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Abstrak 
 

Abstrak Maksimal 200 kata menggunakan bahasa Indonesia dengan Times New Roman 

11 point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang 

dikaji (sesuai tugas yang ada dalam RPS dan RPP Arkot tahun akademik 2016/2017). Abstrak 

meliputi alasan pemilihan lokasi kota atau pentingnya lokasi tersebut, metode pembahasan 

dan ringkasan hasil. 
 

Kata kunci: (3-5 kata kunci): Contoh: Jalur, Tepian, Kawasan, Simpul, Tetenger. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Bagian ini berisi tentang: Uraian latar belakang lokasi kota yang saudara ambil 

sebagai kasus. 

 

 

2. KAJIAN LITERATUR 
 

Bagian ini berisi tentang: Kutipan dari pendapat para pakar melalui sumber: (bisa dari 

buku, tulisan sederehana yang di dapat dari internet dan bisa juga dari jurnal baik bahasa 

Indonesia maupun bahasa inggris) yang relevan dengan kajian yang sedang anda dilakukan.  

 

 

3. PEMBAHASAN 
 

Bagian ini berisi tentang: Hasil pengamatan langsung dilapangan yang disajikan dalam 

bentuk tulisan (uraian). Uraian pembahasannya lebih ditekankan pada interpretasi/penafsiran 

anda dalam mencermati kondisi dilapangan secara kontektual kemudian dicocokkan dengan 

kajian literaturnya. (jangan lupa di foto atau di sketsa kemudian dinarasikan berdasarkan hasil 

diskusi antara teman-temannya dalam satu kelompok). 

 

 

4. KESIMPULAN 
 

Kesimpulan harus mengindikasi secara jelas hasil-hasil yang diperoleh (dinarasikan 

berdasarkan hasil diskusi antara teman-temannya dalam satu kelompok). 

Kesimpulan dibuat secara pointer-pointer dengan menggunakan numbering atau bullet. 
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Contoh: DAFTAR PUSTAKA 

 

● Buku dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul buku (ditulis miring) volume (jika ada), 

edisi (jika ada), kota penerbit dan nama penerbit. 

[1] Castleman, K. R., 2004, Digital Image Processing, Vol. 1, Edisi 2,  New Jersey, Prentice 

Hall.  

 

● Artikel dalam Buku dengan urutan penulisan: Penulis artikel, tahun, judul artikel (ditulis 

miring), nama editor, judul buku (ditulis miring), volume (jika ada), edisi (jika ada), kota 

penerbit dan nama penerbit. 

[2] Wyatt, J. C, dan Spiegelhalter, D., 1991,  Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential 

Problems and Solutions,  Clayton, P. (ed.): Proc. 15th Symposium on Computer Applications 

in Medical Care, Vol 1, Ed. 2, New York,  McGraw Hill Inc. 

 

●Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah: 

Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, nama majalah (ditulis miring), nomor, volume 

dan halaman. 

[3] Yusoff, M, Rahman, S.,A., Mutalib, S., and Mohammed, A. , 2006, Diagnosing Application 

Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network Technique, Journal 

of Information Technology, vol 18, hal 152-159. 

 

Pustaka dalam bentuk artikel dalam internet (tidak diperkenankan 

melakukan sitasi artikel dari internet yang tidak ada nama penulisnya): 

● Artikel majalah ilmiah versi cetakan dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, 

nama majalah (ditulis miring), nomor, volume dan halaman. 

[4] Wallace, V. P. , Bamber, J. C. dan Crawford, D. C. 2000. Classification of reflectance 

spectra from pigmented skin lesions, a comparison of multivariate discriminate analysis and 

artificial neural network. Journal Physical Medical Biology , No.45, Vol.3, 2859-2871. 

 

● Artikel umum dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, alamat website (ditulis 

miring), diakses tanggal ……………….. 

[5] Borglet, C, 2003, Finding Asscociation Rules with Apriori Algorithm, 

http://www.fuzzy.cs.uniagdeburg de/~borglet/apriori.pdf,  diakses tgl 15 Maret 2017. 
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