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di Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama. Tujuan penyusunan buku 

ini adalah untuk menyeragamkan format pembuatan skripsi/tugas akhir, Sehingga 

diwajibkan kepada semua mahasiswa yang menyusun skripsi/tugas akhir harus 

mengikuti format yang telah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Seni dan Desain 

Universitas Potensi Utama. 

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang 

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku 

panduan pembimbingan dan Penulisan Skripsi/Skripsi Karya. 
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  Fakultas Seni dan Desain 

   Dekan, 
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BAB I  

PETUNJUK PELAKSANAAN SKRIPSI/SKRIPSI KARYA 

 

I.1.  Pegertian Skripsi/ Skripsi Karya 

Skripsi/Skripsi Karya  : Adalah tugas karya pengkajian/penciptaan karya 

seni dan desain yang harus diselesaikan oleh 

mahasiswa sebagai salah satu syarat guna 

mengakhiri studinya pada jenjang Strata Satu (S-

1). 

 

Skripsi : Adalah karya tulis yang dihasilkan dari penelitian 

yang merupakan pola pikir dan metode ilmiah 

sesuai dengan bidang studi/keahlian yang 

dipelajari. 

 

Skripsi Karya : Adalah karya yang dihasilkan dari kegiatan 

penciptaan yang memuat kreativitas gagasan, 

wujud, dan teknik berdasarkan kaidah-kaidah 

estetika sesuai dengan bidang studi/keahlian yang 

dipelajari, serta penjelasan sistematik dalam bentuk 

tulisan. 

 

I.2. Tujuan Skripsi/Skripsi Karya 

1. Memperdalam pengetahuan secara komprehensif bidang Studi/keahlian 

yang dipelajari. 

2. Memperluas wawasan akademik dan sikap profesional dalam menjawab    

fonemena  dan memecahkan masalah suatu kasus seni rupa/desain. 

3. Mengembangkan  kemampuan  mahasiswa dalam berfikir secara lintas 

disiplin. 

 

I.3. Susunan Skripsi 

Skripsi terdiri dari beberapa bagian dan beberapa dokumen yang dianggap 

penting dan merupakan dokumen yang wajib dilampirkan dalam laporan 

skripsi atau tugas akhir adapun  susunan dokumen tersebut terlampir pada 

Lampiran A. 
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Susunan Format Skripsi : 

1. Cover depan skripsi/ Halaman Judul. 

2. Lembar Pengesahan (sudah ditanda tangani oleh Pembimbing, 

Penguji, Ketua Program Studi dan Dekan). 

3. Lembar Persetujuan Sidang Skripsi. 

4. Lembar Pernyataan Skripsi 

5. Halaman Pengakuan 

6. Halaman Dedikasi 

7. Jadwal Bimbingan Skripsi (asli) Pembimbing I 

8. Abstrak 

9. Kata Pengantar 

10. Daftar Isi 

11. Daftar Gambar 

12. Daftar Tabel 

13. Daftar Lampiran 

14. Bab I s/d Bab V 

15. Daftar Pustaka 

16. Surat Persetujuan Judul Skripsi (Asli) 

17. Formulir Pendaftaran Judul Skripsi (Photo Copy) 

18. Surat Pernyataan Kesediaan Pembimbing I  

19. Surat Pernyataan Kesediaan Perusahaan (Photo Copy dan bagi 

mahasiswa yang melakukan riset). 

20. Formulir Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi (Photo Copy) 

21. Berita Acara Seminar Hasil (Photo Copy) 

22. Formulir Pendaftaran Sidang Skripsi (Photo Copy) 

23. Surat Izin Riset dari perusahaan (Photo Copy dan bagi mahasiswa 

yang melakukan riset) 

24. Surat Keterangan Selesai Riset dari perusahaan (Photo Copy dan bagi 

mahasiswa yang melakukan riset) 

25. Data lampiran dari perusahaan (jika ada) 

 

a. Halaman Judul 

Halaman judul mengandung informasi  yang disusun berdasarkan urutan 

berikut: 

1. Judul lengkap Skripsi 

2. Nama Lengkap Penulis 

3. Nomor Induk Mahasiswa 

4. Logo Universitas Potensi Utama 

5. Jenjang Pendidikan 

6. Program Studi 

7. Nama Perguruan Tinggi 

8. Nama Kota  dan Tahun  

Format halaman judul seperti pada Lampiran A. 
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b. Halaman Persetujuan dan Pengesahan 

Skripsi harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing terlebih dahulu  

sebelum diserahkan untuk mengikuti ujian meja hijau. Setelah ujian meja 

hijau dan peserta ujian dinyatakan lulus, Dosen Penguji harus memberikan 

tanda tangan sebagai bukti lulus pada halaman pengesahan yang disahkan 

oleh Ketua Prodi dan Dekan Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi 

Utama. Format  persetujuan sidang skripsi seperti pada Lampiran B, format 

pengesahan  seperti pada Lampiran B1 dan format Jadwal bimbingan 

Lampiran B2. 

c. Pernyataan Tujuan Skripsi 

Pernyataan tujuan skripsi ditulis dalam  halaman judul. Pernyataan ini 

memuat tentang tujuan suatu skripsi disiapkan. Format pernyataan tujuan 

skripsi seperti pada Lampiran C. 

d. Halaman Pengakuan 

Halaman pengakuan berisi pengakuan tentang keaslian skripsi. Halaman ini 

ditandatangani oleh penulis. Format halaman pengakuan seperti pada 

Lampiran D. 

e. Halaman Dedikasi 

Pernyataan dedikasi harus ringkas,  ditulis tidak lebih dari satu paragraf dan 

tidak mempunyai nomor, grafik atau gambar. Format halaman dedikasi 

seperti pada Lampiran E. 

f. Halaman Penghargaan (Kata Pengantar) 

Kata Pengantar berisikan Penghargaan diberikan kepada seseorang atau 

organisasi yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi. 

Format halaman dapat dilihat pada Lampiran F. 

g. Halaman Abstrak 

Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan diikuti oleh 

terjemahannya dalam bahasa Inggris di halaman berikutnya. Abstrak 

mestilah ringkas, ditulis dalam satu paragraf serta tidak melebihi 200 kata 

dalam satu halaman. Abstrak tidak sama dengan ringkasan skripsi. Abstrak 

boleh ditulis satu spasi. Abstrak menyatakan dengan ringkas bidang kajian 

skripsi, masalah yang akan diselesaikan, cara penyelesaian, proses 

penyelidikan dan keputusan yang diperoleh dan abstrak hendaknya dibuat 

kata kunci minimal 3 kata kunci, beri jarak antara abstrak dan kata kunci 

berjarak satu baris. Format abstrak seperti pada Lampiran G dan H. 

 

 



4 
 

h. Halaman Daftar Isi 

Halaman isi dimulai pada halaman baru dan terdiri dari bab dan bagian-

bagian  tama dari bab-bab tersebut. Jumlah bab tidak ditetapkan, tetapi perlu 

mengacu hal-hal yang diterapkan disetiap bab. Format halaman daftar  isi 

seperti pada Lampiran I. 

i. Halaman Daftar Tabel 

Daftar ini terdiri dari semua judul tabel yang terdapat dalam skripsi. Nomor 

halaman tempat tabel dimuat dalam daftar tabel. Urutan nomor  tabel harus 

mengikuti bab. Format daftar tabel seperti pada Lampiran J. 

j. Halaman Daftar Gambar 

Seperti daftar tabel, nomor halaman dan tempat gambar dinyatakan dalam 

daftar gambar. Urutan  nomor gambar harus dibuat mengikuti bab. Format 

daftar gambar seperti pada Lampiran K. 

k. Halaman Daftar Lampiran 

Pada halaman ini diberikan semua lampiran yang dimuat dalam skripsi 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Skripsi tidak semestinya mempunyai lampiran. Sekiranya perlu, data 

penelitian, tabel, peta, gambar dan sebagainya yang terlalu panjang 

untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara 

langsung boleh dimasukkan ke dalam lampiran. 

2. Lampiran boleh diberi nama seperti lampiran A, lampiran B dan 

seterusnya  tergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang 

dimasukkan sebagai  lampiran. Lampiran juga boleh diberi judul-judul 

tertentu. Format daftar lampiran seperti pada Lampiran L. 

 

l. Teks 

Teks dalam skripsi mengandung bab-bab yang diberi judul dan setiap judul 

mencerminkan isi. Setiap bab harus dimulai pada halaman baru. Bab boleh 

dibagi ke dalam bagian yang diberi judul kecil. Judul dan judul kecil bab 

harus diberi nomor. Teks ditulis paragraf demi paragraf dan dihindari 

menulis paragraf yang panjang. Setiap paragraf sebaiknya menjelaskan satu 

isu atau perkara dan ada kesinambungan antara satu paragraf dengan 

paragraf yang lain seperti pada Lampiran M 
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m. Rujukan Dalam Teks 

Apabila informasi atau ide diambil dari sebuah sumber, penulis harus 

menyatakan dalam teks. Rujukan dalam teks ditulis mengikut salah satu dari 

pada kaedah yang ditetapkan dalam bab III. 

n. Kutipan Dalam Teks 

Kutipan dalam teks hendaklah ditulis dalam paragraf yang berbeda. Kutipan 

yang ditulis dalam bahasa lain hendaklah menggunakan huruf miring. Cara 

menulis kutipan diberikan dalam Lampiran O. 

o. Tabel Dalam Teks 

Tabel yang dimasukkan ke dalam teks diberi nomor dengan angka. Setiap 

tabel diberi judul yang diletakkan di atas tabel rata tengah tidak dicetak 

tebal dan berjarak satu baris dan nomor tabel hendaklah dikaitkan dengan 

bab  

Contohnya : 

Tabel II.1 bagi tabel yang pertama dalam Bab 2 

Tabel sebaiknya diletakkan setelah  teks dan rata tengah. Jika tidak,  tabel 

hendaklah dikumpulkan pada satu tempat yang sesuai. Semua tabel 

hendaklah dituliskan dalam halaman daftar tabel seperti dalam Lampiran J. 

p. Gambar Dalam  Teks 

Setiap gambar harus jelas dan bermutu tinggi. Judul gambar diletakkan di 

bawah gambar ilustrasi rata tengah, tidak dicetak tebal dan berjarak satu 

baris dan Nomor gambar harus dikaitkan dengan bab. 

Contohnya : 

Gambar II.1 bagi gambar yang Ke 1 dalam Bab 2. 

Gambar sebaiknya diletakkan setelah  teks dan rata tengah. Jika tidak, 

gambar diletakkan pada satu tempat. Semua gambar harus terdaftar pada 

halaman daftar gambar seperti pada Lampiran K. 

q. Lampiran 

Pada lampiran membolehkan penulis memasukan bahan yang dapat 

memberikan penjelasan tambahan pada teks dengan tidak mengganggu 

konsentrasi pembaca. Bahan-bahan ini termasuk Dokumen hasil riset 

diperusahaan seperti tabel, grafik atau listing program dan lain-lain. Semua 

lampiran harus diletakkan dalam halaman daftar lampiran seperti pada 

Lampiran L 
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I.4. Pendaftaran Dan Penyusunan Proposal 

1. Syarat-syarat pendaftaran 

a. Telah lulus mata kuliah minimal 136 SKS. 

b. Sudah melakukan pembayaran uang administrasi bimbingan skripsi 

dan sudah mengisi KRS. 

c. Tema  proposal yang diajukan oleh mahasiswa harus berdasarkan 

dengan bidang kompetensi yang telah di pilih. 

d. Sistem evaluasi dan seleksi proposal, proposal yang layak diterima 

oleh pembimbing apabila memenuhi kriteria antara lain: 

 Ide/Topik/Tema sebuah karya atau kajian yang baru dan sejalan 

dengan perkembangan IPTEKS. 

 Merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

 Belum pernah dikaji pada periode skripsi sebelumnya 

 Memiliki basis  teori pada bidang Televisi dan Film, Desain 

Komunikasi Visual dan Desain Interior 

 Isi proposal sejalan dengan Ide/Topik/Tema yang akan di bahas 

 Memiliki nilai dan manfaat bagi kalangan Seni dan Desain dan 

masyarakat 

 Memperkaya kajian ilmu pengetahuan teknologi dan seni 

 Konten dan tingkat kesulitan sesuai dengan jenjang yang 

diampu 

e. Mendaftarkan laporan proposal Skripsi/Skripsi Karya dan 

menyerahkan proposal rangkap 2 (dua) kepada BAAK. 

2.   Pengajuan Penyusunan Proposal  

a. Pengajuan Proposal paling lambat 1 minggu sejak perkulihan dimulai, 

sesuai kalender akademik. Daftar pembimbing tugas Akhir diterbitkan 

Program Studi masing – masing paling lambat pada minggu kedua 

perkulihan. 

b. Bila proposal ditolak, mahasiswa yang bersangkutan diminta segera 

mengajukan proposal baru sebelum tengah semester.  

c. Penetapan  Dosen Pembimbing I dan II dilakukan melalui rapat Tim 

Program Studi. 

d. Proposal diseminarkan oleh Program Studi yang dihadiri oleh Dosen  

Pembimbing dan mahasiswa peserta Skripsi/Skripsi Karya untuk  

menetapkan diterima  atau tidaknya  proposal. 
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e. Pelaksanaan Proposal Skripsi/Skripsi Karya dianggap  sah,  bila  

proposal telah  ditandatangani  oleh  Dosen  Pembimbing  I dan II 

serta  disetujui  oleh   Ketua  Program Studi. 

 

I.5.  Kriteria Pembimbing  

Pembimbing sekaligus sebagai penguji ditentukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Dosen Universitas Potensi Utama 

2. Pendidikan Minimal S2 

3. Memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli 

4. Pengalaman mengajar sesuai dengan bidang keahlian yang relevan dan 

diluar dari pembimbing dosen. 

 

Catatan : 

Dalam   kondisi  khusus,   seseorang yang belum memiliki jabatan 

fungsional dapat juga ditunjuk sebagai pembimbing Skripsi/Skripsi 

Karya atas ijin Dekan. 

 

I.6. Pembimbingan 

1. Dosen Pembimbing bertugas sebagai pengarah, pemberi petunjuk dan 

sebagai korektor, sedangkan  isi dan bentuk Skripsi/Skripsi Karya 

menjadi tanggung jawab mahasiswa. 

2. Dosen Pembimbing wajib membimbing mahasiswa sejak dari               

penyusunan /perbaikan proposal. Penulisan/penyusunaan skirpsi sampai        

dengan perbaikan terhakhir  sesudah  ujian. 

3. Di dalam proses bimbingan, mahasiswa hendaklah sejalan dengan 

jadwal kegiatan yang telah disusunnya  dan disetujui  Dosen  

Pembimbing,  sedangkan di dalam pelaksanaan konsultasi, Dosen 

Pembimbing setiap kali wajib menuliskan saran-saran atau arahannya 

pada form asistensi mahasiswa  agar  setiap tahap bimbingan dapat  

dipantau  oleh  mahasiswa  maupun  pembimbing. 

4. Jumlah  konsultasi dengan dosen  pembimbing  minimal 12 kali. 

 

I.7. Jangka Waktu Penulisan Skripsi/Skripsi Karya  

1. Jangka waktu penyelesaian Skripsi/Skripsi Karya berlaku satu 

Semester, (sejak dari pendaftaran  sampai    dengan   perbaikan terakhir 

sesudah diujikan). 
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2. Batas waktu penyelesaian Skripsi/Skripsi Karya hanya dapat diperpanjang 

dengan alasan atau pertimbangan   dari dosen pembimbing dan disetujui 

oleh ketua  program  studi. 

3. Perpanjangan waktu penyelesaian Skripsi/Skripsi Karya berlaku pada satu 

semester berikutnya (seluruhnya menjadi dua semester). Apabila selama 

dua semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikannya, maka mahasiswa 

yang bersangkutan dianggap tidak mampu dan harus mengajukan proposal 

baru. 

 

I.8. Syarat Mengikuti Ujian 

1. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan Skripsi/Skripsi Karya sebanyak 

5 (lima ) eksemplar dalam  bentuk bendelan/belum dijilid ke BAAK 

paling lambat 10 hari sebelum hari  pertama ujian   dijadwalkan. 

(format yang  berwarna harus di cetak asli/bukan fotokopi). 

2. Mahasiswa sudah menjalani 7 semester secara keseluruhan di program 

studi masing –masing dengan membawa bukti KHS semester 7. 

3. Mahasiswa sudah lulus proposal skripsi dan melakukan seminar hasil. 

4. Tidak memiliki nilai bermasalah (D/E) 

5. Sudah melakukan pembayaran uang administrasi bimbingan skripsi dan 

sudah mengisi KRS. 

6. Sudah Lulus EPT/Toefl 

 

I.9. Ujian 

1. Penyelenggaraan ujian 

a) Tim penyelenggara, terdiri dari: 

1) Ketua Program Studi           :   Ketua penyelenggara Ujian  

2) Sekretaris Program Studi :   Sekretaris Penyelenggara Ujian 

b) Tim Penguji*),terdiri dari: 

1) Dosen Penguji I 

2) Dosen Penguji II   

3) Dosen  Pembimbing I  

4) Dosen Pembimbing II  

c) Tata tertib mengacu pada tata tertib yang sudah ada. 

d) Ujian Skripsi/Skripsi dilaksanakan selama satu jam untuk setiap 

mahasiswa 

e) Urutan waktu ujian: 

1) Ketua Program Studi : 5 menit 

2) Mahasiswa  : 15 menit 

3) Dosen Penguji I : 10 menit 
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4) Dosen Penguji II : 10 menit 

5) Pembimbing I : 5 menit 

6) Pembimbing II : 5 menit 

7) Sidang penentuan kelulusan: 10 menit 

f) Apabila salah satu dari Pembimbing tidak hadir maka ujian ditunda 

dan dijadwalkan kembali. 

g) Apabila mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan pada jadwal ujian 

yang telah ditentukan maka dinyatakan gagal. 

 

2. Materi yang Diujikan 

a) Skripsi (Pengkajian) : mencakup pokok-pokok materi penelitian, 

penerapan metode penelitian, teknis penulisan dan kemampuan 

verbal dalam mempertanggungjawabkan materi. 

b) Skripsi Karya (Penciptaan): mencakup pemikiran konseptual dan 

gagasan kreatif, teknik pelaksanaan, penyajian secara visual, 

kemampuan verbal dalam mempertanggungjawabkan materi, dan 

pameran karya/screening film. 

3. Penilaian Ujian 

a) Nilai Akhir adalah nilai yang dihasilkan dari nilai rata-rata tim 

penguji. 

b) Rentang nilai berkisar dari: 1,50-4,00. Nilai terakhir dinyatakan 

dengan huruf E-A. batas kelulusan minimal C, dengan jenjang 

sebagai berikut: 

Range Nilai Nilai Huruf 

80-100 A 

77,5-79,99 A- 

75-77,49 B+ 

70-74,99 B 

67,5-69,99 B- 

65-67,49 C+ 

60-64,99 C 

50-59,99 D 

10-49,99 E 

 

4. Kriteria Hasil Ujian 

c) Lulus : Lulus tanpa perbaikan 

d) Perbaikan : Lulus dengan perbaikan 

e) Tidak Lulus : Mengulang Ujian 
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5. Pengumuman Hasil Ujian 

Hasil ujian Skripsi/Skripsi Karya disampaikan oleh Ketua Program 

Studi/Sekretaris Program Studi. 

6. Perbaikan Naskah Ujian 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberi waktu 

perbaikan Skripsi/Skripsi Karya paling lama 14 hari kalender terhitung 

sejak tanggal pengumuman hasil ujian. Selama proses perbaikan 

mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing I dan II. 

Apabila perbaikan melebihi waktu yang ditentukan, maka kelulusan 

dibatalkan. 

7. Pengumuman Nilai 

Pengumuman nilai ujian Skripsi/Skripsi Karya dikeluarkan oleh Ketua 

Program Studi setelah mahasiswa menyerahkan naskah Skripsi/Skripsi 

Karya yang sudah dijilid dan disahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II  

PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI/SKRIPSI KARYA 
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II.1 BENTUK DAN UKURAN 

1. Laporan Skripsi/Skripsi Karya diketik dengan jenis huruf Times New 

Roman, ukuran 12pt, dengan spasi 2  lines. 

2. Ukuran kertas A4 (210mm x 297mm) dengan kertas HVS 70Gsm. Naskah 

dicetak pada satu muka (tidak timbal balik). 

3. Batas tepi (margin) dalam format portrait. 

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut: 

a. Tepi atas : 4cm 

b. Tepi bawah : 3cm 

c. Tepi kiri : 4cm 

d. Tepi kanan : 3cm 

e. Footer : 1,8cm 

4. Judul, Sub Judul, Anak Sub Judul dan lain-lain 

a. Judul harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur 

supaya simetris, dengan jarak 4cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan 

titik. 

b. Sub Judul ditulis simetris di tengah-tengah, semua kata dimulai 

dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, 

dan semua dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama 

sesudah sub judul dimulai dengan alinea baru. 

c. Anak Sub Judul diketik mulai dari batas tepi kiri dan dicetak tebal, 

tetapi hanya huruf pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa 

diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai 

dengan alinea baru. 

d. Sub anak sub judul ditulis mulai dari ketikan ke-6 diikuti dengan titik 

dan dicetak tebal. Kalimat pertama yang menyusul kemudian diketik 

terus ke belakang dalam satu baris dengan sub anak sub judul. Kecuali 

itu sub anak sub judul dapat juga ditulis langsung berupa kalimat, 

tetapi yang berfungsi sebagai sub anak sub judul ditempatkan paling 

depan dan dicetak tebal. 

5. Rincian ke bawah. Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus 

disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai 

dengan derajat rincian. Penggunaan garis penghubung (-) yang 

ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan. 

6. Letak simetris 

Gambar, tabel (daftar), persamaan, judul, dan sub judul ditulis simetris 

terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan. 

7. Penomoran  

Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel (daftar), gambar, dan 

persamaan. 
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8. Halaman 

a. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke Abstrak, 

diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Contoh: i, ii, vi, 

dst. 

b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pengantar (Bab I) sampai 

ke halaman terakhir menggunakan nomor halaman sebagai berikut: 

Contoh: 1, 2, 3, 4, dst. 

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada 

judul atau bab pada bagian atas halaman itu. Untuk halaman yang 

demikian nomornya ditulis di sebelah tengah bawah. 

9. Tabel (daftar dan gambar) 

a. Tabel (daftar) 

1) Nomor tabel (daftar) yang diikuti dengan judul ditempatkan 

simetris di atas tabel (daftar), tanpa diakhiri dengan titik. 

2) Tabel (daftar) tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang 

panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. 

Pada halaman lanjutan tabel (daftar), dicantumkan nomor tabel 

(daftar) dan kata lanjutan, tanpa judul. 

3) Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara 

yang satu dengan lainnya cukup tegas. 

4) Kalau tabel (tabel) lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga 

harus dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus 

diletakkan di sebelah kiri kertas. 

5) Di atas dan di bawah tabel (daftar) dipasang garis batas, agar 

terpisah dari uraian pokok dalam makalah. 

6) Tabel (daftar) diketik simetris. 

7) Tabel (daftar) yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, 

ditempatkan pada lampiran. 

b. Gambar 

1) Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak 

dibedakan). 

2) Nomor gambar yang diikuti dengan judunya diletakkan simetris 

di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik. 

3) Gambar tidak boleh dipenggal. 

4) Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang lowong 

di dalam gambar dan jangan pada halaman lain. 

5) Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka 

bagian atas gambar harus deletakkan di sebelah kiri kertas. 

6) Ukuran gambar (lebar dan tingginya diusahakan supaya sewajar-

wajarnya, jangan terlalu kurus atau terlalu gemuk). 



13 
 

7) Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk 

mengadakan iterpolasi atau ekstrapolasi. 

8) Bagan dan grafi dibuat dengan tinta hitam yang tidak larut 

dalam air dan garis lengkung grafik dibuat dengan bantuan 

kurve prancis (french Curve). 

9) Letak gambar diatur simetris. 

10) Contoh penulisan keterangan gambar, sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar.I.12. Foto wawancara 

(sumber : dokumentasi penulis)  

Caption ini ditulis dengan ukuran huruf 10pt 1 spasi 

 

10. Bahasa 

a. Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia baku. 

b. Bentuk kalimat yang digunakan adalah kalimat efektif. Hubungan 

antara subjek (S), predikat (P), objek (O), dan keterangan (K) harus 

jelas. Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan 

orang kedua, (saya, aku, kami, kita, engkau, dan lainnya), tetapi dibuat 

berbentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih atau prakata, 

saya diganti dengan penulis. 

Gunakan Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (berlaku 

sejak 2015) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2015, Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus-

kamus bidang khusus yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa dan Depdiknas. 

11. Istilah 

a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah 

diIndonesia-kan. 

b. Jika terpaksa, harus memakai istilah asing, maka istilah tersebut 

diketik dengan huruf miring. 

12. Pedoman Teknis Penulisan 

a. Judul alinea baru: 

Indensi (ketik masuk) 7 huruf, mulai ketukan ke 8.  

Adapun pembagian sub bab menggunakan model kombinasi “angka-

huruf” sebagai berikut: 

 

Contoh gambar/ grafik/ foto 
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I 

II 

A. 

B. 

 1. 

 2. 

  a. 

 b. 

  1) 

  2) 

 a) 

 b) dan seterusnya. 

b. Penulisan nomor halaman: 

Penomoran nomor halaman diletakkan pada kanan atas. 

Nomor halaman bada bab di tengah bawah. 

c. Naskah/laporan 

Tulisan hasil penelitian/penciptaan/perancangan ditulis dengan 

program Microsoft word dengan font : Roman, 

Model huruf: Times New Roman, 12pt dan 2 spasi. 

d. Kutipan 

Kutipan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu: 

1) Kutipan langsung pendek. Kutipan ini dilakukan dengan cara 

mengutip langsung dari sumber acuan. Tanpa mengalami 

perubahan bahasa dan tata tulis. Kutipan langsung pendek ditulis 

maksimal 3 (tiga) baris, dua spasi diapit tanda kutip (“…”), 

langsung dijalin dengan teks, diakhiri superskirp footnote. 

2) Kutipan langsung panjang. Kutipan ini ditulis lebih dari 3 (tiga) 

baris, satu spasi, baris pertama masuk dari margin 7 huruf, baris 

kedua dan selanjutnya masuk 4 (empat) huruf, tidak diapit tanda 

kutif (“…”) diakhiri superskrip footnote. 

3) Kutipan tidak langsung (parafrase) pendek. Kutipan tidak 

langsung dilakukan dengan cara mengutip inti sarinya saja. 

Biasanya kutipan ini disebut juga kutipan konsep. Kutipan tidak 

langsung pendek terdiri dari satu alnea, ditulis dua spasi, diapit 

tanda kutip langsung dijalin dengan teks dan diakhiri dengan 

superskrip footnote. 

4) Kutipan tidak langsung (parafrase) panjang. Kutipan lebih dari 

satu alinea, ditulis dua spasi, diapit tanda kutip langsung dijalin 

dengan teks, diakhiri superskrip footnote. 
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e. Footnote/catatan kaki. 

Format penulisan kutipan yang diwajibkan untuk program S-1 adalah 

footnote/catatan kaki. Setiap kutipan harus dipertanggungjawabkan 

dalam bentuk catatatan kaki, dengan bentuk sebagai berikut: 

 

1) Dari Sumber Wawancara: 

       
1
Bima satya (55 th.), Seniman medan, “WawancaraPribadi” 

tanggal 17 Agustus 2015 

2) Dari Sumber Makalah Ilmiah: 

       
2
Edi Sunaryo, “Seni: Antara Tradisi dan Modernitas”, 

(Makalah Ilmiah Disajikan pada Seminar Ilmiah dalam Rangka 

Dies Natalis Ke-3 Universitas Potensi Utama, 2017), p. 12 

3) Dari diktat: 

       
3
Mawar, “Teknik Penulisan Ilmiah” (Diktat Kuliah pada 

Program Studi Televisi dan Film, Fakultas Seni dan Desain, 

Universitas Potensi Utama, 2015), pp. 25-9 

4) Dari Pengkajian/Tesis/Disertasi: 

       
4
Endang Lestari, "Eksplorasi Bentuk dan Konsep Penciptaan 

Seni Keramik Kontemporer: Analisis terhadap Tiga Seniman 

Keramik; Hendrawan Rianto (Bandung), Suyatna (Jakarta), dan 

Noor Sudiyati" (Yogyakarta), (Pengkajian S-1 Program Studi 

Kriya Seni Jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta, 2001) p. 79 

5) Dari Katalog: 

       
5
Pergelaran Seni Kria-ISI, Fakultas Seni Rupa Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta (Museum Nasional, Jakarta, 5-10 Mei 

2003), pp. 5-8 

6) Dari Surat Kabar: 

       
6
Hamdan Daulay, "Soal Keadilan dan Kenaikan Gaji PNS" 

dalam Kedaulatan Rakyat (Medan), Kamis, 30 Maret 2015, p.6 

7) Dari Majalah/Jurnal: 

       
7
Eddy Fauzi E., "Pendekatan Seni: Alternatif Menyelamatkan 

Remaja dari Budaya Kekerasan" dalam Seni: Jurnal Pengetahuan 

dan Penciptaan Seni, Th. VII/01 (Agustus 1999), p. 3 

8) Dari Buku: 

       
8
Sp. Gustami, Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara: Kajian 

Estetik Melalui Pendekatan Multidisiplin (Yogyakarta: Kanisius, 

2000), pp. 212-9 

9) Dari Kamus: 
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10

Anton M. Moeliono (ed.) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1998) p.205 

10) Dari Handbook/Ensiklopedi: 

       
11

H.W. Riecken and G.C. Homans, "Psychologicxal Aspects 

of Social Structure", Handbook of Social Psychology 

(Masschusetts:Addison Wesly Publishing Company, Inc., 1954), 

pp. 786-9  

       
12

E. Mead, "Land Settlement", Encyclopaedia of The Social 

Science (New York: The Macmillan Company, 1954, IX-X), p. 

65 

 

 

f. Kriteria Penulisan footnote/catatan kaki 

1) Lebih dari tiga baris diketik 1 spasi 

2) Kurang dari 3 baris diketik 2 spasi 

3) Kalau dihilangkan beberapa kata atau baris: 

…lahirnya penciptaan/perancangan adalah dari pengamatan. 

Peristiwa pengamatan sesungguhnya bukan peristiwa yang lepas 

dan berdiri sendiri. (di muka kalimat) 

Kelompok-kelompok sosial yang dalam program-program 

pengembangan masyarakat disebut grass root level …mencakup 

baik kelompok miskin di desa maupun di kota. (di tengah 

kalimat) 

Bahwa manusia itu selalu hidup dan mengubah dirinya dalam 

arus situasi yang kongkrit. Dia tidak hanya berubah dalam tetapi 

juga karna diubah oleh situasi …(di akhir kalimat) 

4) Ibid ; ibidum (sama pengarang dan sumber) 

       Sartono, ibid, P.11 ( pengarang dan buku sama, halaman 

berbeda) 

5) loc.cit ; loco citato (halaman sama sudah kesisipan kutipan lain) 

6) op.cit ; opo citato(halaman tidak sama, sudah kesisipan kutipan 

lain) 

Sartono, op.cit. p.25 

g. penulisan Daftar Pustaka menggunakan bentuk sebagai berikut: 

1) Dari Sumber Wawancara/Narasumber/Responden  

Sukarman (64 th.), Dekan Fakultas Seni dan Desain, Universitas 

Potensi Utama, wawancara tanggal ....,Medan. 

2) Dari Makalah Ilmiah  
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Sunaryo, Edi, "Seni: Antara Tradisi dan Modernitas", Makalah 

Ilmiah. Disajikan pada Seminar Ilmiah dalarn Rangka Dies 

Natalis Ke-3 Universitas Potensi Utama, 2017 

3) Dari Diktat  

Mawar, "Teknik Penulisan Ilmiah", Diktat Kuliah pada Program 

Studi Televisi dan Film, Fakultas Seni dan Desain, Universitas 

Potensi Utama, 2015 

4) Dari Pengkajian/Tesis/Disertasi  

Lestari, Endang, "Eksplorasi Bentuk dan Konsep Penciptaan Seni 

Keramik Kontemporer: Analisis terhadap Tiga Seniman Keramik; 

Hendrawan Rianto (Bandung), Suyatna (Jakarta), dan Noor 

Sudiyati" (Yogyakarta), Pengkajian S-1 Program Studi Kriya Seni 

Jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta, 2001 

5) Dari Katalog  

Pergelaran Seni Kria-ISI, Fakultas Seni Rupa Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta, Museum Nasional, Jakarta, 5-10 Mei 2003 

6) Dari Surat Kabar 

Daulay, Hamdan, "Soal Keadilan dan Kenaikan Gaji PNS" dalam 

Kedaulatan Rakyat, Medan, Kamis, 30 Maret 2015 

7) Dari Majalah/Jurnal  

Fauzi E., Eddy, "Pendekatan SeniAlternatif Menyelamatkan 

Remaja dari Budaya Kekerasan" dalam Seni: Jurnal Pengetahuan 

dan Penciptaan Seni, Th. VII/01, Agustus 1999 

8) Dari Buku  

Gustami, Sp., Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara: Kajian Estetik 

Melalui Pendekatan Multidisiplin, Yogyakarta: Kanisius, 2000 

Stolnitz, Jerome, Art Critis: A Critical Introduction, Boston: 

Houghton Mifflin Compaby, 1960 9)  

9) Dari Kamus  

Moeliono, Anton M. (ed.), Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, 1998 10)  

10) Dari Handbook/Ensiklopedi  

Riecken, H.W. and G.C. Homans, "Psychologicxal Aspects of 

Social Structure", Handbook of Social Psychology, 

Massachusetts: Addison Wesly Publishing Company, Inc., 1954 

 

Mead, E., "Land Settlement", Encyclopaedia of The Social 

Science, New York: The Macmillan Company, 1954, Ix-x 

11) Dari Website  
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www.kompas.com/beritaseni (diakses penulis pada tanggal 17 

Februari 2007, jam 14.30 WIB) 

h. Contoh Penulisan Daftar Pustaka 

Setiap daftar pustaka harus dituliskan dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Diurutkan sesuai abjad 

2) Nama pengarang dibalik, nama keluarga di depan 

3) Jarak 2 spasi untuk antar buku 

4) Jarak 1 spasi untuk satu sumber 

Contoh penulisan daftar pustaka: 

 

Daulay, Hamdan, "Soal Keadilan dan Kenaikan Gaji PNS" dalam 

Kedaulatan Rakyat, Medan, Kamis, 30 Maret 2015 

 

Gustami, Sp., Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara: Kajian Estetik 

Melalui Pendekatan Multidisiplin, Yogyakarta: Kanisius, 

2000 Stolnitz, Jerome, Art Critis: A Critical Introduction, 

Boston: Houghton Mifflin Compaby, 1960 

 

Moeliono, Anton M. (ed.), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Balai Pustaka, 1998 

  

 

II.2     SUMBER ACUAN 

Sumber acuan dapat berupa buku, jurnal, majalah, buletin, wawancara atau 

media elektronik dan lain-lain yang sesuai dengan lingkup dan 

permasalahan. Khusus pengambilan acuan dari situs-situs (website) resmi 

di internet maksimal 20%. Bagi Penulisan Skripsi Karya 

Penciptaan/Perancangan Seni, diwajibkan menggunakan sumber acuan 

minimal 5 sumber (buku, jurnal ilmiah, Pengkajian/Tesis/Disertasi, dan 

website). Jumlah 5 dalam hal ini tidak termasuk kamus, ensiklopedi, 

majalah, surat kabar, dan katalogus. Bagi Penulisan Skripsi Pengkajian, 

diwajibkan menggunakan sumber acuan minimal 10 sumber (buku, jurnal 

ilmiah, Pengkajian/Tesis/Disertasi dan website). Jumlah 10 dalam hal ini 

tidak termasuk kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan katalogus. 

 

II.3  BATASAN PENULISAN LAPORAN 

Penulisan Laporan Skripsi/Skripsi Karya selain diharapkan memenuhi 

Pedoman Penulisan namun juga diharapkan mengacu pada penulisan yang 

efektif, efisien serta dapat memberi sumbangsih bagi nasional dan 
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internasional dan berawawasan kewirausahaan sesuai dengan Renstra 

Universitas Potensi Utama. Berdasarkan hal di atas maka batasan penulisan 

Laporan Skripsi/Skripsi Karya Program S-1 yaitu Minimal 60 halaman. 

 

II.4   PEDOMAN PENILAIAN  

 

A. PEDOMAN PENILAIAN PENCIPTAAN/PERANCANGAN 

 

 

BAB III  

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI/SKRIPSI KARYA 

 

A. PEDOMAN PENILAIAN PENGKAJIAN 

 

No. Aspek yang Dinilai Keterangan 

1 MATERI PENELITIAN (40%) 80-100  = A 

77,5-79,99 = A- 

75-77,49 = B+ 

70-74,99 = B 

67,5-69,99 = B- 

65-67,49 = C+ 

60-64,99 = C 

50-59,99 = D 

10–49,99 = E 

2 METODE PENELITIAN (20%) 

3 TEKNIS PENULISAN (20%) 

4 KEMAMPUAN VERBAL (20%) 

 NILAI AKHIR 

No. Aspek yang Dinilai Keterangan 

1 PENCIPTAAN/PERANCANGAN, PROSES 

KREATIF, (40%) 

80-100  = A 

77,5-79,99 = A- 

75-77,49 = B+ 

70-74,99 = B 

67,5-69,99 = B- 

65-67,49 = C+ 

60-64,99 = C 

50-59,99 = D 

10–49,99 = E 

2 PAMERAN/SCREENING FILM (20%) 

3 LAPORAN (20%) 

4 KEMAMPUAN VERBAL (20%) 

 NILAI AKHIR 
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A. PROGRAM STUDI S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 

1. Pedoman Penulisan Laporan Skripsi Karya 

Penciptaan/Perancangan 

 

I. BAGIAN AWAL 

 

A. Cover Luar 

B. Cover  Dalam 

C. Persetujuan Pembimbing 

D. Pengesahan Dewan Penguji 

E. Pernyataan Penulis 

F. Pengantar 

G. Abstrak 

H. Abstract 

I. Daftar Isi 

J. Daftar Tabel 

K. Daftar Gambar 

L. Glosarium 

M. Daftar Lampiran 

 

II. BAGIAN INTI 

 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Penciptaan 

B. Rumusan Penciptaan 

C. Batasan Lingkup Penciptaan 

D. Tujuan Penciptaan 

E. Manfaat Penciptaan 

F. Sistematika Penulisan 

 

BAB II KAJIAN SUMBER PENCIPTAAN 

A. Studi Literatur 

B. Tinjauan Karya 

B. Metode Penciptaan  

C. Penyajian Data 

D. Analisis Data 

 

BAB III KONSEP DAN PROSES PERANCANGAN 

A. Rancangan Konsep Karya 

B. Penjaringan Ide 
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1. Brainstorming 

C. Konsep Media 

1. Tujuan Media 

2. Strategi Media 

a. Target Audience 

b. Pemilihan Media 

c. Panduan Media/Media Mix 

3. Program Media 

1. Waktu 

2. Tempat 

D. Konsep Kreatif 

1. Tujuan Kreatif 

2. Tema/Big Idea 

3. Strategi Kreatif 

4. Strategi Penyajian 

5. Warna 

6. Tipografi  

7. ……… 

E. Visualisasi 

1. Pengembangan Bentuk Visual 

a. Sketsa 

b. Layout 

c. Storyboard 

d. ……… 

2. Eksekusi Final Desain 

a. Media Utama 

b. Media Pendukung 

c. Poster Pameran 

d. Katalog Karya 

e. Graphic Standart Manual 

f. Poster Proses Perancangan 

 

BAB IV DESKRIPSI DAN PAMERAN KARYA 

A. Deskripsi Karya 

B. Konsep Pameran 

1. Lokasi 

2. Penataan Ruang Pameran 

3. Display booth 

C. Organisasi Pelaksana Pameran 

1. Struktur Organisasi 
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2. Tugas dan Tanggungjawab 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

III. BAGIAN AKHIR 

I. Daftar Pustaka 

II. Diskografi 

III. Webstografi 

IV. Daftar informan 

 

LAMPIRAN 

1. Data Diri 

2. Desain Katalog 

3. Desain Undangan 

4. Desain Spanduk 

5. Desain Pamplet 

6. Katalog Cetak 

7. Liputan Media/Kuratorial (Jika Ada) 

8. SK Penetapan Penguji 

 

 

B. PROGRAM STUDI S-1 FILM DAN TELEVISI 

1. PENULISAN PROPOSAL 

 Proposal Skripsi/Skripsi Karya merupakan suatu usulan penciptaan karya seni 

atau usulan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi/Skripsi Karya. 

Mahasiswa dapat memilih Skripsi/Skripsi Karya penciptaan atau penelitian sesuai 

jalur dan minat. Berikut adalah sistematika penulisan Proposal Penciptaan Karya 

Seni dan Proposal Penelitian Skripsi. 

 

1.1. PENULISAN PROPOSAL PENCIPTAAN KARYA SENI 

Proposal Penciptaan Karya Seni terdiri atas: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penciptaan 

B. Rumusan Ide Penciptaan 

C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan  

D. Tinjauan Karya dan Orisinalitas 

E. Metode Penciptaan 

 Persiapan  
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 Elaborasi 

 Sintesis 

 Realisasi 

 Penyelesaian 

 

BAB II KAJIAN SUMBER PENCIPTAAN 

A. Objek Penciptaan 

B. Analisis Objek 

C. Landasan Penciptaan 

 

BAB III KONSEP KARYA 

A. Konsep Penciptaan 

B. Konsep Teknis 

C. Desain Produksi 

 

JADWAL PELAKSANAAN 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN 

 

Berikut penjelasan dari bagian-bagian di atas: 

1. Latar Belakang Penciptaan 

Latar belakang penciptaan berisi uraian tentang hal-hal spesifik yang 

mendorong, merangsang atau menjadi alasan timbulnya ide pengkaryaan. 

Menjabarkan tentang alasan pemilihan media, perwujudannya, akhirnya 

dijelaskan hal-hal menarik yang akan diwujudkan dalam karya seni yang 

akan diciptakan. 

 

2. Rumusan Ide Penciptaan 

Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin dituangkan ke dalam 

garapan karya seni, yaitu berisi kalimat tanya (tanpa tanda tanya) yang 

berkaitan dengan hal-hal menarik yang akan diwujudkan dalam karya seni 

di atas/perspektif yang merujuk pada rumusan masalah. 

 

3. Tujuan dan Manfaat Penciptaan 

Bagian ini memuat tentang tujuan penciptaan; berisi butir-butir pemikiran 

yang berkaitan langsung dengan perspektif penciptaan dan merujuk pada 

rumusan penciptaan. Jika tujuan tercapai, apa manfaat atau kontribusi 

karya yang dibuat itu terhadap diri sendiri, kehidupan dunia kesenian, 

lembaga dan masyarakat umum. 
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4. Keaslian Karya dan Orisinalitas 

Dalam pemaparan orisinalitas belum cukup memberikan penjelasan yang 

bersifat subjektif saja, seperti pengakuan pengkarya bahwa ia tidak meniru 

karya siapa pun. Oleh karena itu, perlu membuat komparasi dengan karya-

karya terdahulu yang menggarap tema, atau ide, atau gaya serupa sehingga 

dapat ditegaskan bahwa karya yang diciptakan bukan menjiplak karya 

orang lain. Artinya, pada aspek apanya karya Anda paling orisinal atau 

aspek kebaruan apa yang membedakannya dengan karya lain yang 

dijadikan rujukan. Orisinalitas bisa dirunut berdasarkan subjek/tema, ide, 

bentuk, konsep, media/materi, dan teknik ungkap. 

 

5. Objek Penciptaan 

a. Tema (misalnya: sumando) mengkaji buku dan referensi tentang 

sumando. 

b. Media (dokumenter) mengkaji buku dan referensi tentang 

documenter 

c. Penulisan Naskah/Penyutradaraan/Editing/Videografi/Tata Artistik  

(buku tentang salah satu item yang dipilih) 

Dengan demikian, uraikan dengan jelas kajian sumber pengkaryaan yang 

menimbulkan gagasan, dan hubungannya dengan rencana karya yang akan 

diusulkan. 

 

6. Analisis Objek 

Sub bab ini berisi analisi objek yang ada dalam karya seni. Pada karya seni 

program cerita di bagian ini berisi analisis skenario, sedangkan pada 

program non cerita berisi penjelasan-penjelasan tentang analis objek dan 

pemilihan fokus objek yang akan ditampilkan pada karya. 

 

 

7. Landasan Penciptaan 

Berisi penjelasan tentang landasan yang digunakan dalam penciptaan 

karya. Di dalam penciptaan karya, umumnya pengetahuan-pengetahuan, 

teori-teori dikembangkan dan diterapkan berdasar kesesuaian dengan 

konsep karya, sehingga karya yang diciptakan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

8. Konsep Penciptaan 

Berisikan penggambaran yang menerapkan metode dan ide-ide yang baru 

sehingga menghasilkan suatu karya seperti : 
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a. Penyutradaraan menjelaskan konsep atau metode sutradara dalam 

menyutradarai sebuah film mulai dari pengembaangan cerita hingga 

realisasi ke dalam  audio visual 

b. Editing menjabarkan metode mengenai konsep editing yang akan 

digunakan dan tertuang minimal pada table editing list  

c. Videografi menjabarkan metode pengambilan gambar yang digunakan 

dan tertuang dalam Story Board maupun ShotList 

d. Skrip menjelaskan konsep  dalam menentukan ide, alur, hingga 

pengembangan cerita 

e. Sound Recording menjabarkan bagaimana konsep atau ide-ide baru 

terkait video effect, scoring, mixing hingga konsep audio yang 

digunakan 

f. Manajemen Produksi menjabarkan bagaimana konsep POAC yang 

akan digunakan pada produksi program. 

 

9. Konsep Teknis 

Konsep teknis memuat penjelasan tentang rancang teknis yang sesuai 

dengan kebutuhan desain produksi. Penjelasan ditulis secara lengkap dan 

detail, sehingga pembaca mudah memahami karya yang akan dibuat. 

 

10. Desain Produksi 

Desain produksi berisikan tahapan-tahapan yang menyangkut 

keseluruhan rencana konseo visual yang akan dibuat dan panduan bagi 

semua kru, agar semua kegiatan/aktifitas yang di perlukan berjalan efektif 

dan efisien. 

 

11. Metode Penciptaan  

Metode Penciptaan atau pengkaryaan diketahui sebagai cara mewujudkan 

karya seni secara sistematik.  Jelaskan metode yang dipakai dalam 

penciptaan karya seni.  Bagian ini bukan menguraikan terminologi metode 

yang dipakai, tetapi mengorganisasikan rancangan garapan karya seni 

secara sistematis yang merujuk kepada metode tertentu sebagai panduan. 

Artinya uraian metode ini implisit organisasinya dalam uraian rancangan 

proses penciptaan karya seni sesuai dengan tahap-tahap pengkaryaan sejak 

mendapatkan inspirasi (tahap ide), perancangan, sampai 

mengaktualisasikannya menjadi karya seni, dan dilengkapi dengan alasan 

dan tujuan pemilihan media, serta teknik yang dipakai.  Melalui 

pemaparan metode penciptaan akan dapat dilihat kualitas kemampuan 

pengkarya.  
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Contoh/model metode penciptaan seni sebagaimana yang ditawarkan oleh 

Konsorsium Seni, meliputi:  

8.1. Persiapan: pengamatan, pengumpulan informasi dan gagasan.  

8.2. Elaborasi: (pengolahan dari pengamatan dan informasi serta gagasan), 

untuk menetapkan gagasan pokok melalui analisis. 

8.3. Sintesis untuk mewujudkan konsepsi karya seni/pra produksi 

8.4. Realisasi konsep ke dalam berbagai media seni/produksi  

8.5. Penyelesaian ke dalam bentuk akhir karya seni/pasca produksi 

 

12. Jadwal Pelaksanaan (rencana dan jadwal kerja dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan) 

Jadwal pelaksanaan karya sangat membantu untuk kedisiplinan proses 

berkarya. Buatlah jadwal kegiatan pengkaryaan dari persiapan awal 

sampai pembuatan laporan dalam bentuk bar-chart. Bar-chart 

memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut 

yang mengacu pada Metode Pengkaryaan (proses pengkaryaan). 

 

13. Daftar Kepustakaan 

Kepustakaan menggunakan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad, 

yaitu nama pengarang, tahun, judul tulisan, tempat terbit, penerbit. 

Kepustakaan berisi identitas tertulis berupa buku, ensiklopedi, jurnal, 

VCD, DVD, kaset; termasuk sumber-sumber acuan lain, seperti data 

tertulis (bahan-bahan seni) via internet (dari situs resmi/organisasi yang 

berbadan hukum, bukan dari blog dan sejenisnya) yang digunakan dalam 

penyusunan pertanggungjawaban tertulis pengkaryaan seni. Oleh 

karenanya, sumber-sumber yang tidak disebutkan dalam bagian isi, tidak 

perlu dicantumkan dalam daftar ini. 

 

14. Lampiran 

 Biodata Pengkarya (cantumkan pengalaman berkarya seni). 

Contoh biodata penyusun, memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Nama lengkap mahasiswa dan NIM 

2. Tempat dan tanggal lahir. 

3. Riwayat Pendidikan. 

4. Karya-karya seni yang pernah diciptakan (dan jabatan). 

5. Karya tulis yang berhubungan dengan karya seni yang pernah disusun. 

6. Event-event kesenian dan pertemuan-pertemuan ilmiah yang pernah 

diikuti. 

7. Penghargaan karya seni yang pernah diperoleh. 
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Daftar Sumber Rujukan 

 Daftar sumber rujukan terdiri atas Daftar Pustaka, Daftar Sumber On Line, 

Daftar Sumber Audio Visual dan Daftar Nara Sumber. Daftar pustaka disebut pula 

dengan Kepustakaan atau Bibliography. Daftar pustaka hanya memuat pustaka 

yang diacu dalam penciptaan karya karena bahan pustaka merupakan penunjang 

penciptaan. Daftar pustaka berisi semua sumber rujukan tertulis berupa buku teori 

dan buku karangan lain yang relevan. Selain itu, karangan yang berasal dari media 

massa cetak bisa dimasukkan. Diktat kuliah tidak dapat dimasukkan sebagi 

referensi karena tidak termasuk dipublikasikan. Cara penulisan daftar pustaka, 

buku, laporan penelitian, majalah, surat kabar atau katalog mengacu kepada tata 

cara seperti pada proposal, mengacu pada buku penulisan ilmiah yang 

dipublikasikan dan digunakan sebagai pedoman, atau menurut rekomendasi dari 

dosen pembimbing. 

 Data sumber on line berisi dari daftar sumber rujukan dari internet pada 

situs resmi. Tata cara penulisannya: nama penulis, judul artikel, alamat web, 

waktu akses (tanggal, bulan tahun dan jam). 

 Daftar sumber audio visual berisi daftar sumber rujukan berupa rekaman 

dalam bentuk file video, film, VCD dan DVD. Tata cara penulisannya: judul, 

sutradara, nama rumah produksi, tahun produksi. 

 Daftar nara sumber berisi nama-nama nara sumber yang diwawancarai yang 

berkaitan dengan proses penciptaan karya. Tata cara penulisannya: nama, 

kompetensi (misalnya ahli komunikasi, tokoh masyarakat dan lain-lain), waktu 

wawancara (tanggal, bulan tahun dan jam), tempat wawancara (kota). 

Lampiran 

 Lampiran berisi bahan yang digunakan dalam proses penciptaan karya. 

Bahan tersebut mendukung terwujudnya karya seni atau diperlukan untuk 

memahami karya. Lampiran skenario penting bagi karya progam cerita (dengan 

pendekatan selain penulisan skenario) atau editing script bagi karya seni program 

non cerita (dokumenter, features, klip musik, iklan layanan masyarakat). Bagi 

karya seni dengan pendekatan penulisan skenario, skenario tidak dimasukkan 

dalam lampiran melainkan dibukukan (dijilid terpisah) dari pertanggungjawaban 

karya seni. 

Lampiran lain yang disertakan berupa transkrip wawancara (bagi program 

dkomenter dan features), surat-surat perijinan, poster karya, pamflet, copy karya 

dan data lain yang dirasa perlu. 

 

ATURAN PENCIPTAAN KARYA SENI 

1. Mahasiswa yang memilih Skripsi Karya diharapkan menciptakan karya seni 

yang orisinal dengan konsep yang jelas. 
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2. Program diproduksi dalam format miniDV, DVcam, Betacam, HD atau 

format lain yang diterima untuk tayang di stasiun televisi dan film, dan hasil 

akhir dipresentasikan dalam format DVD (VOB). 

3. Mencantumkan logo Universitas Potensi Utama dan tulisan Program Studi 

Film dan Televisi Fakultas Seni dan Desain. 

4. Menggunakan Bumper Program Studi Film dan Televisi 

5. Mencantumkan pembimbing dalam credit tittle sebagai konsultan. 

6. Pemakaian materi (musik, gambar/foto, dll) dari pihak ketiga harus 

memiliki ijin tertulis. 

7. Tidak mengandung unsur sara dan pornografi. 

8. Sebelum menempuh Ujian Skripsi Karya mahasiswa Skripsi Karya wajib 

melakukan publikasi dan pemutaran karya di hadapan publik. Tanda bukti 

publikasi (poster/kliping/buku tamu /dokumentasi) dilampirkan dalam 

bundle laporan sebagai lampiran syarat mengikuti ujian. 

  

9. format karya seni: 

 Aturan Ketentuan durasi 

A. Program Cerita Film 

Program berdurasi 30 menit  hingga 60 menit masing-masing 

termasuk bumper in, dan bumper out.  

Mahasiswa yang memilih Tugas akhir Karya seni Program cerita 

memilih satu pendekatan (Penyutradaraan, Videografi, Editing, 

Penulisan Naskah, Sound Recording, Manajemen Produksi) dalam 

penciptaan karyanya. Naskah yang akan diproduksi harus telah lolos 

seleksi oleh pembimbing dan Program Studi. 

 

B. Program cerita film / Non Cerita televisi (Dokumenter, Feature, Talk 

show, Reality show, Variety show) 

Program cerita film televisi 

Program berdurasi 24 menit (terdiri 4 segmen) atau 48 menit (terdiri 

dari 8 segmen) masing-masing segmen dibatasi dengan bumper in, 

dan bumper out. Program diberi slot comercial break. 

Mahasiswa yang memilih Tugas akhir Karya seni Program cerita 

memilih satu pendekatan  dalam penciptaan karyanya. Naskah 

yang(Penyutradaraan, Videografi, Editing, Penulisan Naskah, Sound 

Recording, Manajemen Produksi) akan diproduksi harus telah lolos 

seleksi oleh pembimbing dan Program Studi. 

*Mahasiswa juga bisa mencipta Program Cerita untuk televisi yang 

tidak  memberi tempat untuk comercial break dengan durasi 30 

menit atau 60 menit. 
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Program berdurasi 24 menit (terdiri 4 segmen) atau 48 menit (terdiri 

8 segmen) masing-masing segmen dibatasi dengan bumper in, dan 

bumper out. Program diberi slot comercial break.  

Program non cerita 

Pada penciptaan program Tugas Akhir Non Cerita, mahasiswa 

menjadi konseptor dan eksekutor dalam program itu. Pencipta wajib 

menjelaskan seluruh konsep di samping konsep konsep 

penyutradaraan, videografi, editing, tetapi juga penulisan naskah, 

konsep tata artistik, dan konsep tata suara.  

*Klip Musik; durasi menyesuaikan lagu, Iklan Layanan Masyarakat 

durasi  15 dan 30 detik)  

*Mahasiswa juga bisa mencipta Program Non Cerita untuk televisi 

yang tidak memberi tempat untuk comercial break dengan durasi 30 

menit atau 60 menit.  

(*bukan prioritas) 

Catatan: 

 Bentuk Karya (memilih salah satu) 

 Satu karya seni bisa dikerjakan berkelompok dengan ketentuan minat 

utama/Pembahasan yang berbeda. Maksimal 6 orang ( 

 

1.2.  PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN (SKRIPSI) 

 Isi proposal penelitian (skripsi) terdiri atas: 

 

BAB. I Pendahuluan 

A. Latar Belakang Penelitian 

B. Rumusan Penelitian 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Tinjauan Pustaka 

E. Landasan Teori 

F. Metode Penelitian 

 

 

BAB. II Objek Penelitian 

 Bab ini menguraikan segala sesuatu mengenai objek penelitian yang terkait 

dengan masalah penelitian, misalnya sejarah, latar belakang keberadaan obyek, 

jenis-jenis, klasifikasi dan lain-lain. 
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BAB. III Landasan Teori 

Bab ini berisi mengenai landasan teoritis sebagai pembedah dalam melakukan 

penelitian. 

 

JADWAL PELAKSANAAN 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN 

 

Berikut penjelasan dari bagian-bagian di atas: 

 

1. Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang penelitian berisi uraian tentang hal-hal spesifik yang 

mendorong, atau menjadi alasan timbulnya perspektif penelitian. Jika 

diperlukan, sub bab ini diawali dengan penjelasan singkat tentang judul skripsi 

agar pembaca dapat memahami perspektif penelitian dengan sebaik-baiknya.  

Inspirasi penelitian ini bersumber dari dalam konteks kajian program media 

pertelevisian dan perfilman, (bukan kajian antropologis, sosiologis dan 

psikologis dan lain-lain).   

Selanjutnya mengemukakan pertimbangan penyusunan skripsi, baik dari aspek 

kesenian atau kultural, dilengkapi dengan alasan atau pertanggungjawaban 

penulisan dari aspek akademik, etika, dan estetika. Peneliti sekaligus 

menyatakan harapannya tentang prospek skripsi tersebut dalam kehidupan 

masyarakat pada masa sekarang dan masa akan datang.  Akhirnya dijelaskan 

hal-hal menarik yang akan diwujudkan dalam skripsi nantinya. Lingkup 

penelitian ini tetap dalam konteks kajian program media pertelevisian dan 

perfilman, tidak termasuk di dalamnya kajian antropologis, sosiologis, 

psikologis dan lain-lain. 

 

2. Rumusan Masalah 

Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin dituangkan dalam skripsi, 

yaitu berupa kalimat tanya (tanpa tanda tanya) yang berkaitan dengan hal-hal 

menarik yang akan dituangkan dalam skripsi. 

 

3. Tujuan daan Manfaat Penelitian  

Bagian ini memuat tentang tujuan penelitian/skripsi, berisi butir-butir 

pemikiran yang berkaitan langsung dengan perspektif penelitian yang merujuk 

pada rumusan masalah. Jika tujuan tercapai, apa manfaat atau kontribusi 

skripsi yang dibuat terhadap diri sendiri, kehidupan dunia berkesenian, 

lembaga dan masyarakat umum. 
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5. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka memuat uraian singkat dan sistematatis dari berbagai buku, 

hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Data atau fakta yang akan diungkapkan sedapat mungkin 

diambil dari sumber primer (orisinil). Semua sumber yang diungkap harus 

disebutkan nama, tahun penulisan dan penerbitnya. Di bagian ini peneliti perlu 

menguraikan isi buku dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan pemecahan masalah dengan obyek yang sama dengan obyek yang 

akan diteliti. 

Sebutkan manfaat teori yang diambil untuk penelitian yang akan dilakukan. 

Teori berfungsi sebagai alat pemecah masalah. Oleh karena itu dalam 

mempergunakan teori yang berasal dari disiplin ilmu pertelevisian dan 

perfilman (yang relevan dengan tujuan penelitian), harus dijelaskan secara 

konsepsional dan peneliti harus sudah memiliki gambaran cara 

pengopersionalannya. 

 

6. Landasan teori 

Landasan teori adalah penjabaran teori-teori yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian. 

 

7. Metode Penelitian  

Metode penelitian mengandung uraian tentang: obyek penelitian, metode 

pengambilan data dan analisa data. 

a. Objek penelitian 

Menjelaskan tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian, objek ini 

harus diberi batasan agar jelas ruang lingkupnya, lebih fokus, serta 

memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

b. Metode pengambilan data 

Menjelaskan bagaimana cara data penelitian hendak diambil. Banyak 

metode dapat digunakan untuk mengambil data, misalnya observasi dan 

wawancara, quesioner, dan lain-lain, oleh karenanya harus disesuaikan 

dengan jenis dan sifat data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam satu 

penelitian dapat dilakukan beberapa metode pengambilan data. 

c. Analisis data 

Memuat cakupan uraian tentang model dan cara menganalisis hasil 

pengumpulan data, dalam komponen ini harus dijelaskan teknik analisis 

yang dipergunakan untuk menganalisis data. Mungkin  dipergunakan 

teknik kualitatif atau kuantitatif. 
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8. Jadwal Pelaksanaan 

Rencana dan jadwal kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadwal 

pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi sangat membantu untuk 

kedisiplinan proses penulisan. Buatlah jadwal kegiatan penelitian dari 

persiapan awal sampai pembuatan skripsi dalam bentuk bar-chart. Bar-chart 

memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut yang 

mengacu pada metode penelitian yang digunakan. 

 

9. Kepustakaan 

Kepustakaan menggunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad, yaitu 

nama pengarang, tahun, judul tulisan, tempat terbit, penerbit. Kepustakaan 

berisi identitas tertulis berupa buku, ensiklopedi, jurnal, laporan penelitian, 

skripsi, tesis, desertasi dan sumber-sumber acuan lain, seperti data tertulis via 

internet yang digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban tertulis 

penelitian (skripsi). Oleh karenanya, sumber-sumber yang tidak disebutkan 

dalam bagian isi, tidak perlu dicantumkan dalam daftar ini. 

10. Lampiran 

Biodata Peneliti (cantumkan pengalaman berkarya seni). 

Contoh biodata penyusun, memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Nama lengkap mahasiswa dan NIM 

2. Tempat dan tanggal lahir. 

3. Riwayat Pendidikan. 

4. Karya-karya seni yang pernah diciptakan (dan jabatan). 

5. Karya tulis yang berhubungan dengan karya seni yang pernah disusun. 

6. Event-event kesenian dan pertemuan-pertemuan ilmiah yang pernah 

diikuti. 

7. Penghargaan karya seni yang pernah diperoleh. 

 

Daftar Sumber Rujukan 

 Daftar sumber rujukan terdiri atas Daftar Pustaka, Daftar Sumber On Line, 

Daftar Sumber Audio Visual dan Daftar Nara Sumber. Daftar pustaka disebut pula 

dengan Kepustakaan atau Bibliography. Daftar pustaka hanya memuat pustaka 

yang diacu dalam skripsi karena bahan pustaka merupakan penunjang penelitian 

dan penulisan skripsi. Daftar pustaka berisi semua sumber rujukan tertulis berupa 

buku teori dan buku karangan lain yang relevan. Selain itu, karangan yang berasal 

dari media massa cetak bisa dimasukkan. Diktat kuliah tidak dapat dimasukkan 
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sebagi referensi karena tidak termasuk dipublikasikan. Cara penulisan daftar 

pustaka, buku, laporan penelitian, majalah, surat kabar atau katalog mengacu 

kepada tata cara seperti pada proposal, mengacu pada buku penulisan ilmiah yang 

dipublikasikan dan digunakan sebagai pedoman atau menurut rekomendasi dari 

dosen pembimbing. 

 Data sumber on line berisi dari daftar sumber rujukan dari internet pada situs 

resmi. Tata cara penulisannya: nama penulis, judul artikel, alamat web, waktu 

akses (tanggal, bulan tahun dan jam). 

 Daftar sumber audio visual berisi daftar sumber rujukan berupa rekaman 

dalam bentuk file video, film, VCD dan DVD. Tata cara penulisannya: judul, 

sutradara, nama rumah produksi, tahun produksi. 

 Daftar nara sumber berisi nama-nama nara sumber yang diwawancarai yang 

berkaitan dengan proses penelitian. Tata cara penulisannya: nama, kompetensi 

(misalnya ahli komunikasi, tokoh masyarakat dan lain-lain), waktu wawancara 

(tanggal, bulan tahun dan jam), tempat wawancara (kota). 

 

Glosarium 

 Glosarium adalah daftar istilah yang dilengkapi dengan definisi dan disusun 

dalam urutan alfabetis. Glosarium dapat dikatakan sebagai kamus untuk 

mempermudah memahami istilah. 

 

Lampiran 

 Lampiran berisi bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahan tersebut 

mendukung penelitian dan analisa hasil penelitian. Lampiran lain yang dapat 

disertakan berupa surat-surat perijinan, kuisioner, data statistik dan data lain yang 

diarasa perlu. 

 

 

2. PENULISAN SKRIPSI KARYA 

2.1. PENULISAN PENCIPTAAN KARYA SENI 

Dalam Tugas Akhir Penciptaan Karya Seni, selain menciptakan karya seni 

mahasiswa juga diwajibkan menyusun pertanggungjawaban penciptaan karya 

seni. Pertanggungjawaban penciptaan karya seni terdiri atas tiga bagian yaitu: 

Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian Akhir. 

  

 

 

1.  BAGIAN AWAL 
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 Bagian ini terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan (dikutip dari Form lampiran), halaman 

persembahan (bila perlu), kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel 

(bila ada), daftar istilah (bila ada), daftar singkatan (bila ada), daftar lampiran (bila 

ada). 

 

Halaman Sampul depan 

 Halaman sampul depan memuat: judul karya, maksud penciptaan karya, 

lambang Universitas Potensi Utama, nama lengkap mahasiswa, nomor induk 

mahasiswa, lembaga (instansi) dan tahun penyelesaian tugas akhir. 

a. Judul karya seni dibuat singkat dan jelas. Judul menggambarkan konsep 

estetis (jika film), jenis format dan judul program (jika televisi). Khusus 

karya seni program cerita dituliskan juga pendekatan penciptaan karya 

seni tersebut (misalnya Penyutradaraan, Videografi, Editing). 

b. Maksud penciptaan karya seni adalah untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana S-1 (Strata-Satu) Program Studi Televisi dan 

Film. 

c. Lambang Universitas Potensi Utama dengan diameter 5 cm. 

d. Nama mahasiswa ditulis lengkap sesuai ijazah (SLTA) yang digunakan 

pada saat mendaftar ke Universitas Potensi Utama, tidak boleh ada 

singkatan dan tidak boleh ada gelar kesarjanaan. 

e. Lembaga adalah Program Studi Televisi dan Film Fakultas Seni dan 

Desain Universitas Potensi Utama. 

f. Tahun penyelesaian tugas akhir ditempatkan di bawah tulisan Medan. 

 

 

Urutan pada bagian pembukaan yaitu: 

- Halaman Judul 

- Halaman Pengesahan 

- Halaman Pernyataan 

- Kata Pengantar 

- Daftar Isi 

- Daftar Gambar 

- Daftar Tabel 

- Daftar Lampiran 

- Daftar Istilah 

- Daftar singkatan 

Daftar singkatan tidak dapat dihindari apabila terdapat kalimat panjang atau 

nama yang digunakan secara berulang-ulang. Jika dalam pertanggungjawaban 

karya terdapat empat singkatan atau lebih, maka harus dibuat daftar singkatan 
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agar pembaca mudah mengingat kalimat atau nama yang disingkat. Apabila 

singkatan kurang dari empat maka bisa dijelaskan dalam teks. 

- Abstrak 

Abstrak adalah intisari atau uraian singkat tetapi lengkap isi dari 

pertanggungjawaban karya seni. Di dalamnya tercantum tujuan penciptaan, 

objek penciptaan, format program konsep estetik dan perwujudan karya seni. 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan diketik spasi 1. Biasanya abstrak 

terdiri dari tiga alinea dan panjangnya tidak lebih dari satu halaman (kurang 

lebih 200 kata). Kata kunci dicantumkan di bawah abstrak dan berjumlah 

tidak lebih dari tiga kata. 

 

2.  BAGIAN ISI 

Bagian isi memuat bab-bab: Pendahuluan, Kajian Sumber Penciptaan, 

Konsep Karya, Perwujudan Karya, Pembahasan Karya, Penutup.  

 

 

 BAB. I Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat latar belakang penciptaan, ide penciptaan, tujuan dan 

manfaat, tinjauan karya, landasan teori, kerangka konsep, metode penciptaan. 

 

a. Latar Belakang Penciptaan 

Latar belakang penciptaan berisi uraian yang menjelaskan bahwa karya seni 

yang akan dibuat menarik dan layak untuk diwujudkan. Yang dimaksud 

dengan 'menarik' adalah bahwa karya seni yang hendak diciptakan 

mempunyai keunggulan, dan objek dalam karya tersebut sangat fenomenal 

atau keberadaannya diakui masyarakat di tingkat lokal, nasional atau 

internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan 'layak diwujudkan' adalah 

karya seni yang hendak diciptakan penting bagi keilmuan dan data yang 

tersedia pada objek lengkap dan memadai.  

  

b. Rumusan Ide Penciptaan Karya  

Ide penciptaan karya memuat penjelasan tentang sumber ide yang 

mengilhami penciptaan karya seni. Ide tersebut bisa berasal dari fenomena 

yang terjadi pada masyarakat, alam, karya seni, karya sastra atau sumber-

sumber ide yang lain.  

 

 

c. Tinjauan Karya dan Orisinalitas 

Tinjauan karya memuat penjelasan tentang karya-karya sejenis yang 

djadikan acuan bagi karya seni yang akan diciptakan. Di dalam penjelasan 
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tersebut terkandung keterangan tentang bagian-bagian referensi yang 

menjadi inspirasi penciptaan karya, misalnya dari segi pengambilan gambar, 

cara membangun pengadegan dan seterusnya. 

Sedangkan orisinalitas adalah uraian apakah objek penciptaan ini 

sebelumnya pernah dibuat orang lain. Kalau sudah maka harus 

dikemukakan siapa yang membuat, pendekatan teori, konsep, dan metode 

apa yang digunakan pembuatnya. Dengan pemaparan ini secara tidak 

langsung pencipta karya telah menunjukkan kepada khalayak akademis 

bahwa karyanya berbeda dengan karya yang dilakukan sebelumnya. 

 

d. Tujuan dan Manfaat Penciptaan 

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari penciptaan karya seni ini. 

Tujuan harus jelas agar penciptaan dapat mencapai sasasaran yang 

diharapkan. Deskripsi tujuan tergantung kepada kepentingan penciptanya. 

Pencipta karya memaparkan hal-hal yang ingin dicapai melalui karya ini. 

Tujuan penciptaan karya dapat dilihat dari sisi akademis atau praktis. Sisi 

akademis terkait dengan manfaat penciptaan karya bagi perkembangan 

keilmuan, sedangkan dari sisi praktis terkait dengan penerapan karya dalam 

masyarakat. 

 

BAB. II Kajian Sumber Penciptaan 

Bab ini berisi penjelasan tentang objek penciptaan karya seni yang akan 

dibuat dan analisis-analisis tentang objek tersebut. 

a. Objek Penciptaan 

Dalam sub bab objek penciptaan diuraikan tentang penciptaan karya seni 

dan batasan lingkup objek yang akan termuat dalam karya seni. Untuk karya 

seni program cerita dengan pendekatan penyutradaraan, videografi, editing 

atau tata artistik, sub bab ini hendaknya berisi penjelasan tentang 'objek 

skenario' dan skenarionya (termasuk penulis, penghargaan, aliran dan 

sebagainya) yang digunakan dalam perwujudan karya. 

 

b. Analisis Obyek 

Sub bab ini berisi analisi objek yang ada dalam karya seni. Pada karya seni 

program cerita di bagian ini berisi analisis skenario, sedangkan pada 

program non cerita berisi penjelasan-penjelasan tentang analis objek dan 

pemilihan fokus objek yang akan ditampilkan pada karya. 

 

  

 

c. Analis Program Televisi dan Film 
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Berisi analisis dan hubungan format program televisi dan film dengan 

pemilihan fokus obyek yang akan ditampilkan pada karya seni. 

 

d. Penyutradaraan,Videografi, Editing 

Berisi penjelasan tentang landasan yang digunakan dalam penciptaan karya. 

Di dalam penciptaan karya, umumnya pengetahuan-pengetahuan, teori-teori 

dikembangkan dan diterapkan berdasar kesesuaian dengan konsep karya, 

sehingga karya yang diciptakan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

 

e. Teori Yang Terkait Dengan Konsep Estetik 

Teori yang dijabarkan adalah teori yang berkait langsung dengan karya seni 

yang akan diciptakan, misalnya teori tentang media, teori komunikasi, teori 

televisi, teori film, teori format program, teori jurnalistik, teori 

penyutradaraan, teori editing, teori estetika dan sebagainya. 

  

BAB. III Konsep Karya 

 Bab ini berisi penjelasan tentang Konsep Estetik, Konsep Program, Konsep 

Produksi dan Konsep Teknik. 

 

a. Konsep Estetik 

 Pada sub bab ini dijelaskan konsep estetik yang menjadi dasar penciptaan 

karya seni yang akan dibuat. Apabila pencipta adalah konseptor dan pencipta 

program (untuk program dokumenter, features, talkshow, varietyshow, klip musik, 

dan iklan layanan masyrakat), maka pencipta wajib menjelaskan seluruh konsep-

konsep penulisan naskah, konsep penyutradaraan, konsep artistik (untuk program 

artistik), konsep videografi, konsep editing dan konsep tata suara. 

 Pencipta karya seni program cerita (multi camera atau single camera) 

menjelaskan konsep artistiknya berdasarkan salah satu pendekatan ( 

penyutradaraan, videografi dan editing) yang menjadi fokus pencipta. 

 

b. Konsep Program televisi/Film 

 Konsep program berisi rancangan kategori program (cerita atau non 

cerita/jurnalistik), jenis televisi (televisi publik, swasta, lokal/nasional, komunitas, 

berlangganan), nama program, isi program, tujuan, format program, sub format 

program, durasi, kategori produksi (studio/non studio). Sedangkan konsep film 

berisi rancangan (Fiksi, Non Fiksi), genre (action, drama, horor, dll), naskah, 

durasi, rating/usia dll. 

 

c. Konsep Produksi 
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 Konsep produksi berisi penjelasan tentang rancangan materi/tema, judul, 

nara sumber (untuk program yang menggunakan nara sumber), sinopsis, treatment 

(untuk program non cerita) atau skenario (untuk program cerita). 

 

d. Konsep Teknis 

 Konsep teknis memuat penjelasan tentang rancang teknik yang sesuai 

dengan kebutuhan desain produksi. Penjelasan ditulis secara lengkap dan detail, 

sehingga pembaca mudah memahami karya yang akan dibuat. 

 

Selanjutnya perwujudan karya adalah bagian akhir dari proses penciptaan karya 

seni. Tahapan ini meliputi penjelasan tahap pra produksi, produksi dan pasca 

produksi. 

a. Pra Produksi 

b. Produksi 

c. Paska Produksi 

d. Faktor Pendukung dan Hambatan 

 

 

BAB. IV. Pembahasan karya 

 Bagian ini menjelaskan bagaimana konsep penciptaan diterapkan dalam karya 

yang diproduksi. Karya diuraikan dan dijelaskan secara deskriptif tetapi spesifik 

dari konsep artistik maupun estetikanya. Diharapkan setelah dilakukan 

pembahasan karya dapat diperoleh kesesuaian dengan konsep dan desain 

produksinya. 

 

BAB. V. Penutup 

a. Kesimpulan 

b. Saran 

 

3.  BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir terdiri dari: 

 

Daftar Sumber Rujukan 

 Daftar sumber rujukan terdiri atas Daftar Pustaka, Daftar Sumber On Line, 

Daftar Sumber Audio Visual dan Daftar Nara Sumber. Daftar pustaka disebut pula 

dengan Kepustakaan atau Bibliography. Daftar pustaka hanya memuat pustaka 

yang diacu dalam penciptaan karya karena bahan pustaka merupakan penunjang 

penciptaan. Daftar pustaka berisi semua sumber rujukan tertulis berupa buku teori 

dan buku karangan lain yang relevan. Selain itu, karangan yang berasal dari media 

massa cetak bisa dimasukkan. Diktat kuliah tidak dapat dimasukkan sebagi 
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referensi karena tidak termasuk dipublikasikan. Cara penulisan daftar pustaka, 

buku, laporan penelitian, majalah, surat kabar atau katalog mengacu kepada tata 

cara seperti pada proposal, mengacu pada buku penulisan ilmiah yang 

dipublikasikan dan digunakan sebagai pedoman, atau menurut rekomendasi dari 

dosen pembimbing. 

 Data sumber on line berisi dari daftar sumber rujukan dari internet pada 

situs resmi. Tata cara penulisannya: nama penulis, judul artikel, alamat web, 

waktu akses (tanggal, bulan tahun dan jam). 

 Daftar sumber audio visual berisi daftar sumber rujukan berupa rekaman 

dalam bentuk file video, film, VCD dan DVD. Tata cara penulisannya: judul, 

sutradara, nama rumah produksi, tahun produksi. 

 Daftar nara sumber berisi nama-nama nara sumber yang diwawancarai yang 

berkaitan dengan proses penciptaan karya. Tata cara penulisannya: nama, 

kompetensi (misalnya ahli komunikasi, tokoh masyarakat dan lain-lain), waktu 

wawancara (tanggal, bulan tahun dan jam), tempat wawancara (kota). 

Lampiran 

 Lampiran berisi bahan yang digunakan dalam proses penciptaan karya. 

Bahan tersebut mendukung terwujudnya karya seni atau diperlukan untuk 

memahami karya. Lampiran skenario penting bagi karya progam cerita (dengan 

pendekatan selain penulisan skenario) atau editing script bagi karya seni program 

non cerita (dokumenter, features, klip musik, iklan layanan masyarakat). Bagi 

karya seni dengan pendekatan penulisan skenario, skenario tidak dimasukkan 

dalam lampiran melainkan dibukukan (dijilid terpisah) dari pertanggungjawaban 

karya seni. 

Lampiran lain yang disertakan berupa transkrip wawancara (bagi program 

dkomenter dan features), surat-surat perijinan, poster karya, pamflet, copy karya 

dan data lain yang dirasa perlu. 

 

ATURAN PENCIPTAAN KARYA SENI 

10. Mahasiswa yang memilih Skripsi Karya diharapkan menciptakan karya seni 

yang orisinal dengan konsep yang jelas. 

11. Program diproduksi dalam format miniDV, DVcam, Betacam, HD atau 

format lain yang diterima untuk tayang di stasiun televisi dan film, dan hasil 

akhir dipresentasikan dalam format DVD (VOB). 

12. Mencantumkan logo Universitas Potensi Utama dan tulisan Program Studi 

Televisi dan Film Fakultas Seni dan Desain. 

13. Menggunakan Bumper Program Studi Televisi dan Film 

14. Mencantumkan pembimbing 1 dan 2 dalam credit tittle sebagai konsultan. 

15. Pemakaian materi (musik, gambar/foto, dll) dari pihak ketiga harus 

memiliki ijin tertulis. 
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16. Tidak mengandung unsur sara dan pornografi. 

17. Sebelum menempuh Ujian Skripsi Karya mahasiswa Skripsi Karya wajib 

melakukan publikasi dan pemutaran karya di hadapan publik. Tanda bukti 

publikasi (poster/kliping/buku tamu /dokumentasi) dilampirkan dalam 

bundle laporan sebagai lampiran syarat mengikuti ujian. 

  

18. format karya seni: 

 Aturan Ketentuan durasi 

C. Program Cerita Film 

Program berdurasi 30 menit  hingga 60 menit masing-masing 

termasuk bumper in, dan bumper out.  

Mahasiswa yang memilih Tugas akhir Karya seni Program cerita 

memilih satu pendekatan (Penyutradaraan, Videografi, Editing) 

dalam penciptaan karyanya. Naskah yang akan diproduksi harus 

telah lolos seleksi oleh pembimbing dan Program Studi. 

 

D. Program cerita film / Non Cerita televisi (Dokumenter, Feature, Talk 

show, Reality show, Variety show) 

Program cerita film televisi 

Program berdurasi 24 menit (terdiri 4 segmen) atau 48 menit (terdiri 

dari 8 segmen) masing-masing segmen dibatasi dengan bumper in, 

dan bumper out. Program diberi slot comercial break. 

Mahasiswa yang memilih Tugas akhir Karya seni Program cerita 

memilih satu pendekatan (Penyutradaraan, Videografi, Editing) 

dalam penciptaan karyanya. Naskah yang akan diproduksi harus 

telah lolos seleksi oleh pembimbing dan Program Studi. 

*Mahasiswa juga bisa mencipta Program Cerita untuk televisi yang 

tidak  memberi tempat untuk comercial break dengan durasi 30 

menit atau 60 menit. 

 

Program berdurasi 24 menit (terdiri 4 segmen) atau 48 menit (terdiri 

8 segmen) masing-masing segmen dibatasi dengan bumper in, dan 

bumper out. Program diberi slot comercial break.  

Program non cerita 

Pada penciptaan program Tugas Akhir Non Cerita, mahasiswa 

menjadi konseptor dan eksekutor dalam program itu. Pencipta wajib 

menjelaskan seluruh konsep di samping konsep konsep 

penyutradaraan, videografi, editing, tetapi juga penulisan naskah, 

konsep tata artistik, dan konsep tata suara.  
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*Klip Musik; durasi menyesuaikan lagu, Iklan Layanan Masyarakat 

durasi  15 dan 30 detik)  

*Mahasiswa juga bisa mencipta Program Non Cerita untuk televisi 

yang tidak memberi tempat untuk comercial break dengan durasi 30 

menit atau 60 menit.  

(*bukan prioritas) 

Catatan: 

 Bentuk Karya (memilih salah satu) 

 Satu karya seni bisa dikerjakan berkelompok dengan ketentuan minat 

utama yang berbeda. Maksimal 3 orang. 

 

 

2.2. PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI 

 Tugas Akhir Skripsi terdiri atas tiga bagian yaitu: Bagian Awal, Bagian Isi 

dan Bagian Akhir. 

 

1.  BAGIAN AWAL 

Bagian ini terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan (dikutip dari lampiran), halaman persembahan 

(bila perlu), kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel (bila ada), daftar 

istilah (bila ada), daftar singkatan (bila ada), daftar lampian (bila ada). 

 

Halaman Sampul depan 

 Halaman sampul depan memuat: judul skripsi, maksud skripsi, lambang 

Universitas Potensi Utama, nama lengkap mhasiswa, nomor induk mahasiswa, 

lembaga (instansi) dan tahun penyelesaian tugas akhir. 

1. Judul skripsi dibuat singkat dan jelas. Judul menggambarkan dengan 

tepat masalah yang hendak diteliti dan tidak membuka peluang 

penafsiran yang berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis skripsi. 

2. Maksud skripsi adalah untuk memnuhi persyaratan memperoleh gelar 

Sarjana S-1 (Strata-Satu) Program Studi Televisi dan Film. 

3. Lambang Universitas Potensi Utama dengan diameter 5 cm. 

4. Nama mahasiswa ditulis lengkap sesuai ijazah (SLTA) yang digunakan 

pada saat mendaftar ke Universitas Potensi Utama, tidak boleh ada 

singkatan dan tidak boleh ada gelar kesarjanaan. 

5. Lembaga adalah program studi Televisi dan Film Fakultas Seni dan 

Desain Universitas Potensi Utama. 

6. Tahun penyelesaian tugas akhir ditempatkan di bawah tulisan Medan. 
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Halaman Judul 

 Halaman Judul memuat tulisan sama dengan halaman sampul depan, tetapi 

ditulis pada kertas putih HVS 80 gram dengan logo air lambang Universitas 

Potensi Utama berdiameter 5 cm. 

 

Halaman Pengesahan 

Halaman Pengesahan memuat tanda tangan Pembimbing I, Pembimbing 

II, Penguji I, Penguji II, Ketua Prodi, Dekan, tanggal, bulan dan tahun kelulusan 

ujian. 

 

Halaman Pernyataan 

 Berisi pernyataan dari penulis bahwa skripsi yang ditulis adalah bukan 

jiplakan. Pernyataan ini ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- . Pernyataan 

mengutip dari Form Lampiran tetapi langsung dimulai dari "Dengan ini saya 

menyatakan bahwa..."  

 

Kata Pengantar 

 Kata Pengantar berisi uraian singkat maksud penelitian, penjelasan-

penjelasan dan ucapan terima kasih. Paparan mutlak menggunakan Bahasa 

Indonesia baku dengan gaya resmi dan ditulis tidak lebih dari dua halaman. 

 

Daftar Isi 

 Daftar isi memuat judul, sub judul, anak sub judul yang memberi gambaran 

keseluruhan isi. Daftar isi akan menjadi petunjuk bagi pembaca jika ingin 

mengetahui isi setiap bab atau sub judul. Penulisan daftar isi tertulis urutan nama 

judul, sub judul dan anak sub judul disertai dengan nomor halaman. 

 

Daftar Gambar 

 Bahan ilustrasi meliputi foto, gambar grafik, diagram, peta, lukisan seni, 

lukisan iklan, skema organisasi dan sebagainya kecuali tabel. Setiap gambar diberi 

nama gambar (dalam bahasa Inggris disebut figure) serta diberi nomor urut. 

Gambar sedapat mungkin hanya menyajikan satu macam fakta atau serangkain 

fakta-fakta yang sejenis. Gambar diletakkan sedekat-dekatnya dengan uraian bila 

merupakan bagian dari pengkajian. Daftar gambar dibuat jika dalam skripsi 

terdapat empat gambar atau lebih yang berisi urutan judul gambar beserta nomor 

halaman letak gambar. 

 

 

Daftar Tabel 
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 Tabel mempunyai fungsi khusus sebagai sajian data kepada pembaca. Tabel 

adalah bentuk penyajian data yang ringkas dan kompak, hubungan antara variabel 

yang ditunjukkan dengan jelas tanpa memerlukan keterangan lain dalam teks. 

Data yang disajikan dalam tabel tidak boleh menyulitkan pembaca dalam 

menangkap atau menginterpretasi. Setiap tabel diberi nomor secara berurutan. 

Daftar tabel berisi urutan judul tabel, beserta nomor halaman letak tabel. Tabel 

yang tidak begitu relevan tetapi dirasa perlu untuk dimuat dalam skripsi 

ditempatkan di bagian lampiran. Apabila sangat perlu dan relevan dengan pokok 

persoalan ditempatkan di bagian teks yang terkait langsung dengan pokok 

pembahasan. Daftar tabel hanya dibuat jika dalam skripsi terdapat empat tabel 

atau lebih. 

 

Daftar Lampiran 

 Daftar lampiran memuat urutan judul lampiran beserta nomor halaman letak 

judul lampiran. Jika terdapat empat atau lebih lampiran yang dimuat maka harus 

dibuat daftar lampiran. Jika lampiran kurang dari empat lampiran, maka 

ditempatkan setelah daftar pustaka. 

 

Daftar Istilalah 

 Dalam laporan tertulis apabila terdapat istilah khas keilmuan atau istilah 

tertentu yang mungkin kurang dipahami pembaca umum, maka dibuatkan daftar 

istilah. Daftar istilah ini dimaksudkan agar skripsi mudah dipahami. Jika istilah 

yang digunakan lebih dari empat maka dibuat daftar istilah. Jika istilah yang 

digunakan kurang dari empat dapat dijelaskan dalam teks. 

 

Daftar singkatan 

 Daftar singkatan tidak dapat dihindari apabila terdapat kalimat panjang atau 

nama yang digunakan secara berulang-ulang. Jika dalam penulisan skripsi 

terdapat empat singkatan atau lebih, maka harus dibuat daftar singkatan agar 

pembaca mudah mengingat kalimat atau nama yang disingkat. Apabila singkatan 

kurang dari empat maka bisa dijelaskan dalam teks. 

Abstrak 

 Abstrak adalah intisari atau uraian singkat tetapi lengkap dari skripsi. Di 

dalamnya tercantum tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil 

penelitian. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan diketik spasi 1. Biasanya 

abstrak terdiri dari tiga alinea dan panjangnya tidak lebih dari satu halaman 

(kurang lebih 200 kata). Kata kunci dicantumkan di bawah abstrak dan berjumlah 

tidak lebih dari tiga kata. 

 

2.  BAGIAN ISI 
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 Bagian isi merupakan bagian utama skripsi. Bagian ini terbagi atas bab-bab: 

Bab I  Pendahuluan 

Bab II Objek Penelitian 

Bab III  Landasan Teori 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan 

Bab V  Penutup (Kesimpulan dan Saran) 

 

BAB. I Pendahuluan 

 Bab pendahuluan berisi sama dengan yang terdapat dalam proposal (lihat 

penjelasan isi bagian-bagian penulisan proposal). 

 

BAB. II Objek Penelitian 

 Bab ini menguraikan segala sesuatu mengenai objek penelitian yang terkait 

dengan masalah penelitian, misalnya sejarah, latar belakang keberadaan obyek, 

jenis-jenis, klasifikasi dan lain-lain. 

 

BAB. III Landasan Teori 

Bab ini berisi mengenai landasan teoritis sebagai pembedah dalam melakukan 

penelitian. 

 

 

BAB. III Hasil dan Pembahasan  

 Bab ini berisi hasil penelitian yang memuat uraian atau deskripsi hasil 

penelitian dan analisisnya. Hasil penelitian dalam bentuk tabel, gambar, foto, dan 

bentuk lain sebaiknya ditempatkan sedekat-dekatnya dengan analisis agar 

pembaca dapat mudah memahami uraian. 

 Pada analisis hendaknya mengemukakan hasil yang diperoleh dari 

penelitian juga merupakan penjelasan teoritik baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif bahkan mungkin dapat berupa statistk. Selain itu hasil penelitian dapat 

juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya.  

 

 

BAB. IV Penutup 

 Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis 

secara terpisah. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat dari hasil 

penjabaran penelitian dan analisisi atau jawaban dari permasalahan. 

 Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti, ditujukan 

kepada peneliti lain dalam bidang sejenis bila ingin mengembangkan penelitian 

yang telah terlaksana. Saran bukan merupakan suatu keharusan. 

3. BAGIAN AKHIR 
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Bagian akhir terdiri dari: 

 

Daftar Sumber Rujukan 

 Daftar sumber rujukan terdiri atas Daftar Pustaka, Daftar Sumber On Line, 

Daftar Sumber Audio Visual dan Daftar Nara Sumber. Daftar pustaka disebut pula 

dengan Kepustakaan atau Bibliography. Daftar pustaka hanya memuat pustaka 

yang diacu dalam skripsi karena bahan pustaka merupakan penunjang penelitian 

dan penulisan skripsi. Daftar pustaka berisi semua sumber rujukan tertulis berupa 

buku teori dan buku karangan lain yang relevan. Selain itu, karangan yang berasal 

dari media massa cetak bisa dimasukkan. Diktat kuliah tidak dapat dimasukkan 

sebagi referensi karena tidak termasuk dipublikasikan. Cara penulisan daftar 

pustaka, buku, laporan penelitian, majalah, surat kabar atau katalog mengacu 

kepada tata cara seperti pada proposal, mengacu pada buku penulisan ilmiah yang 

dipublikasikan dan digunakan sebagai pedoman atau menurut rekomendasi dari 

dosen pembimbing. 

 Data sumber on line berisi dari daftar sumber rujukan dari internet pada situs 

resmi. Tata cara penulisannya: nama penulis, judul artikel, alamat web, waktu 

akses (tanggal, bulan tahun dan jam). 

 Daftar sumber audio visual berisi daftar sumber rujukan berupa rekaman 

dalam bentuk file video, film, VCD dan DVD. Tata cara penulisannya: judul, 

sutradara, nama rumah produksi, tahun produksi. 

 Daftar nara sumber berisi nama-nama nara sumber yang diwawancarai yang 

berkaitan dengan proses penelitian. Tata cara penulisannya: nama, kompetensi 

(misalnya ahli komunikasi, tokoh masyarakat dan lain-lain), waktu wawancara 

(tanggal, bulan tahun dan jam), tempat wawancara (kota). 

 

Glosarium 

 Glosarium adalah daftar istilah yang dilengkapi dengan definisi dan disusun 

dalam urutan alfabetis. Glosarium dapat dikatakan sebagai kamus untuk 

mempermudah memahami istilah. 

 

Lampiran 

 Lampiran berisi bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahan tersebut 

mendukung penelitian dan analisa hasil penelitian. Lampiran lain yang dapat 

disertakan berupa surat-surat perijinan, kuisioner, data statistik dan data lain yang 

diarasa perlu. 

 

 



46 
 

C. PROGRAM STUDI S-1 DESAIN INTERIOR 

1. PENULISAN PROPOSAL 

 Proposal Tugas Akhir merupakan suatu usulan penciptaan karya seni atau 

usulan penelitian dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir. Mahasiswa dapat 

memilih Tugas Akhir penciptaan atau penelitian sesuai jalur dan minat. Berikut 

adalah sistematika penulisan Proposal Penciptaan Karya Seni dan Proposal  

 

1.1. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL 

 Proposal Tugas Akhir Karya terdiri atas: 

1. Latar Belakang 

2. Ide/Gagasan 

3. Tujuan Penelitian 

4. Manfaat Penelitian 

5. Tinjauan Pustaka 

6. Metode Penelitian 

7. Jadwal Penelitian 

8. Sistematika Penulisan 

9. Lampiran 

Berikut penjelasannya : 

1. Latar Belakang 

Uraian mengenai kejadian, fenomena, atau hal-hal yang menggambarkan 

situasi kini berkaitan dengan proyek, dan alasan mengapa proyek tersebut diambil 

2. Ide/Gagasan 

 

3. Tujuan Penelitian 

Berisi jawaban Identifikasi masalah  

g. Mengimplementasikan tema desain ke dalam Desain Interior 

h. Mengimplementasikan citra lembaga/perusahaan ke dalam desain 

Interior 
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i. Menterjemahkan citra pelayanan lembaga/perusahaan ke dalam desain 

Interior 

j. Agar program aktifitas lembaga/perusahaan dapat terpenuhi dalam desain 

Interior 

 

4. Manfaat Penelitian 

 

5. Tinjauan Pustaka 

a. TINJAUAN UMUM  

- Pengertian / Definisi  

- Tinjauan Teori (turunan dari judul proyek: kategori / jenis / klasifikasi / 

macam)  

- Sejarah (sejarah singkat proyek) 

b. TINJAUAN KHUSUS  

i. Profil Lembaga / Perusahaan 

- Visi, Misi, Filosofi Perusahaan 

- Jenis Usaha /Pelayanan 

- Sejarah 

ii. Organisasi 

- Struktur Organisasi / Hierarki 

- Jumlah Personil dan deskripsi kerja 

- Tata alur kerja dan hubungan kerja  

i. Sistem Pelayanan 

ii. Prosedur Pelayanan 

iii. Persyaratan-persyaratan 

- Kebutuhan aktifitas dan fasilitas 

- Persyaratan spasial / standar arsitekturinterior 

 

6. Metode Penelitian 

a. Tahap Programming yang meliputi kegiatan pengumpulan data, analisa 

data, membuat pedoman desain. 
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b. Tahap Space Planning: Melakukan studi Blocking, zoning, stacking, studi 

lay-out,tampak potongan, sketsa perspektif dengan alternatif-alternatif. 

c. Tahap Keputusan Desain, Keputusan desain merupakan implementasi 

gambar kerja yang sesuai dengan pedoman desain.  

 

2. PENULISAN SKRIPSI KARYA 

Merupakan Mata Kuliah untuk mencapai kemampuan individual dalam 

mengidentifikasi dan meneliti masalah yang ada di masyarakat, menganalisa dan 

mengusulkan solusi atau menjelaskan permasalahannya secara sistematik dalam 

bentuk laporan ilmiah. Mata Kuliah skripsi ini memberikan pengetahuan kepada 

peserta didik untuk memahami sebuah paradigma desain yang terkait dengan 

kehidupan manusia melalui penelusuran permasalahan yang aktual, berikut 

pembahasannya dari beberapa konsepsi atau teori yang relevan. Dari mata kuliah 

ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pemikiran kritis terhadap 

persoalan-persoalan desain, dan wilayah-wilayah keilmuan terkait lainnya, yang 

berkembang di masyarakat.  

 

2.1. GAMBAR KERJA 

Salah satu persyaratan perancangan Skripsi adalah gambar kerja yang dapat 

memberikan informasi secara jelas, detail, lengkap, dan mengikuti tata cara 

penyajian gambar teknik yang benar. Adapun gambar-gambar kerja yang harus 

dikerjakan: 

1. Lay-out plan skala 1:100 atau 1: 50 (min 1 lembar) 

2. Gambar Tampak Potongan skala 1: 50 (min 2 lembar) 

3. Lay-out plan ruang khusus skala 1:25 atau 1:20 (min 1 lembar) 

4. Gambar Tampak Potongan ruang khusus skala 1:25 atau 1:20 (min 2 lembar) 

5. Floor Plan skala 1:50 (min 1 lembar) 

6. Ceiling Plan skala 1:50 (min 1 lembar) 

7. Electrical Plan skala 1:50 (min 2 lembar) 
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8. Detail konstruksi interior skala 1:20; 1:10; atau 1:5 => merupakan hasil 

desain khusus, dari rancangan karya yang diaplikasikan, bukan konstruksi 

yang sudah umum (min 2 lembar) 

9. Gambar furniture skala 1:10 atau 1:5 dan detail skala 1: 5; 1:2 atau 1:1 Hasil 

rancangan furniture yang spesifik, minimal 2 buah rancangan khusus 

10. Gambar perspektif outline hitam putih (min 6 bh) 

 

2.2. GAMBAR DAN MATERI PRESENTASI 

Untuk menunjang visualisasi pada saat presentasi sidang Skripsi, dan untuk 

melihat kemampuan menyajikan hasil rancangan keseluruhan, maka peserta 

Skripsi disyaratkan untuk membuat gambar-gambar untuk presentasi dan 

beberapa materi penunjang, sebagai berikut: 

1. Lay-Out / Denah berwarna ruang khusus minimal 2 buah; skala 1 : 50, ukuran  

kertas minimal A2 

2. Tampak potongan berwarna ruang khusus, 2 buah; skala 1:20, ukuran kertas 

minimal A2 

3. Perspektif berwarna yang dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya 

mengenai desain interior yang dirancang. Diutamakan ruang utama 

perancangan dan ruang-ruang penunjang, ukuran kertas minimal A3. 

4. Skema warna (colour scheme) diperlukan untuk mengetahui harmoni warna 

yang digunakan, sehingga pada saat pengaplikasian warna selalu merujuk 

pada komposisi warna-warna yang sudah dipilih secara konsisten. Adapun 

skema bahan (material scheme) diperlukan untuk mengetahui implementasi 

jenis, karakter, warna, tekstur, serta komposisinya dalam rancangan. 

5. Maket yang disajikan dalam sidang Skripsi harus dapat memberikan 

informasi desain yang jelas, proporsi dan skala yang tepat, untuk maket studi, 

skala 1:50, disarankan berwarna putih dan dikerjakan secara presisi. Maket 

berwarna seyogyanya dapat memberikan kesan material yang mendekati 

warna dan karakter material aslinya. 
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6. Sketsa Furniture pada kertas min. A3, berisi sketsa-sketsa furniture yang 

digunakan terutama furniture hasil rancangan sendiri atau hasil 

pengembangan dari desain yeng telah ada. 

 

Adapun ruang lingkup topik yang bisa diambil sebagai proyek Tugas Akhir, 

mengacu pada Pengelompokan Tipologi Fungsi Bangunan menurut Time Saver 

Standard for Building Types, adalah sebagai berikut:  

1. Sarana Perumahan dan Pemukiman (Residential)* 

Rumah Tinggal, Panti Werda, Apartemen, youth hostels. *) untuk residential 

dapat dipilih dengan catatan harus memiliki tingkat kompleksitas 

permasalahan yang luas, memiliki keunikan, serta originalitas gagasan.  

2. Sarana Pendidikan (Educational) 

Sekolah, Taman Kanak-kanak (nursery school), Sarana Pengembangan Iptek, 

Seni, Musik, Industrial and Vocational Education, Home Arts, Food Services, 

Physical Education, Auditorium. 

3. Sarana Kesenian dan Kebudayaan (Cultural) 

Museum, Perpustakaan, Teater, Community Theaters, Amphitheaters, 

Convention & Exhibition Facilities. 

4. Sarana Kesehatan dan Kesejahteraan (Health)      

Rumah sakit, Pusat Rehabilitasi, Pusat Kesehatan Mental, Sekolah Perawat 

(nursing school), nursing homes, medical school, dental school, youth 

treatment centers.  

5. Sarana Keagamaan dan Peribadatan (Religious) 

Islamic Center, Catholic Center, Budhist Center, Masjid, Gereja, Vihara, dll. 

6. Sarana Pemerintahan (Govermental and Public Buildings) 

City and town halls, Courthouses, Recreation Buildings, Fire Stations, Police 

Stations, Jails and Prisons, Incinerator Plants, Kedutaan, dsb. 

7. Sarana Bisnis dan Komersial (Commercial) 

Shopping Centers, Retails Shops, Banks, Perkantoran, Perusahaan Asuransi, 

Kantor Balai Pengobatan, Kantor Pengadilan, Stasiun Radio, Stasiun TV, 

Hotel, Motel, dsb. 
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8. Sarana Transportasi (Transportation) 

Airport dan Terminal.  Terminal, Stasiun, dsb. 

9. Sarana Hiburan dan Rekreasi (Recreation and Entertainment) 

 Gedung Bioskop, Bowling Alleys, Sport Club, Golf Courses, Playgrounds, 

dsb. 

 

 

2.3. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

BAB I PENDA HULUAN 

I.1. Latar Belakang 

I.2. Metode Desain 

 Proses Desain / Diagram Pola Pikir Desain 

1.3.Metode Desain 

 Metode Pengumpulan Data & Penelusuran Masalah 

 Metode Pencarian Ide & Pengembangan Desain 

 Metode Evaluasi Pemilihan Desain 

 

BAB II PRA DESAIN 

II.1. Tinjauan Pustaka 

II.1.1. Tinjauan Pustaka tentang Objek yang akan didesain. 

II.1.2. Tinjauan Pustaka tentang Teori Khusus yang akan digunakan sebagai 

pendekatan. 

II.2. Program Desain (Programming) 

II.2.1. Tujuan Desain 

II.2.2. Fokus / Sasaran Desain 

II.2.3. Data 
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 Deskripsi Umum Proyek (profil perusahaan, lokasi proyek, dll) 

 Data Non Fisik, Data Fisik, dan Data Literatur. 

 Daftar Kebutuhan dan Kriteria 

 

BAB III PERMASALAHAN & IDE SOLUSI DESAIN 

III.1. Pernyataan Masalah (problem statement) 

III.2. Ide Solusi Desain (ideation) 

 

BAB IV PENGEMBANGAN DESAIN 

IV.1. Alternatif Desain (schematic design) 

IV.1.1 Alternatif Estetika Ruang (penerapan gaya, suasana ruang, elemen 

dekoratif, komposisi warna, komposisi bentuk, komposisi material, dll) 

IV.1.2. Alternatif Penataan Ruang (zoning, organisasi ruang, pola sirkulasi, 

layout) 

IV.1.3. Alternatif Elemen Pembentuk Ruang (rencana lantai, dinding, plafon) 

IV.1.4 Alternatif Pengisi Ruang (furniture, equipment) 

IV.1.5. Alternatif Tata Kondisi Ruang (pencahayaan, penghawaan, HVAC, ME) 

IV.2. Evaluasi Pemilihan Desain (choose / evaluation) 

IV.3. Hasil Desain 

IV.3.1. Rendering Perspektif / Presentasi Desain 

IV.3.2. Layout 

IV.3.3. Detail Khusus (custom furniture & elemen dekoratif) 

 

BAB V PENUTUP 

V.1. Kesimpulan 

V.2. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Berikut penjelasannya : 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Latar belakang setidaknya memuat tiga hal pokok yaitu: 

a. Hal umum seperti penjelasan perkembangan terkait situasi dan objek yang 

akan didesain; 

b. Hal khusus seperti penjelasan awal tentang situasi dan permasalahan yang 

terjadi di dalam objek / ruang yang akan didesain; 

c. Penekanan bahwa objek ini sangat menarik dan sangat penting untuk didesain 

dan dijadikan proyek tugas akhir. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari 

beberapa kalimat yang memuat sebuah topik tertentu atau satu pokok 

bahasan. Sebuah kalimat yang berdiri sendiri sebagai sebuah paragraf 

sebaiknya digabungkan dengan paragraf lain yang dianggap satu pokok 

bahasan. 

 

 

I.2. Metode Desain 

a. Proses Desain 

Proses desain adalah „tata urutan’ langkah-langkah atau urutan tahapan dalam 

mendesain, biasanya dijelaskan dengan diagram pola pikir / proses desain. 

Proses desain dapat mengutip dari sebuah referensi atau gabungan beberapa 

referensi. Misalnya proses desain mengutip dari pendapat Rosemary Kilmer & 

W Otie Kilmer (2014) atau Gavin Ambrose & Paul Harris (2010). Contoh lain 

misalnya gabungan antara proses desain menurut William Pena (2001) dengan 

proses desain menurut Paul Laseau (2001). 

 

Setiap referensi memiliki tata urutan dan tahapan yang berbeda. Mahasiswa 

dapat memilih yang paling cocok untuk menyelesaikan proyek desain yang 
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sedang dikerjakan. Metode-metode yang ada pada setiap tahapan dapat 

dijelaskan lebih lanjut dalam bagian selanjutnya. 

 

1.3. Metode Desain 

Metode desain yang dimaksud disini adalah penjelasan metode yang ada dalam 

tahapan pada proses desain. Proses desain dalam berbagai literatur memiliki 

jumlah tahapan yang berbeda-beda, akan tetapi biasanya minimal memuat tiga 

tahapan utama yaitu a. Tahap pengumpulan data & penelusuran masalah 

(programming/analisis); b. Tahap pencarian ide & pengembangan desain 

(schematic / design development / prototyping/ sintesis); dan c. Tahap evaluasi 

pemilihan desain (choose/test) 

 

a. Pengumpulan Data & Penelusuran Masalah 

Metode Pengumpulan Data & Penelusuran Masalah adalah berbagai cara 

yang dipilih oleh penulis/desainer untuk mendapatkan data dan menelusuri 

masalah. Penulis/desainer dapat memilih berbagai pilihan metode melalui 

berbagai sumber referensi. 

Misalnya metode pengumpulan data yang akan digunakan dibagi dalam 

beberapa cara: 

 Wawancara untuk mendapatkan data non fisik seperti keinginan klien, 

kebutuhan pengguna ruang, dll;

 Survey untuk mendapatkan data fisik dengan pemotretan situasi dan 

kondisi ruang serta pengukuran ruang dengan meteran untuk 

mendapatkan data detail ukuran seluruh ruang yang akan didesain.

 Pengumpulan  Dokumen  untuk  mendapatkan  data profil perusahaan 

dan data gambar kerja arsitektural. Berbagai pilihan metode 

pengumpulan data dan penelusuran masalah dapat dikutip dari berbagai 

sumber referensi. Misalnya metode penelusuran masalah yang akan 

digunakan adalah metode SWOT analisis yaitu data-data yang telah 

didapatkan akan dianalisis dengan cara menjelaskan kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangannya.
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b. Metode Pencarian Ide & Pengembangan Desain 

Metode Pencarian Ide & Pengembangan Desain adalah berbagai cara yang 

dipilih oleh mahasiswa untuk menemukan ide dan mengembangkan ide 

tersebut untuk mendapatkan berbagai alternatif solusi yang menjawab 

permasalahan desain. Mahasiswa dapat memilih berbagai pilihan metode 

melalui berbagai sumber referensi. Misalnya metode pencarian ide yang 

akan digunakan adalah dengan metode brainstorming, desainer akan 

menuliskan semua ide tanpa dibatasi dalam waktu tertentu sebanyak-

banyaknya, setelah waktunya habis kemudian ide-ide tersebut dipilah dan 

dipilih yang paling memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi solusi 

yang bisa menjawab permasalahan desain. Misalnya metode pengembangan 

desain yang akan digunakan adalah metode concept prototype, ide desain 

yang telah dipilih kemudian dibuat menjadi model/maket kasar yang akan 

dicoba dan diperbaiki berulang-ulang dalam waktu tertentu demi 

mengimplementasikan dan menguji bisa tidaknya ide tersebut diwujudkan. 

 

c. Metode Evaluasi Pemilihan Desain 

Metode Evaluasi Pemilihan Desain adalah berbagai cara yang dipilih oleh 

mahasiswa untuk menguji konsep desain atau menentukan pilihan alternatif-

alternatif desain dengan kriteria tertentu sehingga dapat dilanjutkan ke tahap 

final desain seperti pembuatan presentasi dan gambar kerja. Mahasiswa 

dapat memilih berbagai pilihan metode melalui berbagai sumber referensi. 

Misalnya metode evaluasi pemilihan desain yang akan digunakan adalah 

dengan membagikan kuisioner kepada klien dan pengguna ruang untuk 

mendapatkan respon sehingga dapat ditentukan alternatif desain terbaik 

yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien dan 

pengguna ruang. Contoh metode evaluasi pemilihan desain lain adalah 

dengan membuat perankingan berdasar kriteria, dst. 
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BAB II  

PRA DESAIN 

 

II.1. Tinjauan Pustaka 

II.1.1. Tinjauan Pustaka tentang Objek yang akan didesain.  

Tinjauan Pustaka yang dimaksud disini bukan sekedar berisi literatur 

standar ukuran mebel atau definisi lantai, dinding, plafon, dll. Tinjauan Pustaka 

tentang Objek adalah kajian teori seperti sejarah asal mula, perkembangan dan 

hal-hal lain yang dapat digunakan untuk lebih mengenal, mendalami, serta 

meningkatkan pemahaman penulis tentang objek yang akan didesain. 

Misalnya mahasiswa akan mengerjakan proyek redesain kantor, maka 

tinjauan pustaka objek yang ditulis bisa dimulai dari sejarah awal mula kantor, 

lalu berbagai jenis kantor, perkembangan desain kantor terkini, perkembangan 

perubahan cara bekerja sehingga berdampak pada perubahan desain kantor, dst. 

 

II.1.2. Tinjauan Pustaka tentang Teori Khusus yang akan digunakan sebagai 

pendekatan. 

Tinjauan Pustaka Teori Khusus dapat ditambahkan apabila 

mahasiswa/penulis mengerjakan suatu proyek desain dengan kekhususan 

tertentu, sehingga memerlukan teori untuk mendekati permasalahan tersebut, 

seperti teori ergonomi, semiotika, psikologi, antropologi, sustainable design, 

dll Misalnya mahasiswa akan mengerjakan proyek redesain kantor bagi 

penyandang disabilitas, maka tinjauan pustaka khusus yang ditulis bisa dimulai 

dari teori ergonomi, lalu perkembangan desain khusus bagi penyandang 

disabilitas, konsep inklusifitas dan universal design, dll. Contoh lain misalnya 

mahasiswa akan mengerjakan proyek redesain hotel resort yang 

mengedepankan prinsip sustainable design, maka tinjauan pustaka khusus yang 

ditulis dapat dimulai dari penjelasan konsep umum sustainable design, 

perbedaan sustainable design, green design dan environmental responsible 

design, prinsip-prinsip sustainable design dst. 
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II.2. Program Desain (Programming) 

Program Desain pada dasarnya adalah tahap pengumpulan data dan 

menganalisis dalam rangka menelusuri permasalahan desain. Beberapa 

referensi menuliskan tahap ini sebagai tahap Analisis, Programming, Riset, 

Discover-Define, Emphatize, Divergence, Exploring Design Situation, d ll. 

Mahasiswa dapat memilih referensi yang dianggap paling cocok untuk 

pengerjaan proyek tugas akhir yang dihadapi. Beberapa tahapan dalam 

program desain meliputi: 

 

II.2.1. Tujuan Desain 

Tujuan Desain adalah tujuan awal / visi / cita-cita awal dari proyek 

desain/redesain. Biasanya bahan utama penulisan tujuan desain adalah 

bersumber dari permintaan pemberi tugas / klien. Beberapa referensi 

menyebutkan tujuan desain sebagai Commit, Brief & Objective, Establish 

Goals (functional goals & aesthetic goals), Stating Objective, Engagement, 

Understand The Challenge, Clarify & Define Task, dll. 

 

II.2.2. Fokus Desain / Sasaran Desain 

Fokus Desain / Sasaran Desain adalah kemungkinan-kemungkinan yang 

bisa dilakukan atau cara-cara untuk mencapai tujuan desain. Bahan utama 

penulisan Fokus Desain / Sasaran Desain adalah dari desainer yang 

memberikan penawaran awal. Beberapa referensi menyebut sasaran desain

 sebagai Programmatic Concept, The Proportion, Mission, Establish 

Function-Structure, Uncover-Test Concept, dll. 

 

II.2.3. Data 

Penyusunan data dapat diperoleh secara langsung di lokasi proyek maupun 

dari dokumen lain yang mendukung. Bagi yang mengerjakan proyek redesain 

(bangunan sudah ada) data yang diperoleh secara langsung di lokasi akan 

sangat membantu mempermudah penelusuran masalah, sementara bagi penulis 

yang mengerjakan proyek baru (bangunan belum ada atau baru akan dibangun), 
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perolehan data secara langsung tidak bisa dilakukan maka data-data pendukung 

bisa dilakukan dari pengumpulan dokumen seperti gambar kerja dari arsitek 

dan demi mendapat data tambahan untuk mempermudah penelusuran masalah 

maka dapat diambil data dari bangunan lain yang sejenis atau kompetitor. 

 

A. Deskripsi Umum Proyek 

Data umum proyek biasanya berisi gambaran singkat proyek, profil 

perusahaan dan lokasi proyek. Data umum tersebut dapat diperoleh secara 

langsung saat wawancara dengan pemberi tugas atau bisa dikutip dari 

laman web perusahaan atau buku profil perusahaan, dll. 

 

B. Data Non Fisik, Data Fisik, dan Data Literatur 

Data non fisik biasanya berisi data-data faktor manusia seperti keinginan 

klien, aktifitas / perilaku pengguna ruang, karakteristik/segmen pengguna 

ruang, suasana yang diharapkan, struktur organisasi, persepsi terhadap 

ruang, dll. 

 

Data fisik adalah data-data bangunan atau kondisi lapangan yang 

utamanya diperoleh melalui site visit / survey langsung. Beberapa data 

yang bisa diambil seperti: 

 

 Penataan ruang (sirkulasi, organisasi ruang, zoning & layout) 

 Elemen pembentuk ruang (kondisi lantai, dinding, plafon) 

 Pengisi ruang (furniture & equipment: kondisinya, jumlahnya, 

kecukupannya, dll) 

 Tata kondisi ruang (kondisi pencahayaan, penghawaan) 

 Sistem Mekanikal Elektrikal ( kondisi HVAC /heating ventilation air 

condition, kondisi kelistrikan, kondisi plumbing , fire protection, dll) 

 Estetika ruang (kondisi suasana ruang, gaya dan tema yang ada di 

lokasi, warna dan tekstur yang telah ada, dll) 
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 Elemen dekoratif (jika ada data mengenai penggunaan ornament, 

decorative pattern, art installation, dll) 

Data fisik juga bisa diperoleh melalui dokumen jika memang tidak 

bisa disurvey dan ada informasi tambahan yang membantu penyusunan 

data. 

Data literatur merupakan data-data pendukung yang diambil dari 

referensi buku atau dokumen lain. Data yang bisa ditulis disini seperti 

standar ukuran, syarat dan ketentuan bangunan misalnya standar hotel 

bintang lima, dll. Data literatur dipilih yang benar-benar mendukung 

proses desain dan dapat dipakai untuk memperkuat penelusuran masalah 

dan membantu membuat daftar kebutuhan dan kriteria desain yang akan 

dipakai. 

Penyusunan data non fisik, data fisik dan data literatur dapat pula 

dibuat menjadi tabel secara bersamaan untuk memudahkan penyusunan 

dan penelusuran masalah. Berikut contoh tabel penyusunan data: 

 

Tabel 1. Contoh format penyusunan data non fisik, data fisik dan data 

literatur dalam bentuk tabel. 

 

Kategori Data Data Non Fisik Data Fisik Data Literatur 

Penataan Ruang Kondisi yang 

diinginkan klien 

dan pengguna 

ruang, hasil 

wawancara dan 

observasi 

pengguna ruang 

Kondisi yang ada 

di lapangan. Hasil 

pemotretan survey 

langsung atau 

penelusuran 

dokumen 

Kondisi yang ideal 

/ seharusnya. Hasil 

penggalian 

informasi melalui 

literatur. 

Elemen 

pembentuk ruang 

Pengisi ruang 

Tata kondisi ruang 

Sistem mekanikal 

elektrikal HVAC 

Estetika ruang 

Elemen dekoratif 
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C. Daftar Kebutuhan dan Kriteria 

Daftar kebutuhan dan kriteria disusun setelah melihat data lapangan dan 

membandingkannya dengan data literatur, misal kebutuhan jumlah 

furniture beserta kriterianya, kebutuhan luas tiap area beserta kriterianya, 

dll. Penentuan kriteria memiliki perbedaan menurut beberapa referensi, 

yang paling sering muncul penentuan kriteria dibagi dalam kriteria 

fungsi/ergonomi, kriteria bentuk/citra, serta kriteria ekonomi. Penentuan 

kriteria setiap permasalahan bisa saja disesuaikan, misalnya kriteria untuk 

furniture mungkin butuh tiga kriteria, tapi kriteria elemen dekoratif 

mungkin cukup dua kriteria. 

Tabel 2. Contoh format penyusunan daftar kebutuhan 

N

o 

Pengguna 

Ruang 
Jml Aktifitas 

Kebutuha

n 
Ukuran Jml Kriteria 

 Pengunjun

g Restoran 

± 100 

Oran

g 

Masuk, 

duduk, 

makan, 

membayar

, keluar  

Kursi, 

makan 

Tinggi 

duduka

n 45 cm 

100 

bua

h 

Mudah  

perawatan

, harga 

murah, 

desain 

simpel 

    Meja 

makan 

Tinggi 

70 cm 

25 

bua

h 

Mudah 

perawatan

, Harga 

murah, 

Desain 

simple. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DESAIN 

Tahap pernyataan masalah dan ide desain adalah jembatan antara tahap 

pradesain dan tahap pengembangan desain. Tahap pernyataan masalah menurut 

beberapa sumber dijadikan akhir dari tahap program desain, sedangkan tahap ide 

desain dijadikan awalan dari proses pengembangan desain. Dalam susunan tugas 

akhir, tahap pernyataan masalah dan ide desain disatukan dalam bab tersendiri 

karena tahap ini dianggap sangat penting. 

 

III.1. Pernyataan Masalah (problem statement) 

Pernyataan masalah atau problem statement merupakan hasil dari 

serangkaian tahapan dalam program desain. Problem statement merupakan sebuah 

penegasan kembali masalah sebenarnya dalam sebuah proyek desain agar ide 

solusi atau jawaban yang akan diajukan benar-benar bisa sesuai dan bisa 

menjawab permasalahan, bukannya justru menambah masalah baru. Problem 

statement bisa saja seiring dengan tujuan desain awal yang diajukan oleh klien, 

tapi bisa saja mengoreksi tujuan desain awal setelah melalui serangkaian analisis 

terhadap data lapangan dan data literatur. 

Problem statement biasanya diawali dengan kalimat tanya seperti „Bagaimana‟. 

Problem statement merupakan gap atau celah antara fakta di lapangan dan 

keadaan ideal. Misalnya : 

 “Bagaimanakah mendesain ruang kantor co-working space yang menerapkan 

prinsip fleksibilitas karena aktifitas pekerja yang berubah-ubah serta penggunaan 

ruang untuk kapasitas besaran event yang berbeda-beda?” 

“  Bagaimanakah  mendesain  ruang  kedatangan  Bandara Internasional 

Yogyakarta yang berkesan modern namun tetap memperhatikan budaya lokal 

Jawa mengingat bandara tersebut merupakan pintu gerbang Yogyakarta sebagai 

kota pariwisata berbasis budaya?” 
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III.2. Ide Solusi Desain (Ideation) 

Ide solusi desain adalah suatu gagasan utama yang diusulkan oleh 

penulis/desainer untuk memecahkan permasalahan utama yang telah ditulis 

pada tahap problem statement. Kualitas ide solusi desain akan dinilai dari 

seberapa mungkin ide tersebut mampu menjawab permasalahan, bukan sekedar 

ide yang indah saja. Ide atau gagasan ini bisa dicari dan dieksplorasi dengan 

berbagai metode, seperti brainstorming, mind mapping, roleplay, metafora, 

definisi persona, dll. Metode pencarian ide dan pengembangan ide dipilih dan 

ditentukan di bab satu bagian proses dan metode desain kemudian dilaksanakan 

pada bab ini. 

 

Ide solusi desain dapat dilaporkan dalam bentuk konsep tulisan dan 

disertai dengan ilustrasi atau gambar moodboard untuk memperjelas yang 

dimaksudkan oleh penulis/desainer. Ide solusi desain sebaiknya merupakan tema 

besar yang dapat dikembangkan lagi pada tahap selanjutnya yaitu tahap 

pengembagan desain atau penyusunan alternatif desain. Ide solusi desain bisa 

memiliki titik berat fungsional atau estetika atau bisa pula kedua-duanya 

tergantung dari problem statement yang akan dipecahkan atau dijawab. 
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BAB IV  

PENGEMBANGAN DESAIN 

 

IV.1. Alternatif Desain (schematic design) 

Tujuan dari penyusunan alternatif desain adalah dalam rangka mengembangkan 

ide atau gagasan awal untuk dicoba diimplementasikan dalam objek yang akan 

didesain. Tahap pengembangan alternatif desain dalam berbagai referensi sering 

disebut sebagai tahap prototyping, schematic design, dll. Ada banyak metode 

yang bisa digunakan dalam tahap pengembangan desain seperti eksperimen 

maket, sketsa konsep, dll. Metode yang digunakan dalam tahap pengembangan 

desain bisa ditentukan sendiri oleh penulis pada bab satu bagian proses dan 

metode desain, kemudian dilaksanakan pada bab ini. 

 

IV.1.1 Alternatif Estetika Ruang (penerapan gaya, suasana ruang, elemen 

dekoratif, komposisi warna, komposisi bentuk, komposisi material, dll) 

IV.1.2. Alternatif Penataan Ruang (zoning, organisasi ruang, pola sirkulasi, 

layout) 

IV.1.3. Alternatif Elemen Pembentuk Ruang (rencana lantai, dinding, plafon) 

IV.1.4 Alternatif Pengisi Ruang (furniture, equipment) 

IV.1.5. Alternatif Tata Kondisi Ruang (pencahayaan, penghawaan, HVAC, ME) 

 Pengembangan alternatif desain yang dilakukan dengan metode sketsa 

dapat di-scan kemudian dimasukkan menjadi satu dalam penulisan. Proses 

pengembangan alternatif desain yang dilakukan dengan metode eksperimen maket 

dapat didokumentasikan kegiatannya kemudian dimasukkan menjadi satu dalam 

penulisan. Khusus hasil scan dokumen proses desain yang terlalu besar dan 

dikhawatirkan tidak terbaca saat di-resize maka gambar-gambar tesebut dapat 

dimasukkan dalam halaman lampiran. 

 

IV.2. Evaluasi Pemilihan Desain (choose / evaluation) 

Tahap evaluasi pemilihan desain dalam beberapa referensi disebut sebagai 

tahap sintesis, choose, test, refine, evaluation, dll. Pada intinya tahap ini 
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menjelaskan proses pemilihan terhadap alternatif-alternatif desain yang telah 

dibuat pada bagian sebelumnya. Ada banyak metode untuk melakukan evaluasi 

pemilihan desain seperti perankingan alternatif dengan kriteria tertentu, 

pembagian kuisioner berisi kriteria-kriteria kepada pengguna ruang, diskusi 

langsung dengan klien, pengujian dengan software, dll. Metode yang dipilih untuk 

melakukan evaluasi pemilihan desain bisa ditentukan sendiri oleh penulis/desainer 

dan ditulis pada bab satu bagian proses & metode desain, kemudian 

diimplementasikan pada bab ini. 

 

IV.3. Hasil Desain 

Hasil desain atau final design merupakan presentasi ringkasan dari desain-desain 

yang telah terpilih melalui serangkaian tahap pengembangan alternatif dan tahap 

evaluasi pemilihan desain. Hasil desain memberikan gambaran keseluruhan 

desain yang merupakan perwujudan ide/gagasan solusi desain. Hasil desain yang 

dimasukkan dalam penulisan laporan meliputi: 

IV.3.1. Rendering Perspektif / Presentasi Desain 

Perspektif / Rendering berwarna dari ruang-ruang yang telah didesain, 

setidaknya setiap ruang diwakili oleh satu view gambar perspektif / 

rendering. 

IV.3.2. Layout 

Gambar Layout dari keseluruhan ruang yang didesain. Gambar layout 

disini bukan gambar kerja layout melainkan berupa gambar presentasi 

layout yang bisa ditambahkan pewarnaan agar diketahui karakter bahan, 

komposisi warna, dll. 

IV.3.3. Detail Khusus (custom furniture & elemen dekoratif) 

Gambar Detail Khusus dari beberapa furniture atau elemen dekoratif yang 

didesain secara khusus / custom. 

 

Hasil desain yang lebih lengkap seperti gambar kerja, animasi, skema 

bahan dan warna, Bill of Quantity / Satuan Pekerjaan, dll bisa dimasukkan ke 

dalam lampiran 
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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam laporan tugas akhir setidaknya berisi beberapa hal seperti 

fokus permasalahan desain yang diangkat (problem statement), ide solusi utama 

yang menjawab permasalahan desain, serta penjelasan singkat tentang proses 

desain yang telah dilakukan untuk mewujudkan gagasan solusi memecahkan 

tersebut. 

 

V.2. Saran 

Saran dalam laporan tugas akhir dapat diawali dengan menjelaskan fokus 

permasalahan yang dipecahkan, lalu dapat dituliskan saran untuk penulis/desainer 

lain agar memecahkan masalah yang belum dijadikan fokus dalam tulisan ini, atau 

saran agar penulis/desainer lain dapat memperbaiki desain yang telah dibuat. 
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  ABSTRAK  

 

Lapeh Salero merupakan suatu program feature yang menampilkan suatu tema 

tentang makanan atau kuliner tradisional, di setiap  tayangannya memiliki tema 

yang berbeda-beda seputar kuliner Sumatera Barat. Lapeh Salero tayang hari 

minggu jam 15.00 WIB hingga 15:30 WIB. 

Estetika visual dalam program Feature Lapeh Salero bertujuan untuk 

memberikan suatu informasi, dalam hal ini metode kualitatif digunakan untuk 

suatu observasi, wawancara dan studi pustaka untuk pengumpulan data 

penelitian mengenai teori Estetika Visual dan teori Sinematografi. Teori yang 

digunakan yaitu teori Estetika dan teori Sinematografi. 

Hasil dari penelitian program Feature Lapeh Salero memiliki konsep videografi 

dalam membentuk suatu estetika visual untuk sekaligus menyampaikan sebuah 

informasi. Konsep videografi tersebut ditampilkan pada unsur sinematografi pada 

angle kamera dan close up. 

 

Kata kunci : Episode Kacimuih, Estetika Visual, Sinematografi 

Spasi 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 cm 
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Times New Roman / 

12, Cetak Miring 

LAMPIRAN G 

Contoh Lembar Abstrak (Bahasa Indonesia) 



77 
 

  

ABSTRACT 

 

Lapeh Salero is a feature program that displays a theme about traditional food or culinary, 

in each of the shows has different themes about the culinary of West Sumatra. Lapeh 
Salero airs Sunday at 3:00 p.m. until 3:30 p.m. WIB. 

 

Visual aesthetics in the Salero Lapeh Feature program aims to provide information, in 
this case qualitative methods are used for an observation, interview and literature study 

for collecting research data on Visual Aesthetic theory and Cinematographic theory. The 

theories used are aesthetic theory and cinematographic theory. 
 

The results of the Salero Lapeh Feature program research have the concept of 

videography in forming a visual aesthetic to simultaneously convey information. The 

concept of videography is displayed on cinematographic elements on the camera angle 
and close up. 

 

Keywords: Your Episode, Visual Aesthetics, Cinematography 
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Medan, ……………………….. 

 

 

Hal : Pengajuan Judul Skripsi 

Lamp : - 

 

Kepada Yth, 

Ketua Program Studi Televisi dan Film 

di  

Medan 

 

Dengan hormat, 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

NIM : 0000000000 

Nama : Nama Mahasiswa/i 

Program Studi : Televisi dan Film 

 

Mengajukan Judul Skripsi sebagai berikut : 

1. Judul Pertama….. 

2. Judul Kedua….. 

3. dst……. 

Atas perhatiaanya saya ucapakan terima kasih. 

        

    Pemohon 

 

 

        

    (Nama Mahasiswa)  

    Nim. 0000000000 

 

Judul Skripsi yang disetujui No .... /tanggal : .......... 

Nama Pembimbing :   I.  …………………………. 

 II. …………………………. 

 

Ketua Program Studi 

 

 

 

(Sri Wahyuni, S.Kom., M.Sn) 

  
Dibuat rangkap 4 : 

1. Program Studi  SI 

2. Mahasiswa 

3. Pembimbing I 

4. Pembimbing II 

 
DOKUMEN LEVEL 
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NO. DOKUMEN 

F-FSD-17-06 

JUDUL 

SURAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI/SKRIPSI KARYA 

Tanggal Terbit  : 05 Des 2016 

Tanggal Efektif : 10 Des 2016 

AREA 

PROGRAM STUDI 

Halaman           : .. dari ... 

NO.REVISI 

01 

LAMPIRAN P 

Contoh Lembar Pengajuan Judul 

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan 
Universitas Potensi Utama 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini  

Nama :  ....................................................................................                       

Pangkat/ Golongan   :  ....................................................................................  

Jabatan                   :  ....................................................................................  

Alamat        :  ....................................................................................  

      

Dengan ini menyatakan kesedian saya untuk memberikan bimbingan ..................... atas nama 

mahasiswa berikut: 

 

Nama                   :   ....................................................................................  

NIM   :  ....................................................................................  

Program Studi  :  ....................................................................................  

Jenjang Pendidikan       :  ....................................................................................  

 

Demikian surat pernyataan diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya 

 

 

Medan, ……………………. 

 

 

( ………………………….. ) 
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PROGRAM STUDI 
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NO.REVISI 

01 

LAMPIRAN Q 

Contoh Lembar Pernyataan Kesedian Pembimbing 

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan 
Universitas Potensi Utama 
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PENDAHULUAN 
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Contoh Pembatas BAB 

Times New Roman/20/Bold/Huruf 

Kapital/1,5 baris 

Ukuran 9 x 9, berwarna dan dicetak 

dikertas Pink 
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