipan Langsung 

Kutipan langsung ditulis sama persis dengan yang tertulis di dalam sumber 

aslinya, baik mengenai bahasa maupun ejaan. Kutipan yang terdiri dari empat baris atau 

lebih, diketik satu spasi, dimulai pada ketukan keenam dari tepi kiri, tanpa tanda petik 

(“). 

Kutipan yang panjangnya kurang dari empat baris dimasukkan ke dalam teks, 

diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik (“). Apabila 

dipandang perlu, beberapa kalimat dapat dihilangkan dan diganti dengan tanda ellipses 

(tiga titik berderet). 

Kutipan langsung ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun 

penerbitan, nomor halaman. Nama penulis disesuaikan dengan nama aslinya. Misalnya: 

penulis Suharsimi Arikunto maka penulisannya menjadi (Arikunto, 2008:123). 

b. Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan tidak langusung merupakan intisari dari tulisan yang disajikan dalam 

bahasa penulis. Kutipan ini ditulis dengan spasi sama dengan teksnya. Sumber dari 

kutipan tidak langsung ditulis sebagaimana kutipan langsung. 

15. Penulisan Nama Pengarang Sumber Acuan 

a. Penulisan nama penulis dalam bagian utama Makalah/artikel 

Penulisan Nama pengarang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:  

1) Nama yang terdiri atas lebih dari satu kata (bagian), penulisan namanya dalam bagian 

utama Makalah/artikel dilakukan dengan hanya menuliskan nama belakangnya saja. 

Contoh:  

a) Husaini Usman, menjadi (Usman, 2008: 43) 

b) Muhammad Dakhlan Iskandar, menjadi (Iskandar, 2007: 123)  

2) Gelar akademik tidak dicantumkan pada penulisan sumber acuan. 

Contohnya: 

a) Prof. Dr. Husaini Usman, menjadi (Usman, 2008: 43) 

b) Prof. Dr. Muhammad Dakhlan Iskandar, menjadi (Iskandar, 2007: 123) 

3) Jika acuan merupakan Peraturan Pemerintah atau Undang-undang atau buku 

pedoman, penulisannya dalam bagian utama Makalah/artikel dilakukan sebagai 

berikut: 

Contoh: 

a) Dalam Peraturan Pemerintah tahun 2003 nomor …. disebutkan bahwa …. 

b) Tentang penerimaan dana sudah ditentukan bahwa yang berhak mengumpulkan 

dana adalah Dewan Sekolah (Peraturan pemerintah Nomor …., 2005) 
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c) Dalam undang-undang pendidikan …. (Undang-undang, 2008) disebutkan bahwa 

…. 

d) Tentang pendirian institusi itu sudah ditentukan bahwa yang berhak mendirikan 

adalah yayasan (Undang-undang, 2007) 

Jika lebih dari satu Peraturan Pemerintah atau Undang-undang dengan tahun yang 

sama, penulisan angka tahunnya ditambah dengan huruf a, b, c dan seterusnya untuk 

menunjukkan urutannya yang sesuai dengan urutannya di dalam daftar pustaka. 

 

b. Penulisan Nama Pengarang di dalam Daftar Pustaka 

Penulisan Nama pengarang dalam daftar pustaka mengacu pada ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Gelar akademik tidak dicantumkan pada penulisan sumber acuan. 

2) Nama yang terdiri atas lebih dari satu kata (bagian), penulisan namanya dalam daftar 

pustaka Makalah/artikel dilakukan dengan membalik nama pengarang. 

Contoh:  

Nama pengarang dalam  

sumber yang diacu 

Nama pengarang  

dalam daftar pustaka 

Nama pengarang 

dalam bagian utama 

Prof. Dr. Husaini Usman Husaini Usman Usman 

Prof. Dr. Suharsimi Arikunto Suharsimi Arikunto Arikunto 

Sudarwan Danim Sudarwan Danim Danim 

Anik Ghufron Anik Ghufron Ghufron 

Abdul Munir Mulkhan Abdul Munir Mulkhan Mulkhan 

Yin Cheong Cheng. Cheng, Yin Cheong Cheng 

Lim Swie King King, Lim Swie  King 

Jan J. Henry van den Bakker Van Den Bakker, J.J.H. van den Bakker 

Jan de Lange De Lange, Jan de Lange 

Nash Hamid bin Abu Zaid Abu Zaid, Nash Hamid bin Abu Zaid 

Jeremy Kilpatrick Kilpatrick, Jeremy Kilpatrick 

Todung Mulya Lubis Lubis, Todung Mulya Lubis 

Adnan Buyung Nasution Nasution, Adnan Buyung Nasution 

David Singarimbun Singarimbun, Hamzah Singarimbun 

Ignatius Agung Budiman Budiman, Ignatius Agung Budiman 

 

c. Kesesuaian antara Sumber yang Diacu di dalam Bagian Utama dan Isi Daftar 

Pustaka 

Kesesuaian antara sumber yang diacu di dalam bagian utama dan isi daftar 

pustaka adalah sebagai berikut: 

1) Setiap sumber yang diacu di dalam bagian utama Makalah/artikel harus terdapat di 

dalam daftar pustaka 

2) Sumber yang tidak disebut di dalam bagian utama Makalah/artikel tidak boleh 

dicantumkan di dalam daftar pustaka. 

 

d. Penulisan Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka Makalah/artikel mengikuti aturan sebagai berikut: 

1) Jika penulis atau pengarang pustaka lebih dari seorang, antara nama penulis atau 

pengarang terakhir dan penulis atau pengarang sebelumnya dihubungkan dengan 

tanda ‘&’,  bukan kata ‘dan’, bukan pula kata ‘and’. 

2) Istilah ‘et al.’ digunakan jika penulis atau pengarang berjumlah lebih dari dua orang  

3) Penulisan pustaka hasil penyuntingan dan terjemahan dilakukan sesuai dengan 

contoh. 

4) Penulisan isian daftar pustaka yang berupa buku mengikuti urutan: nama pengarang, 

tahun terbit, nama buku, kota tempat penerbit, dan nama penerbit. Penulisan nama 

pengarang sesuai dengan ketentuan di bagian 2) di atas. Apabila pemilik nama 

tersebut berperan sebagai penyunting buku, di belakang nama diberi tanda (ed.) 

5) Catatan kaki (footnote) untuk menyebutkan sumber, tidak dipergunakan.  
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Contoh Penulisan Entry dalam Daftar Pustaka 

1) Artikel jurnal, seorang pengarang 

Maryono. 2009. “Sinergitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Terhadap Budaya 

Masyarakat”. Jurnal Penelitian Pendidikan. V ol. 1 No. 2 tahun 2009. Pacitan: 

LPPM STKIP PGRI Pacitan. 

2) Artikel jurnal, dua sampai tiga orang pengarang 

Mukodi & Arif Mustofa. 2009. “Kecerdasan Kenabian: Studi Kasus Pemikiran 

Hamdani Bakran Adz-Dzakiey”. Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol. 1 No. 2 

tahun 2009. Pacitan: LPPM STKIP PGRI Pacitan. 

3) Artikel jurnal, lebih dari tiga orang pengarang 

Imam Machali (et al). 2009. “Sistem Manajemen Mutu Pendidikan: Mengenal 

Manajemen Mutu ISO dalam Pendidikan”. Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol. 1 

No. 2 tahun 2009. Pacitan: LPPM STKIP PGRI Pacitan. 

4) Artikel majalah, yang tidak ada nama penulisnya 

“Binatang Bercangkang Tertua Ungkap Evolusi 520 Juta Tahun Lalu”. 2009. Tempo. 

Terbitan 28 Oktober 2009. 

5) Artikel majalah, yang ada nama penulisnya 

Rahmad Wahab. 2009. “Menunggu Janji Sang Menteri Pendidikan”. Tempo. Terbitan 

28 Oktober 2009 

6) Artikel surat kabar, yang tidak ada nama penulisnya 

“Perkecil Diskriminasi di Bidang Pendidikan”. 2009. Kompas. Terbitan tanggal 28 

Oktober 2009 

7) Artikel surat kabar, yang ada nama penulisnya 

Fadly Rahman. 2009. “Sumpah (untuk) Pemuda”. Kompas. Terbitan tanggal 28 

Oktober 2009. 

8) Buku yang ditulis oleh satu orang 

Husaini Usman. 2006. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

9) Buku yang ditulis oleh dua orang 

Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana. 2008. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya 

Media 

10) Buku diterbitkan oleh lembaga pemerintah, tanpa nama pengarang 

Depdiknas. 2008. Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaratf 

Internasional (R-SMA-BI). 

11) Buku hasil penyuntingan dua orang 

Hajer, Marten & Wagenaar, Hendrik (eds). 2002. Deliberative Policy Analysis. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

12) Buku, tidak ada nama pengarang atau penyunting 

Merraiam-Webster’s Collegiate Dictionary (10th ed). 1993. Springfield, MA: Merriam-

Webster. 

13) Buku hasil revisi 

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Edisi 

Revisi VI). Jakarta: Rineka Cipta. 

14) Ensiklopedi, ada nama penyuntingnya (editor) 

Sadie, S (Ed). 1980. The New Grove Dictionary of Music and Musicians (6th ed, Vols 1-

20). London: Macmillan 

15) Buku terjemahan 

Arcaro, J. S. 2006. Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata 

Langkah Penerapan. (Terjemahan Yosal Iriantara). London: St Lucie Press. 

(Buku asli diterbitkan tahun 1995) 

16) Artikel dalam buku suntingan dengan dua orang penyunting 

Bjork, R.A. (1990). “Retrievel Inhibition as an Adaptive Mechanism in Human 

Memory”. Dalam Bacharach, Samuel B & Rosentrhal, R. (editor). Education 

Reform: Making Sense of it All. Massachusetts: Allyn dan Bacon.  
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17) Laporan dari lembaga pemerintah, tanpa nama pengarang 

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. Laporan APBN Tahun 2007. 

Jakarta: Kantor Depkeu.  

18) Proceedings yang diterbitkan secara berkala 

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. 2008. “Hemispheric Differences in Avian Song 

Discrimination”. Proceeding of The National Academy of Sciences, USA, 89, 

1372-1375  

19) Makalah yang disajikan dalam suatu seminar atau konferensi 

Adi Sularno & Mansur Budiman. 1991. “Data Awal tentang Gejala Trauma pada 

Anak-anak”. Makalah. Disajikan dalam Seminar Pencegahan Salah Asuhan 

Anak, di Universitas Negeri Yogyakarta. 

20) Makalah/artikel, yang tidak diterbitkan 

Afid Burhanuddin. 2009. “Keefektifan Manajemen Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional di SMA Negeri 1 Pacitan”. Makalah/artikel. Makalah/artikel 

tidak atau belum diterbitkan. Pacitan: STKIP PGRI Pacitan. 

21) Artikel di internet, tetapi materi cetaknya diterbitkan dalam jurnal 

Amin Abdullah. 2001. “Role of References Elements in The Selection of Resources by 

Psychology Undergraduates” [versi elektronik]. Journal of Bibliographic 

Research. Halaman 152-170. 

22) Artikel dalam jurnal, yang jurnalnya hanya terbit dalam internet 

Schussler, D. L. & Bercaw, L. A. & Stooksberry, L. M. 2008. “Using Case Studies to 

Explore Teacher Candidates' Intellectual, Cultural, and Moral Dispositions”. 

Proquest Internasional Journal. 

http://www.proquest.umi.com/pqdweb?index=13&did=1588781191&Srch

Mode=1&sid=2&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD

&TS=1251686330&clientId=68516. Di download tanggal 31 Agustus 2009 

pukul 09.45 WIB. 

23) Undang-undang 

Depdiknas. 2003. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

24) Peraturan Pemerintah 

Depdiknas. 2005. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

*) Sumber:  

Diadaptasi dari Buku Pedoman Penyusunan Skripi STKIP PGRI Pacitan dengan perubahan 

seperlunya. 
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CONTOH FORMAT PENULISAN MAKALAH/ARTIKEL 

 ANALISIS PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA 
Oleh: Anisa Tri Hapsari 

 
 
PENDAHULUAN 

_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
 
KONSEP DASAR DAN DEFINISI KURIKULUM 

_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM 

_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
 
ANALISIS KURIKULUM 

_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
 
PENUTUP 

_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 
 
 
____________ 
*) Anisa Tri Hapsari, penulis adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas A. Makalah disusun guna 
memenuhi sebagian tugas individu pada mata kuliah Manajemen Pendidikan tahun akademik 2013/2014 dengan dosen pengampu Afid 
Burhanuddin, M.Pd. 
 
 
Jika tugas kelompok penulisannya sebagai berikut: 
___________ 
*) Penulis adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas A. Makalah disusun guna memenuhi sebagian 
tugas kelompok pada mata kuliah Manajemen Pendidikan tahun akademik 2013/2014 dengan dosen pengampu Afid Burhanuddin, M.Pd. 
 
Anggota kelompok: 
1. Anisa Tri Hapsari 
2. Budiman Sumargono 
3. Chandra Hamzah 
4. Rina Indriani 
 


