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Course Outline

1. Pengantar Penelitian
2. Tahapan Penelitian
3. Masalah Penelitian
4. Literature Review
5. Struktur Penulisan
6. Kesalahan Penulisan
7. Metode Eksperimen
8. Pengujian
9. Plagiarism



PENGUJIAN

1. Parameter Penilaian
2. Kiat Mempersiapkan Slide&Presentasi



1
PARAMETER PENILAIAN
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Rangkuman Penilaian (Umum)
 Research:

– Validasi Masalah dan Kontribusi Penelitian
– Metode Penelitian, Evaluasi dan Validasi Metode Yang

Diusulkan
– Hasil Penelitian dan Penarikan Kesimpulan

 Report:
– Teknik Penulisan Ilmiah
– Penerapan Standard Formatting
– Citation dan Reference

 Presentation:
– Alur dan Tahapan Persentasi
– Peguasaan Materi Persentasi
– Argumentasi alam Mempertahankan Ide



2
KIAT MEMPERSIAPKAN

SLIDE&PERSENTASI
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Kiat Mempersiapkan Slide
 Secara umu alur persentasi sebaiknya mengikuti alur skripsi
 Gunakan theme slide putih bersih, hindari menggunakan

gambar animasi yang tidak perlu
 Gunakan font hitam untuk isi slide, dan kata-kata yang

penting bisa diperi penekanan dengan font merah atau biru
 Ukuran font jangan lebih kecil dari 20pt, usahakan

menggunakan 28pt atau 26pt
 Citation boleh diselipkan di dalam slide, dengan font yang

diset lebih kecil (18pt atau 20pt)
 Slide tidak berisi paragraf penuh, slide hanya poin-poin

penting saja, berikan ilustrasi gambar bila diperlukan
 Gunakan slide size standar (4:3) karena secara umum

projector mendukung ukuran ini, jangan gunakan size
widescreen (16:9)
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Kiat Presentasi di Ujian
 Lakukan presentasi dengan tenang, gunakan

suara lantang dan menyakinkan
 Atur suara supaya tidak terlalu tergesa-gesa dan

juga tidak terlalu lambat
 Beri penekanan suara terhadap point-point yang

kita anggap penting
 Jangan pernah membaca slide! Kita akan

kehilangan ruh terhadap persentasi kita bila mulai
membaca slide

 Slide hanya berisi point-point, karena itu hapalkan
kalimat yang ingin kita ungkapkan dengan
berdasarkan ke point-point di slide tersebut
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Kiat Presentasi di Ujian
 Dalam sesi tanya jawab, dengarkan dengan tenang, catat

bila perlu apa yang diungkapkan penguji. Tunggu sampai
penguji selesai berbicara, jangan memotong dengan
jawaban singkat, karena itu membuat jawaban kita tidak
komprehensif, dan ide kita gampang dijatuhkan

 Pahami dan hapalkan referensi utama kita, jawab pertanyaan
dengan suara lantang dan menyakinkan, dengan landasan
yang shahih dan jelas dari referensi yang kita pahami
tersebut

 Jangan mendebat dengan tanpa landasan, jangan banyak
gunakan “saya duga/pikir”, terima kalau koreksi dari penguji
memang logis, sampaikan bahwa akan dilakukan revisi di
bagian yang telah dikoreksi penguji
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