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1. Bahasa Proposal  &  Karya Ilmiah 
 
- Jenis karya ilmiah menentukan tingkat formalitas bahasa yang digunakan. 
- Tingkat formalitas bahasa yang digunakan dibedakan menjadi dua: 

� tingkat formalitas untuk penulisan karya ilmiah populer ,  
o bahasa formal yang digunakan bersifat renyah, mudah dicerna serta 

ringan. 
o Diijinkan menggunakan jargon 

� tingkat formalitas karya ilmiah untuk keperluan akademik /karya ilmiah 
murni 

o formalitas bahasa bersifat kering, jelas, lugas,  
o bebas dari ambiguitas 
o formalitas aras tinggi – bahasa dengan tata bahasa baku. 

 
Contoh penggunaan bahasa dalam tulisan ilmiah populer: 

Sayangnya kurang sekali tempat-tempat sumber informasi yang mendukung dunia 
wisata Jogja. Masih banyak tempat-tempat wisata yang belum dikenal wisatawan, 
terutama wisatawan manca. Jika kita menelusuri promosi-promosi tempat wisata di 
dunia maya (Internet), kita akan melihat Jogja tidak kalah dengan tempat-tempat lain. 
Hanya saja informasi yang ditampilkan tentang objek wisata kota Jogja masih sedikit, 
belum cukup untuk mengenalkan Jogja yang sebenarnya. Seperti pada beberapa situs 
pariwisata di Indonesia. Pada beberapa situs pariwisata tersebut kota Yogyakarta 
ditampilkan hanya mengenai candi prambanan, Malioboro dan Kota Gede sebagai 
pusat kerajinan. Untuk itulah dalam penelitian ini akan dibangun sebuah web yang 
berisi data dan berbagai informasi yang lengkap tentang Jogja. Melalui web ini 
diharapkan wisatawan-wisatawan semakin mengetahui tentang Jogja, baik lokal 
maupun manca. 
                              (Dito Aprilianto)  
 

Contoh penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah untuk tujuan akademis: 
 

Penelusuran terhadap situs-situs yang menyajikan informasi tentang dunia pariwisata 
kota Jogjakarta (Jogja) menemukan bahwa situs-situs tersebut belum banyak 
melakukan eksplorasi terhadap tempat-tempat wisata yang terdapat di kota Jogja. 
Sebagian besar situs menampilkan informasi tentang objek wisata mayor, seperti candi 
Prambanan, Malioboro, dan Kota Gede. Kesan yang ditimbulkan oleh informasi dari 
situs-situs tersebut adalah Jogjakarta hanya memiliki tiga objek wisata. Fakta di 
lapangan menunjukkan bahwa masih banyak objek wisata di kota Jogja yang tidak 
kalah menarik dibanding ketiga objek di atas, namun belum diketahui oleh para 
wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Kelemahan 
lain yang didapatkan dalam riset ini adalah bahwa situs-situs tersebut belum 
memperkenalkan budaya Jogja secara menyeluruh. Sama seperti situs-situs pariwisata 
di Indonesia, situs-situs tersebut hanya memberikan informasi di tingkat permukaan 
saja. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berusaha untuk membangun sebuah 
website yang mengakomodasi berbagai informasi tentang budaya maupun objek wisata 
minor. Diharapkan, para wisatawan domestik dan manca negara yang mengunjungi 



website yang akan dibangun ini mendapatkan informasi yang utuh tentang dunia 
pariwisata dan budaya kota Yogyakarta.  

 
Tips untuk menciptakan atmosfer ilmiah formal dalam bahasa: 
1. hindari penggunaan kata ganti 
 Jangan gunakan kata gantai, ‘kita’, ‘kami’, ‘kalian’ ataupun ‘saya’. Sebagai gantinya, 

kata sebutan yang merujuk ke persona yang dimaksud dapat digunakan. Sebagai 
contoh gunakan kata ‘penulis’ ‘pembaca’ sebagai ganti saya, kami ataupun kita dan 
kalian. 

2.   Bentuk kalimat pasif atau kalimat aktif dengan subjek non-persona dapat 
digunakan sebagai alternatif untuk penganti kata ganti orang. 

 Contoh: ‘’Jogja terlihat tidak kalah dibanding kota-kota lain” sebagai alternatif dari 
“kita akan melihat Jogja tidak kalah dengan kota-kota lain.” 

3.    Tulislah kalimat-kalimat efektif 
 Kalimat efektif adalah kalimat yang padat, lugas, jelas, memiliki makna tunggal dan 

bersifat komunikatif. Kalima-kalimat dalam contoh kedua diatas memiliki ide yang 
kurang lebih sama dengan kalimat-kalimat yang berada dalam contoh pertama, 
namun pembaca akan lebih mudah memahami karena bersifat komunikatif dan 
efektif. 

4.  Susunlah kalimat yng mengandung klaim, yakni yang berisi pernyataan, pendapat 
atau argumentasi. Kalimat yang seperti ini  akan memberi kesan yang lebih kuat pada 
pembaca. 

 Contoh: “Penelusuran terhadap situs-situs yang menyajikan ... terdapat di kota Jogja” 
memiliki argumentasi yang lebih kuat dibandingkan kalimat “Jika kita menelusuri 
promosi-promosi ... mengenalkan Jogja yang sebenarnya” 

5.    Gunakan istilah-istilah yang bersifat formal  
 Contoh: “Wisatawan lokal dan manca” digantikan dengan “wisatawan domestik dan 

manca negara” atau “wisatawan lokal dan asing”; kata “dapat” memiliki tingkat 
formalitas yang lebih tinggi dibandingkan kata “bisa”. 

6.    Pertahankan konsistensi pilihan kata yang digunakan 
 Juga menginginkan penggunaan variasi kata, perkenalkan variasi tersebut terlebih 

dahulu, demikian juga dengan penggunaan singkatan. Harus ada kesepakatan di awal 
tentang pemakaian variasa kata yang merujuk pada satu konsep, demikian juga 
dengan singkatan, akronim dan kependekan.  

 Contoh: “Jogjakarta (Jogja)” akan lebih bagus daaripada menulis “” Jogja, kemudian 
di kalimat berikutnya muncul kata “yogyakarta” atau “Jogja”. Untuk singkatan: 
Hypertext Markup Language (HTML). 

7.    Gunakan frasa kata kerja untuk menganti istilah asing yang belum memiliki 
padanan kata dalam bahasa Indonesia. 

 Contoh: “melakukan download” akan memberi kesan yang lebih formal 
dibandingkan dengan “mendownload”. 

8.    Susunlah kalimat dengan benar 
 Kalimat yang benar memiliki subjek dan predikat. “Seperti pada beberapa situs 

pariwisata yand ada di Indonesia.” bukanlah sebuah kalimat, namun merupakan 
sebuah fragmen kalimat. Kumpulan kata ini tidak memiliki subjek dan predikat. Agar 
menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar, fragmen ini perlu diubah menjadi 
“Seperti pada beberapa situs pariwisata yang ada di Indonesia, situs-situs pariwisata di 
Jogja hanya menampilkan informasi yang parsial” atau “Situs-situs pariwisata tentang 
kota Jogja memiliki persamaan dengan situs-situs pariwisata tentang Indonesia dalam 
hal penampilan informasi yang parsial.” 

 



 
 
 
Sistematika  Penulisan Proposal Penelitian Tugas Akhir 

1. Latar Belakang Masalah  
2. Rumusan Masalah 
3. Batasan Masalah 
4. Hipotesis 
5. Tujuan penelitian 
6. Metode penelitian 
7. Landasan teori 
8. Gambaran Kerja Sistem 

 
1. Latar Belakang Masalah: 
Latar belakang masalah berisi hal-hal diseputar masalah penelitian.  
Usahan untuk membagi Latar Belakang Masalah menjadi 3 bagian: 

� Paragraf pertama dari latar belakang masalah berisi pengantar yang memberi 
deskripsi tentang perbedaan antara kondisi real serta kondisi yang hendak dicapai 
dalam penelitian.  

� Paragraf berikutnya dapat memberi penekanan pada atau mengembangkan 
gagasan yang dijelskan dalam paragraf pertama.  

� Paragraf terakhir dalam latar belakang berisi kesimpulan sementara tentang alasan 
pentingnya dilakukan penelitian.  

Berikut ini akan ditampilkan dua contoh penulisan latar belakang masalah. Contoh 
pertama merupakan contoh dari penulisan latar belakang yang masih perlu 
disempurnakan, sedangkan contoh kedua menunjukkan penulisan latar belakang masalah 
yang bagus dan telah memenuhi standard. 
Contoh 1 
Judul : Web Database Tourist Information Center Departemen Pariwisata Yogyakarta. 
Latar belakang masalah: 
 

Sudah tidak asing lagi kota Yogyakarta di telilnga wisatawan baik lokal maupun 
manca. Kota yogyakarta atau lebih dikenal dengan Jogja menjadi daya tarik yang begitu 
memikat khususnya di bidang wisaata, baik wisata budaya, sejarah maupun alam. 

Sayangnya kurang sekali tempat-tempat sumber informasi yang mendukukng 
dunia wisata Jogja. Masih banyak tempat-tempat wisata yang belum dikenal wisatawan, 
terutama wisatawan manca. Jjika kita menelusuri promosi-promosi tempat wisata di 
dunia maya (Internet), kita akan melihat Jogja tidak kalah dengan tempat-tempat lain. 
Hanya saja informasi yang ditampilkan tentang objek wisata kota Jogja masih sedikit, 
belum cukup untuk mengenalkan Jogja yang sebenarnya. Seperti pada beberapa situs 
pariwisata di indonesia. Pada beberapa situs pariwisata tersebut kota Yogyakarta 
ditampilkan hanya mengenai candi prambanan, Malioboro dan Kota Gede sebagai 
pusat kerajinan.  

Untuk itulah dalam penelitian ini akan dibangun sebuah web yang berisi data dan 
berbagai informasi yang lengkap tentang Jogja. Melalui web ini diharapkan wisatawan-
wisatawan semakin mengetahui tentang Jogja, baik lokal maupun manca. 

               (Dito Aprilianto C) 
 

Contoh 2 
Judul : Pembangunan Digital Library Bagi Pelajar Sekolah Dasar 
Latar Belakang Masalah: 
 



Tersedianya informasi yang handal dan dapat dipercaya menjadi salah satu 
kebutuhan dalam proses belajar mengajar atau pendidikan. Perpustakaan merupakan 
salah satu sarana pendidikan yang menyediakan informasi. Tugas dan fungsi 
perpustakaan antara lain: 
� Mengembangkan kemampuan pelaljar menggunakan sistem informasi 
� Membantu pelajar memperjelas dan memperluas pengetahuannya tentang suatu 

pelajaran di kelas dengan mengadakan penelitian di perpustakaan 
� Mengembangkan minat, kemamppuan dan kebiasaan membaca yang menuju 

kebiasaan belajar mandiri 
� Membantu pelajar untuk mengembangkan bakat, minat dan kegemarannya. 
� Memperlluas kesempatan bagi para pelajar. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan 
perlu dikembangkan dan disebarluaskan secara merata untuk membantu 
penyelengaraan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu Digital Library hadir 
sebagai salah satu bentuk pengembangan perpustakaan. 

Digital Library merupakan sistem yang menyediakan kumpulan informasi dalam 
bentuk elektronik, selalu tersedia dan murah untuk digunakan oleh komunitas tertentu. 
Salah satu bentuk digital library adalah akses e-book. Digital Library yang diabgun 
diperuntukkan bagi pelajar tingkat sekolah dasar, demi menunjang proses belajar atau 
pendidikan. 

Dengan demikian, pembangunan sistem digital library diharapkan mampu untuk 
menjawab kebutuhan pengguna. 

                           (Theogratsia J. Hehanusa) 
 
 
2. Rumusan Masalah 
Perumusan Masalah berisi: 

� uraian kedudukan permasalahan dalam penelitian dan mengekspresikan 
permasalahan tersebut secara verbal 

� alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam proposal dianggap menarik, 
penting dan perlu diteliti 

� uraian kedudukan masalah yang akan diteliti 
Bentuk Perumusan masalah: 

� pertanyaan � pertanyaan riset 
o perlu memperhatikan jawaban yang akan diperoleh selama proses 

penelitian 
o jawaban dari rumusan masalah yang berbentuk perntanyaa akan menjadi 

kesimpulan penelitian 
� pernyataan: 

o mendeskrpsikan masalah penelitian dalam bentuk kalimat afirmatif 
Tips menulis perumusan masalah dalam bentuk perntanyaan: 
1. kesampingkan pertanyaan yang melacak sejarah dan kedudukan masalah penelitian 

seperti: “Mengapa dibutuhkan kompresi data dan berkas?” ”Teori apa saja yang 
digunakan untuk mengkompresi berkas?” 

2. hindari membuat pertanyaan dengan kata tanya ‘siapa’, ‘akan’, serta ‘mengapa’ atau 
pertanyaan dengan alternatif jawaban ‘ya’ dan ‘tidak’. Contoh “Siapa saja yang 
diperbolehkan menggunakan sistem tersebut?”  

3. sedapat mungkin, formulasikan pertanyaan dengan kata tanya ‘bagaimana’. 
4. Usahakan pertanyaan yang dirumuskan dapat dijawab melalui proses penelitian.  
5.   Batasilah jumlah pertanyaan yang dibuat 
 



Berikut ini adalah dua contoh perumusan masalah yang menggunakan bentuk 
pertanyaan. Contoh pertama adalah contoh yang perlu disempurnakan, sedangkan 
contoh kedua merupakan contoh yang sudah benar. 
Contoh 3 
Judul: Sistem Informasi Pendataan Obat di Apotik 
Penulis: Y. Oktaviana 
 

Perumusan Masalah: 
� Bagaimana cara sistem informasi dapat menangani penjualan obat? 
� Siapa saja yang diperbolehkkan menggunakan sistem tersebut? 

Saran Perbaikan: 

� Elemen apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi untuk 
pendataan obat di sebuah Apotik, dan bagaimana menyatakan relasi antar 
elemen tersebut? 

� Bagaimana membuat klasifikasi dan pengkodean obat sehingga segala pencatatan 
traksaksi bisa dilakukan secara otomatis? 

 

Berilah penjelasan sebelum masuk ke pertanyaan. 
Contoh 4 
Judul : Sistem Informasi untuk Statistik Pertandingan Basket. 
Penulis: D. Kiki 
Perumusan Masalah: 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

� Bagaimana sistem yang dibangun mampu membantu user dalam mencatat statistik 
perbandingan basket? 

� Bagaimana sistem ini menyajikan statistik perbandingan basket berdasarkan points, fault, 
rebound, steal, block, assist, turnover dan sebagainya? 

 
Jika kalian memilih perumusan masalah dengan bentuk pernyataan, jelaskan secara akurat 
permasalah penelitian. Sesuaikan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan tersebut 
dengan judul dan sistem yang akan dibuat. Contoh 3-4 menunjukkan perumusan masalah 
dalam bentuk pernyataan. Contoh 3 masih memerlukan perbaikan, sedangkan contoh 4 
merupakan contoh perumusan masalah yang sangat bagus dan prima. 
 
Contoh 5 
Judul: Pencarian Lokasi Universitas di Yogyakarta dengan Citra 2D Berbasis Web 
Penulis: H. Farida 
Perumusan masalah: 
 Secara garis besar, rumusan masalah yang dapat dihimpun berdasarkan permasalahan 
yang diangkat di atas dapat disajikan sebagai berikut: 

a. Kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang Universitas yang ada di Yogyakarta 
b. Menentukan Universitas yang tepat sesuai dengan bidang minat 

 

Saran perbaikan: 
  Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, garis besar rumusan masalah yang telah 
dihimpun dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. adanya kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang Universitas yang ada di 
Yogyakarta. 

b. Belum tersedianya peta digital yang memetakan lokasi masing-masing universitas tersebut 
beserta alamat lengkapnya. 

 
Contoh 6 



Judul: Optical Character Recognition dengan algoritma OCRchie 
Penulis: Aditya W. Mahastama 
Perumusan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sebuah program aplikasi  
akan dibangun untuk meneliti penerapan algoritma OCRchie. Algoritma ini memiliki 
metode pengenalan karakter yang sederhana, yaitu dengan membagi luas muka sebuah 
karakter menjadi beberapa segmen, kemudian menghitung rasio piksel hitam dan putih 
pada setiap segmen untuk mengidentifikasi karakter tersebut. Algoritma ini juga 
memiliki keunggulan, yaitu kemampuan menerima learning set dengan cara yang serupa 
dengan penerimaan input. Masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:  

1. Mengukur efektifitas algoritma OCRchie dalam mengenali karakter sesuai dengan 
batasan confidence maksimum yang disarankan, dengan membandingkan ketepatan teks hasil 
pengolahan algoritma terhadap kondisi teks asli. 
2. Menentukan pasangan karakter mana saja yang sering disalah interpretasikan (confused) 
oleh algoritma OCRchie, ditunjukkan dengan penyusunan confusion matrix. 

 
 
 
 

 


