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A. MAKALAH  

 

1. Ciri pokok  

 Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk menyakinkan 

pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan 

pengorganisasian yang sistematis memang perlu untuk diketahui dan diperhatikan. 

Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki cirri atau 

karakter seperti berikut. Secara umum, ciri-ciri makalh terletak pada sifat 

keilmiahannya. Artinya, sebagai karangn ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, 

tidak memihak, berdasarkan fakta, sistemati, dan logis. Berdasarkan criteria ini, baik 

tidaknya suatu makalah dapat diamati dari segi: signifikasi masalah atau topic yang 

dibahas, kejelasan tujuan pembahasan, kelogisan pembahasan, dan kejelasan 

pengorganisasian pembahasanya.  

 Berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang digunakan, makalah dapat 

dibedakan menjadi tiga macam: makalah deduktif, makalh induktif, dan makalah 

campuran. Makalah deduktif merupakan makalah yang penulisannya didasarkan pada 

kajian teoretis(pustaka)yang relevandengan masalah yang dibahas. Makalah induktif 

adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan 

yang relevan dengan masalah yang dibahas.dalam pelaksanaannya, jenis makalah 

pertama (makalah deduktif) merupakan jenis makalah yang paling banyak digunakan. 

 

2. Isi dan Sistematika 

Secara garis besar sistamatika penulisan makalah terdiri atas tiga bagian: 

bagian awal, bagian awal, dan bagian akhir. Isi ketiga bagian tersebut dipaparkan 

sebagai berikut.                                                                                                                                                                 

BAGIAN AWAL  

 Halaman Sampul 

            Daftar Isi 

 Daftar Tabel dan Gambar (jika ada)   

BAGIAN INTI 

 Pendahuluan  

 Latar belakang penulis makalah  

 Masalah atau topik bahasan 

 Tujuan penulisan makalah  

 Teks utama  

 Penutup  

BAGIAN AKHIR 

 Datar rujukan  

 Lampiran(jika ada) 

 



 

ISI BAGIAN AWAL  

Halaman Sampul  

 Hal-hal yang harus ada pada bagian sampul adalah: judul makalah, keperluan 

atau maksud tulisannya makalah, nama penulis makalah, dan tampat serta waktu 

penulisan makalah. 

  

Daftar Isi 

 Daftar is berfungsi memberikan panduan dan gambaran tentang garis besar isi 

makalah. Melalui daftar isi, pembaca akandapat dangan mudah menemukan bagian-

bagian yang membangun sebuah makalah. Selain itu, melalui daftar isi akan dapat 

diketahui sistematika penulisan makalah yang digunakan.penulisan daftar isi 

dipandang perlu dilakukan jika panjang makalah lebih dari 15 halaman. Penulisan 

daftar isi dilakukan dengan ketentuan: bagian makalah yang merupakan subjudul 

ditulis menggunakan hurruf kecil (kecuali awal kata selain kata tugas ditulis dengan 

huruf besar), penulisan subjudul dan subsub judul yang dilengkapi dengan nomor 

halaman tempat permuatannya dalam makalah. Penulisan daftar isi dilakukan dengan 

menggunakan spasi tunggal dengan jarak antarbab 2 spasi.  

 

Daftar Tabel dan Gambar 

 Penulisan daftar tabel dan gambar juga dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca menemukan tabel atau gambar yang terdapat dalam makalah. Penulisan 

daftar tabel dan gambar dilakukan dengan cara seperti berikut. Identitas tabel dan 

gambar (yang berupa nomor dan nama) dituliskan secara lengkap. Jika tabel dan 

gambar lebih dari satu buah, sebaiknya penulisan daftar tabel dan gambar dilakukan 

secara terpisah; tetapi jika dalammakalah hanya terdapat sebuah tabel atau gambar, 

sebaiknya penulisan daftar tabel atau gambar disatukn dengan daftar isi makalah.  

 

ISI BAGIAN INTI 

 Bagian inti terdiri atas tiga unsure pokok, yaitu: pendahuluan, teks utama 

(pembahasan topik-topik), dan penutup. Tiga macam cara penulisan yang dimaksud 

adalah sebagai (1) Penulisan dengan menggunakan angka romawi (romawi dan atau 

arab), (2) Penulisan dengn menggunakan angka yang dikombinasikan dengan  abjad, 

dan (3) Penulisan tanpa menggunakan angka maupun abjad. 

 

 Pendahuluan 

 Bagian pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang penulisan 

makalah, masalah atau topik bahasan beserta batasannya, dan tujuan penulisan 



makalah. Penulisan bagian pendahuluan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai 

berikut.  

(1) Setiap unsur dari bagian pendahuluan ditonjolkan dan dituliskan sebagai 

subbagian. Jika penulisan makalah dilakukan dengan menggunakan angka, maka 

dapat dijumpai sub-subbagian seperti berikut.  

1. Pendahuluan 

1.1 Latar belakang  

1.2 Masalah atau topik bahasan  

1.3 Tujuan  

(2) Semua unsur yang terdapat dalam bagian pendahuluan tidak dituliskan sebagai 

subbagia, sehingga tidak dijumpai adanya sub-subbagian dalam bagian pendahuluan. 

Untuk menandai pergantian unsure (misalnya, untuk membedakan antara paparan 

yang berisi latar belakang dengan masalah) cukup dilakukan dengan pergantian 

paragrap 

 

Latar Belakang 

 Butir-butir yang seharusnya ada dalam latar belakang penulisan makalah 

adalah hal-hal yang melandasi perlunya ditulis makalah. Hal-hal yang dimaksud 

dapat berupa paparan teoretis maupun paparan yang bersifat praktis, tetapi bukan 

alasan yang bersifat pribadi. Yang pokok bagian inti harus dapat mengantarkan 

pembaca pada masalah atau topik tersebut memang perlu dibahas.  

 Penulisan bagian latar belakang dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

diantarannya. 

(1) Dimulai dengan sesuatu yang diketahui bersama (pengetauan umum)atau teori 

yang relevan dengan masalah atau topik yang akan ditulis, selanjutkan diikuti dengan 

paparan yang menunjukan bahwa tidak selamanya hal tersebut dapat terjadi. 

(2) Dimulai dengan suatu pernyataan yang retoris yang diperkirakan dapat 

mengantarkan pembaca pada masalah atau topik yang akan dibahas dalam makalah. 

(3) Dimulai dengan sebuah kutipan dari orang terkenal, uangkapan atau slogan, 

selanjutnya yang akan dibahas dalam makalah. 

 

Masalah atau Topik Pembahasan 

Setelah bagian latar belakang dipaparkan, selanjutkannya diutarakan masalah 

atau topik bahasan beserta batasannya. Masalah atau topik bahasan tidak hanya 

terbatas pada persoalan yang memerlukan pemecahan,tetapi juga mencakup persoalan 

yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, persoalan yang memerlukan pendeskripsian 

lebihlanjut, dan persoalan yang memerlukan penegasan lebih lanjut. Masalah dalam 

penulisan makalah seringkali disinonimkan dengan topik(meskipun kedua istilah ini 

tidak selalu memiliki pengertian yang sama).  



 Masalah atau topik bahasan sebenarnya merupakan hal yang pertama kali 

harus ditetapkan dalam penulisan makalah. Artinya, kegiatan penulisan makalah 

diawali dengan penentuan masalah atau topik makalah, yang selanjutnya diikuti 

dengan penyusunan garis besar isi makalah (kerangka makalah) pengumpulan bahan 

penulisan makalah, dn penulisan draft makalah serta revisi draft makalah.  

Topik dapat ditentukan oleh orang lain atau ditantukan sendiri lazimnya topik 

makalah yang telah ditentukan bersifat sangat umum, sehingga perlu dilakukan 

spesifikasi atau pembatasan topik. Pembatasan     topik makalah sering kali 

didasarkan pada pertimbangan kemenarikan dan signifikan serta pertimbangan 

kemampuan dan kesempatan. Jika topik makalah telah ditentukan sendiri oleh penulis 

makalah, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 

(1) Topik yang dipilih harus ada manfaatnya baik dari segi praktis maupun dari segi 

teoretis, dan layak untuk dibahas.  

(2) Topik yang dipilih hendaknya menatik dan sesuai dengan minat penulis. Dengan 

dipilihmya topik yang menarik akan sangat membantu dalam proses penulisan 

makalah. Jika seseorang menulis makalah dengan topik yang tidak menarik, maka 

usaha yang dilakukan biasanya alakadarnya dan kurang serius.  

(3) Topik yang dipilih dikuasai. Dalam arti tidak terlalu asing atau tidak terlalu baru 

bagi penulis.  

(4) Bahan yang diperlukan sehubungan dengan topik tersebut memungkinkan untuk 

diperoleh. 

Setelah topik dipilih selanjutnya perlu diperlakukan spesifikasi (pembatasan 

topik). Jika topik yang diangkat terlalu luas, maka pembahasan topik tidak dapat 

dilakukan secara mendalam dan tuntas. Pembatasan topik makalah dapat dilakukan 

dengan cara seperti berikut.  

(1) Letakan topik pada posisi sentral dan ajukan pertanyaan apakah topic masih dapat 

dirici. 

(2) Daftarlah rincian-rincian topic tersebut dan pilihlah salh satu rincian topic tersebut 

untuk diangkat kedalam makalah.  

(3) Ajukan pertanyaan apakah rincian topic yang telah kita pilih dapat dirinci lagi. 

Topik sering disamakan dengan judul. Pada dasarnya topik tidak sama dengan 

judul. Topik merupakan masalah pokok yang dibicarakan atau dibahas pada suatu 

makalah; sedangkan judul merupakan label atau nama dari makalah yang ditulis. 

Dalam membuat judul makalah beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan. 

(1) Judul harus mencerminkan isi makalah atau menceritakan topic yang akan 

diangkat dalam makalah. 

(2) Judul sebaiknya dinyatakan dalam bebtuk frasa atau klausa, bukan dalambentuk 

kalimat. Itulah dalam menuliskan makalah tidak diakhiri dengan tanda titik. 



(3) Judul makalah hendaknya singkat dan jelas. Sebaiknya, judul makalah berkisar 

antara 5-15 kata. 

(4) Judul hendaknya menarik perhatian pembaca untuk mengetahuai isinya. 

Meskipun demikian,  judul makalah harus tetap mencerminkan isi makalah. 

 

Tujuan penulisan makalah 

Perumusan tujuan penulisan makalah yang dimaksudkan bukan untuk 

memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang  dan yang sejenis dengan itu, tetapi 

lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dengan penulisan makalah tersebut. 

Perumusan penulisan makalah memiliki fungsi ganda; bagi penulis makalah dan bagi 

pembaca makalah. Bagi penulis  makalah, rumusan tujuan penulisan makalah dapat 

mengarahkan kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya dalam menulis makalah, 

khususnya dalam pengumpulan bahan penulisan. Bagi pembaca makalah, perumusan 

tujuan penulisan makalah memberikan informasi tentang apa yang disampaikan 

dalam makalah tersebut. Oleh karena itu, rumusan yang disusun haruslah dapat 

memberika gambaran tentang cara menguraikan atau membahas topok yang telah 

ditentukan. Dengan demikian rumusan tujuan bisa berfungsi sebagai pembatasan 

ruang lingkup makalah tersebut. Rumusan tujuan ini dapat berupa kalimat kompleks 

atau dapat dijabarkan dalam bentuk rinci.  

Contoh : “ makalah ini dimaksudkan untuk membahasa sejumlah kekeliruan yang 

acap kali dibuat oleh mahasiswa dalam melakukan observasi dalam melakukan PPL.” 

 

Teks utama 

Bagian teks uatama makalah berisi pembahasan topik-topik makalah. Isi 

bagian teks utama sangat bervariasi, tergantung topik masalah yang dibahas dalam 

makalah. Jika dalam makalah dibahas  tiga topik, misalnya, maka ada tiga 

pembahasan dalam bidang teks utama. 

Penulisan bagian teks utama dapat dikatakan sebagai inti kegiatan penulisan 

makalah. Kemampuan seseorang dalam menulis bagian teks utama makalah 

merupakan cerminan tinggi-rendahnya kualitas makalah yang disusun. Penulisan 

bagian teks utama yang baik adalah yang dapat membahas topik secara mendalam 

dan tuntas, dengan menggunakan penulisan ringkas, lancar, dan langsung pada 

persoalan; serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pengertian mendalam dan 

tuntas ini tidak selalu panjang dan bertele-tele. Dalam penulisan teks utama, 

hindarilah penggunakan kata-kata seperti; dan sebagainya, dan lain-lain (yang lain itu 

apa), yang sebesar-besarnya, (seberapa besarnya). 

Penulisan penulisan teks utama sangat bervariasi tergantung pada jenis topik 

yang dibahas. Kegiatan pokok penulisan bagian teks utama adalah membahas topik 

serta sub-topiknya sesuai dengan menata dan merangkai bahan yang telah 



dikumpulkan. Beberapa teknik rangkaian bahan perangkaian bahan untuk membahasa 

topic beserta subtopiknya dapat dikemukakan seperti berikut.  

(1) Mulailah dari ide/hal yang bersifat sederhana/khusus menuju hal yang bersifat 

kompleks dan bersifat umum. 

(2) Gunakan teknik metaphor, khiasan, perumpamaan, penganalogian, dan 

perbandingan.  

(3) Gunakan tenik diagaram dan klasifikasi. 

(4) Gunakan teknik pemberian contoh. 

Kegiatan penulisan bagian teks utama bagian makalah dapat dilakukan setelah 

bahan penulisan makalah berhasil dikumpulkan. Bahan penulisan dapat berupa bahan 

yang berupa teoritis (yang diperoleh dari buku terks, laporan penelitian, jurnal, 

majalah, dan majalah lama) atau dapat juga dipadukan dengan bahan yang bersifat 

factual/empiris (yang terdapat dalam kehidupan nyata).  

 

Penutup  

Bagian penutup berisi simpulan atau rangkuman pembahasan dan saran-saran 

(jika memang dipandang perlu). Bagian penutup menandakan berakhirnya penulisan 

makalah. Penulisan bagian penulisan makalah dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik berikut. 

(1) Penegasan kembali atau peringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan, tanpa 

diikuti dalam melakukan kesimpulan. Hal ini dilakukan, karena masih belum 

cukup bahan untuk memberikan kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi, 

atau dimaksudkan agar pembaca menarik kesimpulan sendiri. 

(2) Menarik kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada teks utama makalah. 

      Selain itu, pada bagian penutup juga dapat disertakan saran atau rekomendasi 

sehubungan dengan masalah yang telah dibahas. Saran harus relevan dengan apa 

yang telah dibahas. Selain itu, saran yang dibuat harus eksplisit, kepada siapa 

saran ditujukan, dan tindakan atau hal apa yamg disarankan. 

 

ISI BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir makalah berisi daftar rujukan dan lampiran-lampiran (jika ada). 

Daftar rujukan merupakan penjelasan tentang penulisan daftar. Sedangkan lampiran 

merupakan bagian proses lampiran, berisi hal-hal yang bersifat pelengkap yang 

dimanfaatkan dalam proses penulisan makalah. Hal-hal yang dimaksud dapat berupa 

data (baik yang berupa angka-angka maupun yang berupa deskripsi verbal) dan yang 

dipandang sangat penting tetapi tidak dimaksudkan pada batang tubuh makalah. 

Bagian lampiran hendaknya juga diberikan nomor halaman.  

 

B. Penulisan Rujukan dalam Karya Ilmiah 



Rujukan dalam artian kutipan (in-text citation),  maupun daftar rujukan 

(reference atau bibliography) sangat penting bagi penulis maupun pembaca karya 

atau artikel ilmiah. Rujukan yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji dapat 

memperkuat argumen dan memperjelas posisi penulis terhadap pandangan penulis 

lain mengenai sesuatu pokok persoalan yang sama (Lester, 1993;  Sibarani, 1999). 

Penulisan rujukan yang memenuhi pedoman baku dan konsisten terhadap pedoman 

tertentu mempermudah pembaca untuk melacak sumber rujukan  dan  memperoleh 

informasi lanjutan mengenai rujukan  tersebut. 

 Kutipan adalah fakta, ide, opini, atau pernyataan yang dipinjam dari penulis 

lain untuk mendukung atau memperjelas argumen dalam suatu karya ilmiah. Dengan 

kata lain, kutipan adalah semua    fakta, ide, opini, atau pernyataan yang bukan milik 

penulis sendiri. Setiap institusi atau suatu penerbitan seperti jurnal memiliki gaya atau 

cara pengutipan tertentu yang disebut gaya selingkung (in-house style). Berikut akan 

diuraikan cara merujuk kutipan langsung dan tidak langsung serta cara memenulis 

daftar rujukan. 

 

1. Cara Merujuk Kutipan Langsung 

Perujukan dilakukan dengan menuliskan nama akhir pengarang dan tahun 

terbit. Jika ada dua pengarang atau lebih, penulisan rujukan dilakukan dengan cara 

menulis nama pertama dari pengarang tersebut diikuti dengan dkk. dan jika nama 

pengarang tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga 

yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran. Untuk karya 

terjemahan, perujukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya. Rujukan 

dari dua sumber atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang berbeda dicantumkan 

dalam satu tanda kurung dengan titik koma seagai tanda pemisahnya (Dpdikbud, 

1996). 

 

Kutipan Kurang dari 40 Kata 

  Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip  (“…”) 

sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama, dan diikuti nama pengarang , tahun 

dan nomor halaman. Nama pengarang dapat ditulis secara terpadu dalam teks   atau 

menjadi satu dengan nomor halaman di dalam kurung. Lihat contoh berikut, nama 

pengarang disebut di dalam teks secara terpadu. 

Soebronto (1990:123)  menyimpulkan “ada hubungan yang erat antara faktor sosial 

ekonomi dengan kemajuan belajar”. 

Nama pengarang disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor halaman.  

Contoh: Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “ada hubungan yang erat antara 

faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar” (Soebronto, 1990:123). 

 



 

 

Kutipan 40 kata atau lebbih 

Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah 

dari teks yang mendahului, dimulai pada ketukan ke-6 dari garis tepi sebelah kiri, dan 

diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga harus ditulis. Contoh: Smith 

(1990:276) menyimpulkan sebagai berikut. 

 The “placebo effect”, which had been verified in previous studies, 

disappeared when behaviors were studied in this manner. Furthermore, the 

behaviors, were never exhibited again, even when real drugs were 

administered. Earlier studies were clearly premature in attributing the results 

to a placebo effect. 

 

Kutipan sebagian dihilangkan 

Bila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, 

maka kata-kata tersebut diganti dengan tiga titik tetapi bila yang dihilangkan berupa 

kalimat maka diganti dengan empat titik. Contoh: 

“Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah … diharapkan 

sudah melaksanakan kurikulum baru” (Manan, 1995:278). 

“Gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi antara 

mata, tangan, atau bagian tubuh lain…. Yang termasuk gerak manipulatif 

antara lain adalah menangkap bola, menendang bola, dan menggambar” 

(Asim, 1995:315). 

 

2. Cara Mengutip Tidak Langsung 

 

 Kutipan yang disebut tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa sendiri 

ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks . Nama pengarang dapat ditulis 

terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Jika 

memungkinkan, nomor halaman juga disebutkan. 

Contoh: Nama pengarang disebut terpadu dalam teks. 

Salimin (1990:13) tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik 

daripada mahasiswa tahun keempat. 

 

Contoh: Nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya.  

Mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat 

(Salimin, 1995:13). 

 

3. Cara Menulis Daftar Rujukan 



 Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel,atau 

bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung  maupun tidak langsung. Pada 

dasarnya, unsur yang ditulis dalam rujukan secara berturut-turut meliputi: (1) nama 

pengarang ditulis dengan urutan: nama akhir, nama awal dan nama tengah tanpa gelar 

akademik, (2) tahun penerbitan, (3) judul, termasuk subjudul, (4) tempat penerbitan, 

dan (5) nama penerbit. Unsur-unsur tersebut bervariasi tergantung jenis sumber 

pustakanya. Contoh:  

 

Hanafi, A.  1989.  Partisipasi dalam Siaran Pedesaan dan Pengadopsian Inovasi.  

Forum Penelitian, 1 (1): 33—47. 

 

Karim, Z. 1987. Tatakota di Negara-negara Berkembang.  Makalah disajikan dalam 

Seminar Tatakota, BAPPEDA Jawa Timur, Surabaya, 1-2 Septmber. 

 

Aminuddin (Ed.). 1990.  Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa 

dan Sastra. Malang: HISKI Komisariat Malang dan YA3. 

 

 

Hasan, M.Z. 1990. Karakteristik Penelitian Kualitatif. Dalam Aminuddin (Ed.), 

Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra. 

 (hlm. 12—25). Malang: HISKI Komisariat Malang dan YA3. 

 

Jawa pos. 1995, 22 April. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri. Hlm. 3. 
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