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RENCANA KEGIATAN
A. Nama Kegiatan
Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tingkat Nasional 2020/2021
B. Tema
Inovasi ICT untuk Pengembangan Pendidikan Baru di Era New Normal dalam
Menyukseskan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
C. Subtema
1. Inovasi AR/VR dan media pembelajaran berbasis ICT
2. Big data pendidikan nasional
3. Pengembangan e-learning multiplatform
4. Pengembangan dan inovasi konten pembelajaran interaktif berbasis digital
5. Penerapan pendidikan kreatif berbasis teknologi untuk usia dini.
D. Sifat Tulisan
1. Paper dapat merepresentasikan gagasan yang komprehensif, kreatif dan solutif
untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan stabilisasi ketahanan
nasional.
2. Paper bersifat orisinil dan belum pernah menjadi juara di ajang kompetisi serupa.
3. Paper bersifat objektif, tidak mengandung SARA, dan didukung oleh fakta yang
aktual.
4. Paper dapat berupa hasil telaah pustaka maupun penelitian.
5. Penulisan dilakukan secara sistematis dan logis dengan penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar, sesuai PUEBI.
E. Ketentuan Peserta
1. Setiap peserta merupakan mahasiswa aktif (D3/D4/S1) Indonesia (ditandai dengan
scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif).
2. Setiap peserta hanya boleh ikut serta dalam maksimal dua tim berbeda karya tulis.
dan hanya boleh menjadi ketua pada salah satu tim atau menjadi anggota pada
keduanya
3. Setiap tim beranggotakan 2-3 orang mahasiswa.
4. Setiap tim hanya boleh mengumpulkan satu karya tulis.
5. Setiap anggota tim berasal dari perguruan tinggi yang sama.
6. Setiap anggota tim diperbolehkan berasal dari disiplin ilmu yang sama maupun
berbeda.
7. Setiap tim dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang
sama.

8. Setiap dosen pembimbing boleh membimbing satu tim atau lebih dari perguruan
tinggi yang sama.
9. Setiap perguruan tinggi diizinkan mengajukan lebih dari satu tim.
10.Tidak diperkenankan mengganti anggota tim sejak pendaftaran hingga rangkaian
lomba karya tulis ilmiah selesai.
11.Setiap bentuk kecurangan akan dikenakan pengurangan nilai ataupun
diskualifikasi.
12.Juara-juara yang terpilih pada saat grand final merupakan peserta yang memiliki
nilai tertinggi hasil akumulatif dari semua aspek penilaian yang dikategorikan
dalam penilaian full paper LOMBA KARYA TULIS (LOYALISM) TINGKAT
NASIONAL.
F. Tahap Seleksi
1. Pendaftaran
a. Mem-follow akun Instagram @loyalism,ittelkomsby dan @ittelkomsurabaya.
b. Scan kartu tanda mahasiswa seluruh anggota tim dalam bentuk PDF (jika kartu
tanda mahasiswa tidak ada karena alasan tertentu, maka dapat diganti dengan
surat keterangan mahasiswa aktif dari pihak perguruan tinggi).
c. Setiap tim mengisi formulir pendaftaran online sekaligus pengumpulan abstrak,
mengunggah scan surat pernyataan orisinalitas karya, dan mengunggah scan
kartu tanda mahasiswa di tautan bit.ly/PendaftaranLoyalism
2. Abstrak
a. Abstrak diunggah dalam bentuk PDF dengan nama file "[Nama tim]_[Iudul
abstrak]”
b. Setiap tim yang telah mengunggah abstrak diwajibkan melakukan konfirmasi
kenomor berikut 082319700802 (WA) atau email lkti@ittelkom-sby.ac.id
dengan format: [Nama Tim)_[Judul abstrak]"
c. Pendaftaran dan pegumpulan abstrak dibuka pada tanggal 30 November – 6
Januari 2021 pukul 23.59 WIB.
d. Setap tim yang menggunggah abstrak tidak pada waktu yang telah ditentukan
maka atomatis tertolak oleh sistem.
e. Pengumuman lolos seleksi abstrak akan diumumkan melalul email resmi LKTI
2020/2021: lkti@ittelkom-sby.ac.id dan IG @loyalism,ittelkomsby pada
tanggal 19 Januari 2021.
3. Seleksi Full Paper
a. Setiap tim yang dinyatakan lolos tahap seleksi abstrak akan mendapat email
konfirmasi yang menyatakan LOLOS ABSTRAK LKTI 2020/2021 diwajibkan
untuk mengunggah lembar pengesahan, lembar orisinalitas karya, full paper, dan
lampiran bodata dalam bentuk PDF.

b. Tim Peserta dapat melakukan submit file full paper dengan format PDF dengan
nama file [Nama Tim]_[Judul Poster]. Dikirimkan melalui link tautan.
c. Melakukan pembayaran 50.000 untuk mahasiswa umum serta dibuktikan dengan
upload bukti pembayaran. Dan free bagi mahasiswa internal ITTelkom Surabaya,
dengan upload KTM pada bukti pembayaran.
d. Pembayaran Ful paper :
Mandiri no rek 1410018202317 an. Annisa Ramadhani
Link Aja no 089611460361 an. Annisa Ramadhani
e. Pengumpulan full paper dibuka pada tanggal 19 Januari – 7 Februari 2021.
f. Peserta mengumpulkan full paper pada link tautan yang dikirimkan panitia.
g. Pengumuman lolos seleksi full paper akan diumumkan melalui email resmi:
lkti@ittelkom-sby.ac.id dan IG @loyalism,ittelkomsby pada tanggal 24 Februari
2021.
4. Seleksi Poster
a. Setiap tim yang dinyatakan lolos tahap seleksi full paper akan mendapatkan
email konfirmasi yang menyatakan sebagai semifinalis LKTI 2020/2021
diwajibkan untuk mengunggah poster pada link tautan yang dikirimkan panitia.
b. Tim peserta dapat melakukan submit file poster dengan format png dengan
nama file “[Nama Tim]_[Judul Poster]”.
c. Pengumpulan poster dibuka pada tanggal 24 Februari - 5 Maret 2021.
d. Pengumuman lolos seleksi poster akan diumumkan melalui email resmi:
lkti@ittelkom-sby.ac.id dan IG @loyalism,ittelkomsby pada tanggal 14 Maret
2021.
5. Grand Final
a. Finalis merupakan 10 tim yang lolos tahap seleksi poster kategori mahasiswa.
b. Peserta yang sampai ke tahap grand final akan mendapatkan email konfirmasi
yang menyatakan sebagai grand final LKTI 2020/2021 diwajibkan untuk
upload video presentasi (maks 10 menit) di youtube dan mengunggah link
video presentasi pada tautan yang dikirimkan panitia.
c. Tim Finalis dapat melakukan submit link video presentasi ataupun videonya
dengan format Mp4 dengan nama file “[Nama Tim]_[Judul Video]_[Nama
Ketua Tim]_[No WA]”.
d. Tim yang dinyatakan lolos tahap seleksi poster diwajibkan untuk mengikuti
live zoom Final LKTIN.
e. Mekanisme zoom adalah ditampilkan video presentasi peserta oleh panitia
(maks 10 menit), lalu ada sesi tanya jawab antara peserta dengan juri (maks 10
menit)
f. Pengumuman lolos seleksi poster akan diumumkan melalui email resmi:
lkti@ittelkom-sby.ac.id dan IG @loyalism,ittelkomsby pada tanggal 27
Februari 2021.

G. Agenda Kegiatan Lomba
Kegiatan
Pendaftaran dan Pengumpulan Abstrak
Sosialisasi LKTI
Pengumuman Lolos Abstrak
Pengumpulan Full Paper
Pengumuman Lolos Full Paper
Pengumpulan Poster
Pengumuman Finalis LKTI
Pengumpulan Video presentasi
Pengumuman Pemenang LKTI

Tanggal Pelaksanaan
30 November – 6 Januari 2021
19 Desember 2020
19 Januari 2021
19 Januari – 7 Februari 2021
24 Februari 2021
24 Februari – 5 Maret 2021
14 Maret 2021
14-23 Maret 2021
28 Maret 2021

H. Hadiah Pemenang Lomba
- Juara 1 : 3.000.000,00
+ E-Sertifikat Juara
- Juara 2 : 2.500.000,00
+ E-Sertifikat Juara
- Juara 3 : 2.000.000,00
+ E-Sertifikat Juara
- Juara 4 : 500.000,00
+ E-Sertifikat Juara
- Juara 5 : 500.000,00
+ E-Sertifikat Juara
- Seluruh peserta mendapatkan E-Sertifikat
- 10 Artikel yang masuk final karyanya akan di buatkan jurnal LKTI di website
https://journal.ittelkom-sby.ac.id/lkti
I.

Pedoman Penulisan dan Sistematika Penulisan Paper
1. Halaman judul (Lampiran 1)
Halaman judul menyajikan: bidang kajian, logo Perguruan Tinggi, judul, nama
penulis (diawali dengan nama ketua), nama perguruan tinggi, kota dan tahun
a.
b.
c.
d.

Lembar Pengesahan (lampiran 2)
Pernyataan Orisinalitas Karya (Lampiran 3)
Kata Pengantar
Daftar Gambar / Tabel / Daftar Lampiran jika diperlukan

2. Abstrak
a. Diketik di kertas ukuran A4 (29 cm x 21 cm) dengan margin atas, kiri, kanan,
dan bawah masing-masing 3cm, 3cm, 2cm, dan 2cm, Ditulis maksimal
sebanyak 250 kata dalam satu paragraf.
b. Judul karya tulis menggunakan font Times New Roman 14pt dan dicetak tebal
(bold) dengan alignment tengah (center) dan space after 12.
c. Nama penulis dicetak tebal (bold) dan diketik di bawah judul karya tulis.
d. Nama universitas diketik di bawah nama penulis.

e.
f.
g.
h.

Email ketua diketik di bawah nama universitas.
Di bawah email ketua diberi space after 6.
Di bawah abstrak, diketik secara alfabetis 3-5 kata kunci.
Semua huruf yang digunakan menggunakan font Times New Roman 12pt,
kecuali judul.

3. Pendahuluan
Bagian pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut:
• Perumusan masalah yang mencakup latar belakang tentang alasan mengangkat
masalah tersebut menjadi karya tulis dan penjelasan tentang makna penting
serta menariknya masalah tersebut untuk ditelaah.
• Latar belakang sebaiknya didukung oleh informasi dan atau data yang
terpercaya; uraian singkat mengenai identifikasi masalah atau perumusan
masalah; tujuan penulisan diuraikan dengan jelas; dan manfaat penulisan
diuraikan dengan jelas.
a. Tinjuan Pustaka
• Merupakan kerangka konseptual berisi batasan, konsep, teori yang mendukung
tulisan yang dapat diperoleh dari jurnal penelitan, buku, atau sumber lain yang
absah.
• Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan
dengan masalah yang dikaji.
• Uraikan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang
dikaji.
• Uraikan mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan.
b. Metode Penulisan / Penelitian
Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara
cermat teknik pengumpulan data dan atau informasi, pengolahan data dan/atau
informasi, dan kerangka berpikir.
c. Hasil dan Pembahasan
Analisis permasalahan didasarkan pada data dan atau informasi serta telaah
pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau
gagasan yang kreatif tentang hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang
sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan.
d. Penutup
• Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab tujuan.
• Saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan adopsi
ide yang diusulkan.

e. Daftar Pustaka
f. Lampiran-Lampiran (Jika perlu)
J. Persyaratan dan Petunjuk Penulisan Paper
a. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku dengan tata bahasa dan ejaan
bahasa Indonesia, dengan istilah-istilah yang mudah dimengerti dan tidak
menggunakan singkatan-singkatan seperti tdk, tsb, dll, dan sebagainya.
b. Naskah ditulis maksimal 12 halaman. Jumlah halaman tidak termasuk (halaman
sampul, halaman pernyataan, daftar isi/gambar/tabel serta lampiran-lampiran).
c. Naskah diketik rapi pada kertas A4 dengan jarak 1,15 spasi, font size 12pt, huruf
Times New Roman, dengan margin atas, kiri, kanan, dan bawah masing-masing
3cm, 3cm, 2cm, dan 2cm, before & after spacing 0 pt.
d. Penomoran halaman di bagian pojok kanan bawah menggunakan angka 1,2,3 dst
pada halaman pendahuluan sampai dengan lampiran dan dibedakan pada setiap
halaman bab dengan penomoran di bagian tengah bawah. Untuk kata pengantar,
daftar isi, daftar tabel, dan abstrak diberi nomor halaman di bagian tengah bawah
menggunakan angka romawi i,ii,iii dst.
e. Istilah asing diketik dengan huruf miring (Italic).
f. Paper diketik berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
g. Penulisan daftar pustaka menggunakakn Harvard Style.
K. Kriteria Penilaian
Sistem penilaian meliputi dua aspek, yaitu penilaian karya tulis dengan bobot 60%
dan presentasi dengan bobot 40%. Proses penilaian selama kompesi berlangsung
dilakukan oleh dewan juri yang telah ditentukan panitia. Keputusan dewan juri bersifat
mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
1. Tahap seleksi abstrak
FORMAT PENILAIAN ABSTRAK
NO KOMPONEN PENILAIAN

BOBOT SKOR

1

Kesesuaian dengan format anjuran.

10%

2

Kekritisan dan inovasi gagasan/ide.

20%

3

Manfaat Tulisan.

30%

4

Kedalaman Analisis - rincian, tajam dan ditunjang
oleh Argumen bermutu.

30%

5

Metode Penelitian/Metode Penulisan (menjelaskan
10%
darimanadata dalam karya tulisan ini berasal)
TOTAL

2. Tahap seleksi full paper

FORMAT PENILAIAN FULL PAPER

NO

KOMPONEN PENILAIAN

1

SISTEMATIKA PENULISAN

BOBOT

SKOR

15 %
15
KREATIFIFITAS DAN INOVASI

30 %

2
Kreatifitas dalam Pengembangan Topik

15

Kemampuan dalam Menyajikan Inovasi Gagasan

15

MANFAAT DAN PELUANG IMPLEMENTASI

30 %

3
Kebermanfaatan Karya Tulis Ilmiah

20

Keterkaitan Inovasi dengan Tema Lktin 2020/2021

10

AKTUALISASI TOPIK

25 %

4
Analisis - sintesis dan Kesimpulan

10

Data dan Sumber Informasi

15

NILAI TOTAL

3. Tahap Seleksi Poster

100%

FORMAT PENILAIAN POSTER

No

Kriteria Penilaian Poster

Bobot

KUALITAS KOMUNIKASI POSTER
1

40%

Substansi Kebermanfaatan Ide Tersampaikan.

15

Orisinalitas Poster (Karya Yang Dikirimkan Belum Pernah Diikutkan Perlombaan / Tidak Plagiasi).
Pemilihan Kata-Kata Mampu Mempengaruhi Pembaca (Persuasive).

10
15

PEMAPARAN POSTER
2

Kemampuan Tim dalam Menjawab Pertanyaan secara Lugas.
Sikap dalam Mempresentasikan Karya (Attitude).

35%
20
15

DESAIN POSTER

25%

3 Kejelasan Informasi Terbaca (Visible)
Keselarasan Komposisi Gambar, Warna, Font, Dll Pada Poster
(Creativity).

10

NILAI TOTAL

100%

4. Format Seleksi Final LKTI

FORMAT PENILAIAN FINAL LKTI

NO

KOMPONEN PENILAIAN

BOBOT

1

Pemaparan dan Penyampaian

40%

2

Kreativitas Gagasan

20%

3

Kreativitas Video Presentasi

10%

4

Diskusi dan Tanya Jawab

30%

TOTAL

100%

Total Nilai
Juri

SKOR

15

Lampiran 1.
Halaman Sampul/Cover

LOGO
PERGURUAN
TINGGI

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
TINGKAT NASIONAL
JUDUL :
(JUDUL KARYA TULIS ANDA)
SUBTEMA :
(TULIS SUBTEMA PILIHAN ANDA)

Diusulkan oleh:
Nama Ketua Kelompok
NIM/NIS/ Prodi 'Angkatan
Nama Anggota 1
NIM/NIS/Prodi 'Angkatan
Nama Anggota 2
NIM/NIS/Prodi'Angkatan

NAMA INSTANSI/LEMBAGA
KOTA/KABUPATEN
2020/2021

LEMBAR PENGESAHAN
LKTI NASIONAL 2020/2021

1. Judul KTI
2. Sub Tema

:
::

3. Ketua Tim
a. Nama Lengkap

::

b. NIM

:

c. Program Studi

:

d. Institusi

:

e. Alamat Rumah

:

f. Alamat email

:

g. No Tel./HP

:

4. Anggota Tim
5. Dosen Pembimbing

:

a. Nama Lengkap dan Gelar

:

b. NIDN

:

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP

:

Orang

Nama Kota, tanggal 2021
Ketua Program Studi

(
NIP.

)

Dosen Pembimbing

(
NIP.

)

Ketua TIM

(
NIM.

)

(TIDAK ADA FORMAT KHUSUS : MASUKKAN SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS YANG SUDAH ANDA UPLOAD SERTA DI TANDATANGANI
OLEH DOSEN PEMBIMBING!)

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

Nomor Identitas Mahasiswa
Alamat Rumah

:

:

Nomor Telepon/ Email :
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah dengan judul:"............"yang
diajukan dalam Kompetisi Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (LOYALISM) Tingkat Nasional
2020 yang diselenggarakan oleh ITTelkom Surabaya adalah Karya Ilmiah hasil penelitian saya
yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media manapun, dan belum pernah
diikutsertakan dalam perlombaan sejenis, dan/atau tidak pernah digunakan untuk media
komunikasi apapun.
Apabila pernyataan tersebut dikemudian hari tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KOTA, TGL,BULAN TAHUN

Dosen Pembimbing

Ketua TIM

Materai

(
NIP.

)

(
NIP.

)

(MASUKKAN ABSTRAK!)
JUDUL KARYA TULIS ILMIAH
Nama Lengkap Ketua Tim, Nama Lengkap Anggota 1, Nama Lengkap Anggota 2,
Nama Dosen Pembimbing
Prodi, Fakultas, Instansi/Lembaga
Abstrak
Kertas A4. Font: Times New Roman 12pt. Margin, 3 cm semua sisi. Space 1,15. Paragraf
Justified (Rata Kanan Kiri). No Indent (Tidak Ada Jorokan pada awal kalimat). Isi abstrak
maksimal 250 Kata. Kata dalam bahasa asing ditulis miring (italic). Abstrak merupakan
ringkasan dari gagasan yang anda paparkan pada karya ilmiah. Mencakup latar belakang,
masalah yang akan dipecahkan, beberapa informasi tetang metode yang digunakan,
hasilhasil yang terdapat pada karya tulis, kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian
selanjutnya. Hapus Seluruh Teks Berwarna Merah, lalu gantikan dengan tulisan karya
anda menggunakan warna hitam.
Kata Kunci: Kata kunci adalah subjek-subjek atau objek-objek yang digunakan dalam
bahasan yang paling sering disebut. Dituliskan berurutan sesuai dengan abjad alfabet.
Maksimal 5 Kata Kunci.
Sub Tema: Big Data Pendidikan Nasional.(sebagai contoh)

I.

PENDAHULUAN
Pendahuluan mencakup tinjauan pustaka dan memuat unsur-unsur
sebagai berikut: 1) Latar belakang, menjelaskan fenomena antara lain:
permasalahan aktual tentang teknis/sosial/kultural yang penting untuk diteliti,
ditinjau/diulas, dan dikaji serta alasan ilmiah atau representasi teori yang
didukung oleh acuan pustaka.
Pada bagian ini perlu ditambahkan ulasan mengenai penelitian terkait
yang pernah dilakukan sendiri atau orang lain dan penjelasan pembaharuan
ide dari penelitian yang telah ada yang tertuang dalam karya tulis.
2) Permasalahan atau rumusan masalah, untuk semua bidang ilmu
(dalam penelitian), menunjukkan fenomena yang ada dan wajib dikaitkan
dengan ranah ilmu pengetahuan. Permasalahan diidentifikasikan dengan
pertanyaan-pertanyaan penelitian.
3) Tujuan dan manfaat menggambarkan tujuan dan manfaat dari
penelitian, tinjauan/ulasan/review, dan kajian yang akan diperoleh dan
keterkaitanya dengan temuan yang telah dilaporkan/diperoleh sebelumnya.
Tujuan disampaikan secara spesifik. Pertanyaan penelitian disesuaikan dengan
penelitiannya. KTI yang merupakan hasil penelitian eksploratif hendaknya
menerapkan metode mutakhir; unsur keterbaruannya merupakan hasil
eksploratif, tetapi disertai analisis dengan mengacu pada pertanyaan penelitian.
Adapun dimensi kegunaan penelitian adalah: a) kebijakan; b) penyelesaian
masalah/problem solving (mitigasi, adaptasi, rehabilitasi, dan lain-lain); c)
evaluasi; d) kurasi (dalam kedokteran dan lain-lain); e) pengembangan ilmu
pengetahuan atau penelitian fundamental.
4) Hipotesis, 5) Rancangan penelitian, 6) Tinjauan Pustaka
Semua referensi yang digunakan atau dikutip harus dicantumkan dalam
daftar pustaka. Pengutipan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
menggunakan gaya IEEE dimana penulisan hanya menggunakan nomor
publikasi dalam kurung siku [1] dan seterusnya, secara berurutan. Gunakan
referensi dari sumber yang valid, baik dari jurnal, data resmi pemerintah, atau
buku.
(hapus paragraf ini dan gantilah dengan gagasan anda)

II.

METODE

Gambar 2.1. Parameter Sistem Pendulum-KeretaMetode
Nomor gambar disesuaikan dengan letak tabel tersebut di dalam bab,
misalkan: Gambar 2.1. Parameter Sistem Pendulum-Kereta dan di jelaskan
dalam paragraf. Metode mencakup uraian dan penjelasan sebagai berikut: 1)
Penjelasan metode didasarkan karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris,
dan sistematis dengan sasaran hasil penelitian yang mutakhir. Penyajian
metode memerlukan acuan pustaka, apabila penelitian serupa sudah pernah
dipublikasikan sebelumnya dan hal ini mencerminkan seberapa valid metode
yang digunakan. 2) Penjelasan mencakup bahan dan peralatan serta metode
yang digunakan (termasuk alat analisis); 3) Deskripsi/uraian mengenai
prosedur
yang
dilakukan,
meliputi:
a)
penentuan/penetapan
parameter/perubah; b) metode pengumpulan data; c) metode pengolahan dan
analisis data.
4) Uraian mencantumkan rumusan matematis, sehingga hasil
numeriknya dapat divalidasi. 5) Penjelasan metode cukup terperinci, sehingga
metode penelitian yang digunakan dapat diulangi (repeatability).
Beberapa hal yang berkaitan dengan metode: 1) Lokasi dan waktu
penelitian, pada umumnya disebutkan di bagian ini. Majalah ilmiah/jurnal
tertentu atau bidang tertentu mencantumkannya di bagian pendahuluan. 2)
Macam/sifat penelitian dibedakan berdasarkan: a) tujuan penelitian, yaitu
menjelajah, memaparkan/menggambarkan, menerangkan dan memprediksi.
b) pendekatan penelitian yang dapat dibedakan dengan pendekatan kuantitatif
atau kualitatif atau gabungan keduanya. c) Cakupan/besaran sumber data yang
dijadikan subjek penelitian misalnya, penelitian kasus.
Metode penulisan rumusan matematis seperti berikut. Model linear pada sistem
PID memiliki bentuk sebagai berikut [3]: x(t) Aix(t) Biu(t), i 1, 2, 3,,
r (2.1)
dengan

Ai

f (x)
x x

; Bi
f (x,u)
xi u
x xi

(2.2)

dimana diletakkan di tengah halaman (center) dan diberikan nomor di bagian
samping kanan. Ai merupakan variabel x yang berubah terhadap waktu,
sedangkan Bi adalah variabel u yang berubah terhadap waktu. Untuk masing
masing simbol yang ada dalam rumusan matematis dijelaskan dalam paragraf
ini.
(hapus paragraf ini dan gantilah dengan gagasan anda)
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan memuat uraian sebagai berikut: 1) Tampilan
dalam bentuk tabulasi data hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan
metode dan peubah yang digunakan. 2) Analisis dan evaluasi terhadap data
tersebut sesuai dengan formula hasil kajian teoritis yang telah dilakukan. 3)
Agar lebih jelas, pembahasan hasil analisis dan evaluasi dapat menerapkan
metode komparasi, penggunaan persamaan, grafik, gambar dan tabel. 4)
Interpretasi hasil analisis untuk memperoleh jawaban, nilai tambah, dan
kemanfaatan dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
Semua gambar dan tabel harus jelas/tidak kabur/buram. Ukuran huruf
pada gambar dan tabel harus dapat dibaca oleh mata normal dengan mudah.
Gambar dan tabel diletakkan di tengah halaman (center alignment). Contoh
gambar dapat dilihat pada Gambar 0.1. Penjelasan gambar ataupun tabel
sebaiknya dikutip dalam kalimat sebelum/setelah gambar/tabel tersebut, contoh
pengutipan dalam teks: nilai parameter sistem pendulum-kereta yang digunakan
dalam simulasi dan implementasi terdapat dalam Tabel 0.1. Nomor dan judul
tabel ditulis di sisi kiri di atas tabel. Nomor tabel disesuaikan dengan letak tabel
tersebut di dalam bab, misalkan: Tabel 2.1. Parameter Sistem Pendulum-Kereta
[2]. Judul tabel ditulis dengan cara title case kecuali untuk kata sambung dan
kata depan. Tabel dibuat dengan jarak spasi 1 (lihat Tabel 2.1).

Gambar 0.1 Gaya Gesek pada Sistem Pendulum-Kereta [2]
Tabel 0.1 Parameter Sistem Pendulum-Kereta [2]

Parameter

Simbol
Massa kereta (kg)
mc
Massa pendulum (kg)
mp
2
Momen inersia (kg.m )
J
Jarak sumbu rotasi terhadap pusat massa (m)
l

Nilai
1,12
0,12
0,0135
0,01679

Koefisien gesek pendulum (kg.m2/s)
Percepatan gravitasi (m/s2)

0,0139
9,8

fp
g

(hapus paragraf ini dan gantilah dengan gagasan anda)

IV.

KESIMPULAN
Kesimpulan merupakan bagian akhir suatu KTI yang diperoleh dari
hasil analisis dan pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang
diteliti. Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan
ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau
dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan.
(hapus paragraf ini dan gantilah dengan gagasan anda)
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