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ABSTRAKS
Isi abstraks, antara 100-150 kata, cukup satu paragraf. Kalau Anda melihat huruf abu-abu di sini, kesalahan
bukan pada mata Anda. Forms ini dibuat dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh MsWord.
Sepertinya, untuk lebih memudahkan,gunakan bahasa yang sama dengan yang Anda gunakan pada tulisan
Anda. Gunakan style Abstrak Isi untuk format ini. Jika Anda menggunakan template ini dengan benar, maka
semua penomoran akan di-generate secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu mengeditnya secara manual. Tentu
saja, jika Anda membuat suatu bagian dari makalah ini yang memerlukan penomoran sesudah template ini,
maka nomor akan melanjutkan nomor bagian yang sudah ada. Sekali lagi Anda tidak perlu mengedit nomor
bagian tersebut, karena jika isi template ini dihapus, maka dengan sendirinya nomor-nomor tersebut akan
terurut dengan sendirinya. Jika Anda mau mencoba menghapus isi template ini, mohon di-back up dulu.
Kata Kunci: ketikkan 3-5 kata kunci di sini, pisahkan dengan koma di antaranya
1. PENDAHULUAN
1.1 Heading 2/Subbagian
Berisi latar belakang, rumusan masalah,
tujuan, metodologi serta tinjauan pustaka yang
memuat kajian pustaka dan landasan teori yang
relevan (Boleh dituliskan dalam sub bagian).
Sumber keterangan ditunjuk dengan menuliskan di
dalam kurung: nama akhir penulis dan tahun
penerbitan. Disajikan secara sistematik sehingga
didapatkan gambaran tentang dasar pembuatan
makalah ini dan hasil yang diharapkan.
Pastikan Anda menggunakan style yang telah

menginstall aplikasi EndNote pada komputer Anda.
:-)

disediakan dengan mengklik gambar
. Akan
tampil daftar style yang bisa Anda gunakan di layar
bagian kanan Anda. Bagian menggunakan style
Heading 1, sedang subbagian menggunakan style
Heading 2. Usahakan batasi pembagian subbagian
sampai dengan level tiga alias cukup dengan
Heading 3. Untuk memastikan apakah style yang
dipilih sudah tepat sebagaimana bagian yang
diinginkan, lihat tulisan yang muncul pada combo

2.

box di sebelah gambar gambar
1.2

.

Tinjauan Pustaka
Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik
rujukan berkurung (nama, tahun). Pencantuman
sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai
keterangan tentang nomor halaman tepat asal
kutipan. Contoh: (Davis, 2003: 47).
Gunakan sistem author-date untuk menulis
referensi, seperti ‘(Kosko, 1999)‘ atau ‘menurut
pendapat Kosko (1999) .... ‘. Gunakan nama
belakang pengarang diikuti tahun terbit. Jika Anda
ingin menghemat energi, akan lebih baik jika Anda

1.3

Metodologi Penelitian
Judul yang baru saja Anda baca, juga dibuat
dengan style Heading 2.
a. Jika Anda ingin menggunakan format seperti ini,
gunakan style Bulleted (a)
b. Jika Anda ingin menggunakan format seperti ini,
gunakan style Bulleted (a)
Format dengan stype Bulleted seperti di atas
dibuat dengan menekan tombol ‘Bulleted (a)’.
PEMBAHASAN
Menguraikan hasil analisis kualitatif dan/atau
kuantitatif dengan penekanan pada jawaban atas
permasalahan. Isi dari pembahasan ini memuat
segala sesuatu tentang kegiatan yang dilakukan
dalam makalah. Mulai dari konsep, perancangan,
hipotesis (bila ada), percobaan, data pengamatan,
dan hasil dari data pengamatan yang ada.
Isi didukung dengan gambar, tabel, dan
persamaan yang dirujuk dalam naskah.
2.1

Ketentuan Umum
Panjang tulisan antara 8-10 halaman, termasuk
lampiran. Font yang digunakan adalah Times New
Roman dengan style dan ukuran sebagaimana
contoh dalam template ini, kecuali font untuk
penulisan algoritma atau program yang akan
dijelaskan lebih terperinci dalam bagian tersendiri.
Untuk optimalisasi halaman, usahakan jumlah
halaman genap.
Perhatikan penggunaan bahasa. Gunakan Bahasa
Indonesia yang baku untuk ragam ilmiah. Jika Anda
menggunakan istilah asing yang belum diserap ke
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dalam Bahasa Indonesia, tuliskan italic (miring).
Jika istilah tersebut sudah terserap ke dalam Bahasa
Indonesia atau sudah lazim di dunia informatika,
seperti monitor, tidak perlu Anda tulis miring.
2.2

Persamaan
Ini juga masih menggunakan style. Untuk
menulis persamaan matematika, pastikan untuk
menggunakan Microsoft Equation dengan perintah
Insert | Object... Jika Anda tidak bisa menemukan,
sebaiknya Anda install dulu. Jika tidak
memungkinkan, untuk persamaan yang sederhana
tidak menjadi masalah diketik secara manual, klik
pada toolbars.
n

z _ in j  b1 j 

x v
i

(1)

ij
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Gunakan style Persamaan untuk menulis
persamaan seperti di atas. Pastikan Anda tidak lupa
menuliskan nomor persamaan terurut menurut
penampakan :-) . Nomor persamaan ini dituliskan
dalam kurung rapat kanan. Rujuk persamaan dengan
dengan cara seperti ini: dalam Persamaan (1) dan
seterusnya. Dalam menuliskan persamaan, gunakan
font size 10 untuk variabel, sedangkan untuk
pangkat dan indeks gunakan font size 8. Font dalam
persamaan dengan style miring, kecuali untuk
angka.
2.3

Tabel
Pastikan setiap tabel mempunyai nomor urut dan
judul. Tabel dibuat rata kiri. Jangan gunakan format
yang ‘ane'h-aneh’. Pastikan Anda buat tabel dengan
benar, melalui menu Table|Insert|Table... dengan
Table Style dipilih ‘Table Grid’ dari tombol
AutoFormat... pada window ‘Insert Table’. Tabel
harus diacu dalam teks dengan menuliskan seperti,
‘...perhatikan juga font yang digunakan pada Tabel
1’ (tabel ditulis dengan ‘T’ besar).
Tabel 1. Judul tabel, gunakan sentence case
(huruf awalnya besar)
No
1

Baris ini
Ini isi tabel, jika tidak
mencukup, Anda bisa
mengecilkan ukuran
huruf sampai 8
points. Jangan lebih
kecil dari ini, kecuali
jika Anda
menginginkan
pembaca tulisan
Anda sakit mata. :-)

Italic
Font isi tabel
Regular

Usahakan tabel jangan terpotong pada halaman
yang berbeda, kecuali jika besarnya melebihi satu
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halaman. Jika harus terpotong, jangan lupa tulis
ulang header row untuk setiap kolomnya, diberi
nomor urut tabel yang sama, dan judul diganti
dengan Lanjutan. Judul tabel tidak diakhiri dengan
titik. Untuk tabel dengan lebar lebih dari 1 kolom
harus diletakkan di awal atau akhir halaman,
sedangkan tabel dengan lebar kurang dari 1 kolom
penempatannya bebas asalkan ditempatkan sesudah
kalimat yang merujuknya.
2.4

Gambar
Seperti halnya tabel, pastikan setiap gambar
mempunyai nomor urut dan judul. Buatlah gambar
yang Anda gunakan nampak seperti buatan
profesional dan tidak perlu diberi bingkai. Pastikan
gunakan gambar greyscale. Gunakan style
Judul_Gambar untuk format ini. Gambar dibuat rata
tengah. Ingat, gambar juga harus diacu dalam teks
dengan menuliskan seperti, ‘... jika muncul pesan
seperti ditunjukkan pada Gambar 1, maka Macro
Security harus diset Medium’ (gambar ditulis
dengan ‘G’ besar). Judul gambar tidak diakhiri
dengan titik. Untuk gambar dengan lebar lebih dari 1
kolom, posisi gambar harus diletakkan di awal atau
di akhir halaman, sedangkan gambar dengan lebar
kurang dari 1 kolom penempatannya bebas.
Walaupun begitu, gambar dengan ukuran kecil ini,
jangan ditempatkan mendahului kalimat yang
merujuknya, apalagi ditempatkan sebelum judul
makalah.

Gambar 1. Judul Gambar, juga menggunakan
sentence case (huruf awalnya besar)
2.5

Algoritma atau Program
Algoritma atau program dianggap sebagai
gambar, tetapi dituliskan menggunakan font yang
tidak proporsional  lebar semua font sama, lebar i
sama dengan lebar m atau w  dan mempunyai kaki
(serif), sehingga dapat dibedakan antara I (i besar)
dan l (l kecil), misalnya Courier New dengan
besar huruf maksimal 10 point. Contoh algoritma
dapat dilihat dalam Gambar 2.
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1. Baca file 'Mohon dibaca dulu.dot'
2. Ikuti petunjuk di dalamnya.
3. Buat makalah dengan mengedit
file 'Template SNATI.dot' dan
simpan sebagai file '*.doc'.
4. Jika Anda mengikuti petunjuk,
maka jalankan langkah 5.
5.
Tulis 'Editing lebih mudah'
6. Jika tidak menggunakan template,
maka jalankan langkah 7 sampai
langkah 10.
7.
Tulis 'Perhatian!!!! '
8.
Tulis 'Komputer mahal ini'
9. Tulis 'sedang berfungsi'
10. Tulis 'sebagai mesin ketik manual'

Gambar 2. Algoritma penulisan makalah
SNITIK
3.

KESIMPULAN
Berisi berbagai kesimpulan yang diambil
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.Berisi
pernyataan singkat tentang hasil yang disarikan dari
pembahasan. Saran dapat dituliskan pada bagian
paling akhir.
PUSTAKA
Judul bagian pustaka di atas tidak diberi nomor.
Format seperti ini akan mudah Anda buat dengan
bantuan aplikasi EndNote. Jika aplikasi ini tidak ada
di komputer Anda, tidaklah sukar untuk
menggunakan format dalam contoh di bawah. Untuk
semua pengarang, tulis nama belakang diikuti
singkatan nama tengah dan depan. Hanya published
paper (judul buku, nama dan nomor volume jurnal)
yang ditulis miring. Perhatikan untuk rujukan dari
Internet, semua bagian rujukan tetap ditulis lengkap.
Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka.
Jangan lupa mengembalikan seting Macro
Security seperti keadaan semula, setelah selesai
mengedit makalah SNITIK ini.
Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti
contoh berikut ini dan diurutkan secara alfabetis.
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