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TUGAS AKHIR KULIAH ILMU KOMPUTER S3 

 

A. MENULIS ARTIKEL PENDEK 

1. Gunakan paper size (size A4) 

2. Tulis dengan font Times New Roman, size 12 

3. Tulis artikel dengan 1.5 space 

4. Save artikel dengan format MS Word 2003 atau 2007, dengan nama: artikel_namamahasiswa 

5. Tulis footnotes dengan single space, dg font size 10, Times New Roman. 

6. Jumlah kata dalam artikel (termasuk footnotes dan Daftar Pustaka) minimum 400, maksimum 

700 kata (words) 

7. Menulis referensi/bibliography secara urut abjad 

8. Cantumkan nomor halaman (page number) pada setiap halaman. 

9. Outline artikel harap ditulis dengan susunan sbb: 

JUDUL (ditulis di tengah-tengah) 

A. LATAR BELAKANG 

B. RUMUSAN MASALAH 

C. PEMBAHASAN 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

E. DAFTAR PUSTAKA 

 

B. MENYUSUN DESAIN PENELITIAN 

1. Buat Desain Penelitian Saudara dalam tabel atau grafik seperti yg pernah diajarkan di kelas 

2. Dibuat dalam satu halaman paper size A4. 

3. Save dengan format MS Word 2003 atau 2007, dengan nama: 

Desain_Penelitian_namamahasiswa 

 

PETUNJUK MENGERJAKAN : 
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a.  Kedua tugas ini harus dikumpulkan PALING LAMBAT Minggu, 14 Januari 2016, jam 

17.00 WIB.  

b. Jawaban tugas dikumpulkan ke alamat email Bu Afifah Kusumadara: 

akusumad@yahoo.com.  

Demi kepastian sampainya tugas mahasiswa ke email saya, IKUTI semua petunjuk 

pengiriman email di bawah ini! 

i. Kedua tugas beserta nomor HP saudara dikirimkan ke alamat email Bu Afifah 

Kusumadara: akusumad@yahoo.com, dalam bentuk Attachment/Lampiran email. Di kolom 

subject/topik email, tuliskan nama lengkap Saudara dan nomor HP yg dapat saya hubungi. 

(catatan: nomor HP saudara saya perlukan untuk keperluan emergency saja, misalnya 

dalam hal saya tidak dapat membuka paper saudara karena file saudara terkena virus) 

ii. Kirimkan juga paper anda ke alamat email anda sendiri, sebagai tembusan (dengan 

menggunakan CC: ) sehingga anda mempunyai arsip atas email anda. 

iii. Bu Afifah akan mengumumkan nama-nama mahasiswa yang telah dengan tepat waktu 

mengirimkan tugasnya di website kuliah. 

iv. Tidak sampainya Tugas saudara ke email saya menjadi tanggung jawab saudara sendiri, 

bukan tanggung jawab saya, internet provider, maupun Fakultas Hukum Unibraw. Oleh 

karena itu, cek website kuliah untuk mengetahui apakah nama saudara sudah tercantum 

dalam Pengumuman nama-nama mahasiswa yg telah mengirim tugasnya tepat waktu. 

v.  Apabila ada yang tidak jelas dari Petunjuk Mengerjakan ini, hubungi Ibu Afifah di 

emailnya. 

 


