
  

1. Sebelum Anda menulis karya ilmiah,perlu dipelajari dulu  penulisan paragraf yang baik dan 

benar. Buatlah contoh paragraf induktif dan paragraf deduktif! (setiap paragraf minimal 4 kalimat, 

topik paragraf sesuai dengan jurusan studi Anda)  (skor 20) 

2. Sebutkan dan Jelaskan sistematika penulisan makalah! (skor 20) 

3. Susunlah  data buku berikut ini menjadi daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan daftar 

pustaka! (skor 20) 

 

NO. JUDUL BUKU NAMA 

PENGARANG 

BADAN 

PENERBIT 

KOTA 

PENERBITAN 

TAHUN 

1. Communicating for results r.basuki PT gramedia Jakarta 2009 

2. pedoman umum lomba 

karya tulis ilmiah (LKTI) 

mahasiswa 

dewi permata s. CV aneka ilmu Bandung 2012 

3. penulisan karya 

Ilmiah:laporan tugas 

akhir,skripsi,tesis, dan 

disertasi 

garin nugroho 

dkk. 

Kanisius Jakarta 2013 

4. Surat-menyurat bahasa 

indonesia  dan aneka surat 

praktis  

ani  sulistyorini universitas gajah 

mada 

yogyakarta 2006 

 
4. Jika Anda membuat makalah tentu mencantumkan kutipan karena pendapat/uraian penulis perlu 

didukung oleh sumber pustaka. Buatlah kutipan kurang dari empat  baris dan kutipan lebih empat 

baris dengan data yang akan dikutip sebagai berikut. 

-Tujuan membaca adalah untukmeningkatkan  kemampuan membaca dan memahami  

  teks/bacaan(sumber: Depdiknas halaman 18 tahun 1994) 

 

-Faktor-faktor penunjang keefektifan berbicara yaitu: 

 1) Ketepatan ucapan: Pembicara membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara  

       tepat. 

2) Penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tersebut merupakan daya tarik  

     tersendiri dalam berbicara. 

3) Pilihan kata (diksi): Pilihan kata hendaknya jelas, tepat, dan bervariasi agar pendengar lebih  

     paham dan mengerti materi yang dibicarakan (sumber: Henry guntur tarigan halaman 20 tahun  

     1981) (skor 20) 

 

5.  Buatlah surat permohonan penundaan waktu pembayaran kuliah yang harus  

      ditandatangan orangtua Anda ditujukan kepada salah satu perguruan tinggi, dengan     

      menerapkan kaidah penulisan surat yang benar, bentuk resmi Indonesia Baru, hal-hal lain   

      tentukan  sendiri! (skor 20) 
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SELAMAT MENGERJAKAN, SEMOGA SUKSES! 

 

 

 


