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Modul 1  
MENYUSUN MAKALAH, LAPORAN BUKU/BAB, LAPORAN 
ARTIKEL JURNAL 

 

 

 

I. PENULISAN MAKALAH  

A. Pengertian Makalah 

Makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang 

tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah merupakan salah 

satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan. 

B. Karakteristik Makalah 

Suatu makalah memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Merupakan hasil kajian literatur dan atau laporan pelaksanaan suatu 

kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu 

perkuliahan. 

2. Mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan 

teoritik yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu 

prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. 

3. Menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber 

yang digunakan. 

4. Mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi 

dalam satu kesatuan sintesis yang utuh. 

C. Jenis Makalah 

Ada dua jenis makalah yang biasa disusun, yaitu makalah biasa dan makalah 

posisi. Pertama, Makalah biasa (Common Paper) dibuat oleh mahasiswa untuk 

menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam 

makalah ini, secara deskriptif, mahasiswa mengemukakan berbagai aliran atau 

pandangan tentang masalah yang dikaji. Ia juga memberikan pendapat baik 

berupa kritik atau saran mengenai aliran atau pendapat yang dikemukakan. 

Tetapi tidak perlu memihak salah satu pendapat tersebut. Dengan demikian, 

ia tidak perlu berargumentasi mempertahankan pendapat tersebut. 

Kedua, makalah posisi. Dalam makalah posisi mahasiswa menunjukkan posisi 

teoretiknya dalam suatu kajian. Untuk makalah jenis ini, mahasiswa diminta 
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untuk tidak saja menunjukkan penguasaan pengetahuan tertentu tetapi juga 

dipersyaratkan untuk menunjukkan di pihak mana ia berdiri serta alasannya 

yang didukung oleh teori-teori atau data yang relevan. Untuk dapat membuat 

makalah posisi, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mempelajari sumber 

tentang teori atau pendapat tertentu, melainkan berbagai sumber atau teori 

yang pandangannya berbeda-beda dan bahkan mungkin sangat bertentangan. 

Dari bahasan tersebut, mungkin saja mahasiswa memihak salah satu teori atau 

pendapat tetapi mungkin pula ia membuat suatu sintesis dari berbagai 

pendapat yang ada. Jadi kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi sangat 

diperlukan untuk membuat makalah posisi. 

 

D. Sistematika Makalah 

Sistematika makalah terdiri atas tiga bagian utama, yaitu Pendahuluan, Isi, dan 

Kesimpulan. 

1. Pendahuluan 

Pada bagian ini, dikemukakan persoalan yang akan dibahas (latar belakang 

masalah, masalah, prosedur pemecahan masalah, dan sistematika uraian). 

2. Isi 

Mendemonstrasikan kemampuan dalam menjawab masalah yang 

diajukan. Bagian ini boleh terdiri atas lebih dari satu bagian. 

3. Kesimpulan 

Bagian ini merupakan kesimpulan dan bukan ringkasan isi. Kesimpulan 

adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi/uraian yang 

telah dibuatnya pada bagian isi. Dalam mengambil kesimpulan tersebut, 

penulis makalah mengacu kembali ke permasalahan yang diajukan dalam 

bagian pendahuluan. 

 

 

II. PENULISAN LAPORAN BUKU/BAB DAN LAPORAN ARTIKEL JURNAL 

ILMIAH 

A. Pengertian  

Laporan buku/bab/artikel jurnal ilmiah pada dasarnya adalah karya ilmiah 

yang mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa terhadap isi buku, bab, 

atau artikel jurnal ilmiah yang dilaporkannya disertai dengan pandangan 

penulis terhadap isi buku/bab/artikel yang dibahasnya. Dalam bentuk yang 

lebih tinggi, laporan buku/bab/artikel jurnal juga mendemonstrasikan 

kemampuan mahasiswa dalam menganalisis, menarik inferensi, menilai 
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(menjustifikasi atau mengkritik/memfalsifikasi) isi buku/bab/jurnal yang 

dibacanya. Oleh karena itu, laporan buku/bab/artikel jurnal lebih dari sekedar 

ringkasan apalagi hanya terjemahan, melainkan juga berisi kajian yang bersifat 

kritis. 

Sebagai bagian dari tugas perkuliahan, buku/bab/artikel jurnal yang dilaporkan 

ditentukan oleh dosen atau diusulkan oleh mahasiswa kepada dosennya untuk 

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. 

Karena laporan buku/bab/artikel jurnal bertujuan untuk memperluas dan 

memperdalam pemahaman mahasiswa tentang topik yang dibahas sesuai 

dengan mata kuliah yang diampunya, maka kriteria berikut ini perlu 

diperhatikan. 

1. Buku/bab/artikel jurnal tersebut harus aktual, paling tidak terbit pada lima 

tahun terakhir. Semakin baru, semakin baik. 

2. Buku/bab/artikel jurnal tersebut sebaiknya terpilih karena kualitasnya. 

3. Buku/bab/artikel jurnal yang lama dapat dijadikan bahan laporan sejauh 

dinilai amat mendasari kajian teori-teori terbaru, misalnya karena buku 

tersebut merupakan masterpiece dalam bidangnya atau merupakan buku 

klasik. 

Dalam laporannya, mahasiswa dibolehkan mengutip beberapa bagian dari 

buku/bab/artikel jurnal yang dibahasnya. Kutipan tersebut sifatnya hanyalah 

memperkuat atau mendukung pendapat pelapor tentang isi bagian tertentu 

dari buku/bab/artikel tersebut. Kutipan ini tidak boleh menjadi sesuatu yang 

dominan dalam laporan yang disampaikan. 

Dalam laporan tersebut mahasiswa diharuskan merumuskan isi pokok 

pemikiran pengarang dari buku/bab/artikel jurnal yang bersangkutan serta 

komentar terhadap isinya. Rumusan isi pokok ini meliputi permasalahan yang 

diajukan pengarang, cara pengarang menjelaskan dan menyelesaikan 

permasalahan yang diajukan, konsep dan teori yang dikembangkan dalam 

buku/bab/artikel jurnal tersebut, serta kekhasan pendapat pengarang. Dalam 

hal laporan bab, harus pula dinyatakan kedudukan bab tersebut dalam 

keseluruhan isi buku. 

 

B. Jenis-jenis Laporan 

Laporan bisa berupa laporan buku, laporan bab atau bagian dari suatu buku, 

atau laporan tentang isi satu atau beberapa artikel dari jurnal ilmiah. Bentuk 

lain ialah annotated bibliography (anotasi bibliografi). 
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1. Laporan buku, merupakan laporan yang berisi kajian tentang isi satu judul 

buku secara utuh. 

2. Laporan bab, merupakan laporan yang berisi kajian tentang isi satu atau 

beberapa bab/bagian dari sebuah buku. 

3. Laporan artikel jurnal, merupakan laporan yang berisi kajian tentang isi 

satu atau beberapa artikel yang dipilih dari jurnal ilmiah, baik jurnal 

tercetak maupun jurnal elektronik di internet.  

Mahasiswa dituntut akrab dengan jurnal ilmiah dan mampu memahami 

isinya, karena dalam jurnal itulah perkembangan terbaru dalam bidang 

keilmuannya disajikan. Cepatnya perkembangan lmu pengetahuan hanya 

dapat diikuti apabila mahasiswa dan dosen rajin membaca jurnal ilmiah. 

Terlebih lagi dengan mudahnya akses terhadap jaringan internet yang 

berisi informasi terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan, kemampuan 

membaca jurnal ilmiah merupakan keharusan bagi mahasiswa dan dosen. 

4. Annotated bibliography, berisi ringkasan singkat yang dituangkan dalam 

2-3 paragraf tentang isi buku atau artikel jurnal yang memuat judul 

buku/artikel, nama pengarang, tahun terbit, nama penerbit, kata kunci, 

dan pokok-pokok isi buku/artikel jurnal tersebut dalam beberapa kalimat. 

Kemampuan membuat annotated bibliography sangat diperlukan dari 

mahasiswa pascasarjana. 

Contoh: 

 

ANOTASI BIBLIOGRAFI 
ASESMEN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 

 

Lake, D. (2002). “Critical Social Numeracy.” The Social Studies. 93 (1): 4-10. 

Artikel ini menyajikan bagaimana adaptasi penggunaan asesmen 

model SOLO taxonomy dari Biggs dan Collis (1982) untuk 

menumbuhkan tingkat kritis siswa dalam pendidikan ilmu-ilmu 

sosial. Penulis telah menggunakan adaptasi SOLO Taxonomy untuk 

mengajarkan  bilangan kritis dalam bentuk grafik-grafik dan tabel-

tabel selama tiga tahun untuk tahun pertama siswa menengah atas. 

Pengalaman serupa juga digunakan ketika mengajar di Universitas 

Murdoch, Australia. Menurut pengalaman Lake, adaptasi SOLO 

taxonomy  memiliki  potensi untuk digunakan sebagai kekuatan alat 

pengajaran, yakni pengembangan kecakapan-kecakapan yang 

dapat memupuk tumbuhnya lingkungan pembelajaran 

sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian Lawson (1985), 

Lawson dan Smitgen (1982), serta Shayer dan Adey (1992a, 1993b). 
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Lim, E.P.Y. dan Tan, A. (1999). “Educational Assesment in Singapore.” 

Assesment in Education. 6 (3): 391-404. 

Kedua penulis memaparkan  model asesmen yang dibentuk di 

Singapura, dikaitkan dengan program dan kebijakan pendidikan 

negara itu, sebagaimana terdapat dalam prinsip-prinsip umum dan 

praktek asesmen. Penulis juga memaparkan satu profil sistem 

asesmen di Singapura serta bagaimana penerapannya dalam 

kerangka pemenuhan sumber daya manusia. Di Singapura, ujian 

nasioal dan asesmen berbasis sekolah dianggap menjadi batu 

pijakan dalam sistem pendidikan nasional sebagai ciri pembeda 

dalam model asesmen. Hal menarik dari artikel ini ialah, karena 

kedua penulis (saat artikel ditulis) merupakan pejabat di 

kementerian pendidikan di Sinagpura, sehingga merupakan 

informasi penting dari sumber pertama pelaku kebijakan di sana.  

 

 

C. Sistematika Laporan 

Sistematika Laporan buku/bab/artikel jurnal ilmiah terdiri atas pendahuluan, 

Isi buku/bab/artikel jurnal, komentar, dan kesimpulan. 

1. Pendahuluan 

Bagian ini memberikan gambaran tentang keadaan buku/bab/artikel jurnal 

yang dilaporkan. Seperti judul, pengarang, tahun terbit, beserta penerbit 

serta alasan pemilihan buku/bab/artikel jurnal. 

2. Isi buku/bab/artikel jurnal 

Bagian ini mengemukakan isi dari buku/bab/artikel jurnal yang dilaporkan 

sebagai bukti pemahaman pelapor terhadap buku/bab/artikel yang 

dilaporkan. 

3. Komentar 

Bagian ini merupakan komentar penulis terhadap isi buku/bab/artikel 

jurnal tersebut. 

4. Kesimpulan 

Bagian ini berisi kesimpulan tentang buku/bab/artikel jurnal yang 

dilaporkan atau implikasi terhadap studi yang dipelajari. 

 

  



6 
 

Modul 2 
TEKNIK PENULISAN 
 

 

 

A. Teknik Pengetikan 

Makalah, laporan buku/bab, maupun laporan artikel jurnal ditulis dengan 

menggunakan kertas HVS ukuran A4 atau kuarto dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

1. Diketik dengan menggunakan huruf Time New Roman, Arial, Calibri, 

Garamound, atau yang lainnya ukuran 10-12pt. 

2. Jarak antara satu baris dengan baris berikutnya adalah dua spasi. 

3. Batas tepi kiri, tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah masing-masing adalah 

4 cm, 4 cm, 3 cm, dan 3 cm. 

4. Pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok 

masuk ke dalam dengan jarak 1 tab. 

5. Penulisan judul bab menggunakan huruf kapital. Nomor bab menggunakan 

angka Romawi. Setiap huruf awal dari judul sub bab ditulis dengan huruf 

kapital, kecuali kata sambung. Nomor urut bagi judul paragraf 

menggunakan angka Hindu-Arab atau abjad.  

6. Cara penomoran dapat menggunakan salah satu cara dari kedua cara 

berikut ini. 

Cara pertama : I., A., 1., a., 1), a), (1), (a) 

Cara kedua : I., 1., 1.1, 1.1.1, ext 

7. Judul tabel ditulis pada bagian atas tabel, sedangkan judul untuk bagan, 

diagram, atau gambar, ditulis di bawah 

 

B. Cara Menulis Kutipan dan Sumber Kutipan 

Sumber kutipan dapat ditempatkan di awal kutipan, atau di akhir kutipan. 

Kutipan ditulis menempel dalam paragraf jika kutipan itu kurang dari empat 

baris, dengan menggunakan tanda kutip (“......”). Sumber kutipan ditulis 

terpisah dari paragraf dan dibuat satu spasi jika kutipan sama dengan atau 

lebih dari empat baris. 
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Contoh 1: 

Menurut Azra (2006:153), “upaya membingkai masyarakat 

Indonesia yang berbhinneka tidak bisa taken for granted atau trial and 

error, tetapi sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, 

integrated dan berkesinambungan”. Sementara itu, H.A.R Tilaar, seorang 

ahli pendidikan mengemukakan bahwa “suatu masyarakat yang pluralistis 

dan multikultural tidak mungkin dibangun tanpa adanya manusia yang 

cerdas dan bermoral” (Tilaar, 2004:100).  

Contoh 2:  

Lebih lanjut, Geertz (Gonggong, 2000) menunjukkan fakta tentang 

situasi masyarakat Indonesia, sebagai berikut: 

Rentang struktur sosialnya juga lebar, dan merangkum: sistem-
sistem kekuasaan Melayu-Polynesia di pedalaman Kalimantan atau 
Sulawesi, desa-desa tradisional di dataran rendah di sepanjang 
sungai Jawa Tengah dan Jawa Timur; desa-desa nelayan dan 
penyelundupan yang berorientasi pasar di pantai-pantai 
Kalimantan dan Sulawesi; ibu-ibu kota provinsi yang kumuh dan 
kota-kota kecil di Jawa dan pulau-pulau seberang; dan kota-kota 
metropolitan yang besar, terasing, dan setengah modern seperti 
Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Keanekaragaman bentuk 
perekonomian sistem-sistem stratifikasi, atau aturan kekerabatan 
juga melimpah ruah. 

 

Untuk menuliskan sumber kutipan, kita dapat memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan oleh Microsoft Word. Caranya adalah sebagai berikut:  

 Pilih dan klik menu REFERENCES, maka akan muncul gambar berikut:  
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 Setelah itu, klik bagian Insert Citation,  

  

 Lalu pilih Add New Source maka akan muncul form isian kutipan sesuai 

dengan jenis sumber kutipannya. 

 

Isilah bagian-bagian yang kosong, sesuai dengan karakteristik dari sumber 

kutipan. Setelah semua diisi, selanjutnya klik OK. 

Contoh:  

Kita akan memasukkan sumber kutipan dari buku yang ditulis oleh Zuhairi 

Misrawi, berjudul Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan 

Multikulturalisme, terbitan Fitrah, Jakarta, tahun 2007 
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Setelah klik OK, akan muncul sumber kutipan sebagai berikut: (Misrawi, 2007). 

Sumber kutipan itu, sudah otomatis direkam oleh sistem dalam daftar 

referensi yang dapat dipanggil kembali pada saat pembuatan daftar pustaka.  

Jika ingin melakukan perubahan, baik dari segi pengetikan, maupun informasi 

sumber kutipan tersebut, maka lakukan langkah berikut: 

 Pada sisi kanan bagian sumber kutipan tersebut diklik, kemudian pilih 

bagian mana yang akan kita lakukan perubahan.  

 

 Untuk melakukan perubahan kutipan, seperti menambahkan halaman, 

memuncukan nama penulis, atau memunculkan tahun penulisan, klik 

bagian Edit Citation.  

 

 Tampilan sumber kutipan setelah diberikan nomor halaman muncul 
sebagai berikut: (Misrawi, 2007, hal. 23). 

Penulisan sumber kutipan tersebut (bisa jadi) belum sesuai dengan ketentuan 

yang disusun pihak universitas, karena itu perlu dilakukan penyesuaian lagi. 

Klik pada bagian kanan sumber kutipan, pilih Convert citation to static text, 

kemudian lakukan pengeditan. Setelah dilakukan pengeditan, maka sumber 

kutipan menjadi: (Misrawi, 2007:23) 

Sedangkan untuk memperbaiki sumber kutipan pilih Edit Source, kemudian 

lakukan perubahan terhadap sumber kutipan yang kita kehendaki. 
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Lakukan tahapan yang sama untuk pengutipan dari jenis-jenis sumber kutipan 

yang lain. 

Jika kita akan menuliskan sumber kutipan dari sumber kutipan yang sudah kita 

kutip sebelumnya, kita tidak perlu melakukan input data baru. Ketika kita klik 

bagian Insert Caption, maka akan muncul sumber-sumber kutipan yang sudah 

direkam oleh sistem. Seperti contoh berikut:  

 

Kita tinggal memilih sumber kutipan itu, dan menempatkannya pada teks 

tulisan yang kita kehendaki.  

 

C. Cara Menulis Angka 

1. Angka ditulis dengan kata-kata apabila angka tersebut kurang dari 10. 

2. Ditulis dengan angka Arab apabila angka tersebut 10 atau lebih. 

3. Untuk simbol kimia, matematika, statistika dst., penulisan dilakukan apa 

adanya sesuai dengan kelaziman dalam bidang yang bersangkutan. 
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Contoh: Pada tahun 1959, melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, UUD 1945 

dinyatakan berlaku lagi. Ini artinya bahwa pemberlakuan UUDS 1950 hanya 

berlangsung kurang lebih satu tahun saja.  

 

D. Cara Menulis Singkatan 

Untuk penulisan pertama kali, satu nama harus ditulis lengkap dan kemudian 

diikuti dengan singkatan resminya dalam kurung. Untuk penulisan berikutnya, 

singkatan resmi yang ada dalam kurung digunakan tanpa perlu menuliskan 

kepanjangannya. 

Contoh: Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, merupakan mata pelajaran 

wajib. Mata pelajaran PPKn dimaksudkan untuk.... 

 

E. Cara Membuat Halaman Sampul  

 

JUDUL MAKALAH, JUDUL BUKU/BAB, JUDUL ARTIKEL 

JURNAL ILMIAH  

 

 
MAKALAH/LAPORAN BUKU/BAB/ARTIKEL JURNAL 

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ..................... 

Dosen: .......................................................... 

 

 

 

Logo kampus 

 

 

 

Oleh 

Nama Lengkap 

NIM................. 

 

 

PROGRAM STUDI .............. 

FAKULTAS ........... 

UNIVERSITAS........ 

Tahun.......... 
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F. Cara Membuat Daftar Isi 

Cara membuat daftar isi cukuplah mudah. Pada saat kita melakukan 

pengetikan pada format MS Word, atur style judul atau sub-sub judul dari 

tulisan yang kita buat menggunakan fasilitas Styles yang ada pada menu 

HOME.  

Klik menu HOME, pilih Styles. Kita dapat menggunakan Heading 1 untuk judul 

sub bab, Heading 2 untuk judul bagian dari sub bab, Heading 3 untuk judul 

bagian dari sub bab lagi. 

A. Heading 1 

1. Heading 2 

a. Heading 3 

Apabila dari awal sudah kita atur seperti itu, maka pada saat membuat daftar 

isi, kita cukup memanggil kembali data yang sudah disimpan oleh sistem, 

dengan cara memilih menu REFERENCES, kemudian mengklik Teble of 

Contents. 

 

Setelah itu, akan muncul 
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Pilih Content, atau Table of Contents lalu klik, maka secara otomatis akan 

muncul Daftar Isi yang sudah lengkap dengan nomor halamannya. 

Contoh: 

Kita menyusun tulisan berjudul: “Membingkai Keberagaman dalam Mata 

Pelajaran PPKn” dengan isi tulisan sebagai berikut: 

A. Pendahuluan --- Heading 1 

B. Nilai Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam Mata Pelajaran PPKn --- 

Heading 2 

1. Kelompok Etnis dan Ras --- Heading 2 

2. Membangun Keberagaman Inklusif --- Heading 2 

3. Kesadaran Budaya Multikultur --- Heading 2 

4. Membangun Sikap Sensitifitas Gender --- Heading 2 

5. Membangun Toleransi --- Heading 2 

C. Mengelola Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an --- Heading 2 

D. Penutup --- Heading 1 

E. Bibliography --- Heading 1 

Jika kita telah mengatur style seperti di atas, maka ketika kita meng-klik bagian 

Table of Contents akan muncul sebagai berikut: 

 

Perubahan-perubahan pada judul, sub judul, atau posisi nomor halaman, akan 

menyebabkan daftar isi juga perlu diubah. Untuk mengubahnya kita cukup 

melakukan update dari daftar isi yang sudah kita buat. Klik daftar isi yang sudah 

kita buat, maka muncul menu update berikut:  
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Selanjutnya, pilih apakah hanya akan melakukan update nomor halaman saja, 

atau keseluruhan isi dan nomor halaman, lalu klik OK. 

 

 

G. Cara Menulis Daftar Pustaka 

Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka 

adalah sebagai berikut: 

1. Nama penulis,  

2. Tahun penerbitan,  

3. Judul sumber tulisan,  

4. Kota tempat penerbitan, dan  

5. Nama penerbitan. 

Masing-masing sumber tulisan (seperti buku, bab dalam buku, jurnal, sumber 

internet, dll) memiliki cara-cara penulisan tersendiri dalam daftar pustaka. 

Namun demikian, kalau cara-cara pengutipan sebagaimana dijelaskan di atas 

kita lakukan dengan baik, maka kita akan dengan mudah menuliskan daftar 

pustaka. Kita cukup memanggil sistem yang telah menyimpan berbagai jenis 

sumber kutipan, dan menempatkannya pada bagian Daftar Pustaka.  

 Pilih dan klik menu REFERENCES, maka akan muncul gambar berikut:  

 

 Klik pada bagian Bibliography, kemudian pilih Bibliography atau References  
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 Maka akan muncul Daftar Pustaka sebagai berikut: 

 

 


