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Kata Pengantar
Di era kemajuan teknologi informasi saat ini, pelayanan perpustakaan mengalami
perubahan yang mutlak. UPT pertpustakaan Instiper berusaha untuk mengimplementasikan
paradigma baru dalam melayani semua penggunanya. Ketersediaan akses diwujudkan dalam
bentuk www.digilib.instiperjogja.ac.id. Akses informasi melalui laman tersebut memungkinkan
seluruh pengguna dapat mengkases seluruh sumber daya informasi yang disediakan oleh UPT
Perpustakaan Instiper, kapan saja dan dimana saja.
Pengembangan ilmu pengetahuan menuntut UPT Perpustakaan untuk berubah, dari sebuah
tempat untuk menyimpan buku menjadi salah satu center of knowledge of Agriculture adn
Forestry, serta tempat untuk melakukan penelitian dan interaksi akademik dengan didukung
berbagai database sumber informasi baik tercetak, elektronik maupun digital.
Begitu banyaknya sumber informasi yang disediakan oleh UPT Perpustakaan Instiper
Yogyakarta dengan segala fasilitasnya memerlukan panduan dalam memanfaatkannya. Untuk
mendapatkan sumber-sumber informasi tersebut memerlukan strategi penelusuran informasi dan
langkah-langkah dalam penggunaanya. Guide Book UPT Perpustakaan Instiper inilah yang akan
membantu seluruh pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan seluruh layanan perpustakaan.
Terimaksih kami ucapkan kepada seluruh pihak, utamanya Manajeman Instiper Yogyakarta
yang telah memberikan segala fasilitas dan kepercayaan kepada kami dalam mengembangkan
perpustakaan. Saran dan kritik yang membangun serta kerjasama kami nantikan guna
memberikan pelayanan prima kepada seluruh civitas akademika Instiper demi mendukung
tercapainya visi, misi dan tujuan Instiper. Serta dapat mengantarkan para pengguna menjadi
Independent Learners dalam mencari sumber informasi sesuai kebutuhan. Kami berharap
pengalaman pengguna dalam mengakases informasi yang ada di UPT Perpustakaan Instiper
menjadi pengalaman yang menyenangkan sebagaimana yang ditulis oleh Walter Savage Landor
"there is nothing pleasanter to me than exploring a library"
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VISI, MISI & TUJUAN
Visi
Menjadi pusat layanan informasi yang berbasis teknologi informasi
guna mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan
pengembangan ilmu.

Misi
1. Menyediakan referensi informasi ilmiah bagi civitas akademika
dan masyarakat.
2. Menjadi pendukung pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian masyarakat.
3. Menyediakan referensi informasi untuk pengembangan industri
perkebunan dan perhutanan.

Tujuan
1. Menyediakan dan mengupayakan ketersediaan akses informasi
yang didukung teknologi informasi.
2. Mendukung fungsi pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian masyarakat.
3. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengembangan
industri perkebunan dan perhutanan.

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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SEJARAH SINGKAT
Perpustakaan sebagai Unit Pelaksana teknis mulai dirintis di
lingkungan INSTIPER sejak tahun 1982 dan sejak tahun 1983 sudah
menggunakan DDC ( Dewey Decimal Classification ) sebagai pedoman
klasifikasi koleksinya.
Pada awalnya Perpustakaan berlokasi di Papringan, setelah
kantor pusat pindah ke Maguwoharjo maka Perpustakaan dibagi
menjadi dua. Perpustakaan Papringan khusus untuk Fakultas
Pertanian dan Perpustakaan Pusat di Maguwoharjo yang berfungsi
sejak

Oktober

1995.

Dalam

perkembangannya

Perpustakaan

Papringan dipindah ke Maguwoharjo sejak bulan Oktober 2011.
Dari tahun 1982 sampai sekarang UPT Perpustakaan INSTIPER
sudah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Perpustakaan
yaitu:
1. Tahun 1982 s/d 1983

: Drs. Ir. R.P. Supriyanto, SP.

2. Tahun 1983 s/d 1986

: Ir. Sri Hastuti, MS.

3. Tahun 1986 s/d 1989

: Ir. Nila Ratna Juita, MS.

4. Tahun 1989 s/d 1993

: Ir. Eva Trisanti MP

5. Tahun 1993 s/d 2000

: Ir. Enny Rahayu, MP

6. Tahun 2000 s/d 2015

: Ir. Pauliz Budi Hastuti MP

7. Tahun 2015 s/d 2017

: Ir. Retni Mardu Hartati, SU

8. Tahun 2017 s/d 2018

: Dr. Ir. Agatha Ayiek Sih Sayekti, M.P

9. Tahun 2018 s/d sekarang : Dr. Ir. Candra Ginting, MP

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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STRUKTUR ORGANISASI
Kepala UPT
Perpustakaan

Kepala
Bagian
Perpustakaan

Administrasi
dan
Keuangan

Sirkulasi dan
Referensi

Pengolahan
dan
Pemeliharaan

Kepala UPT Perpustakaan
Dr. Ir. Candra Ginting, MP
Kepala Bagian Perpustakaan
Helmi Afroda, SIP., M.IP
Administrasi dan Keuangan
Tri Lantari
Kiki Jarwanti
Sirkulasi dan Referensi
Jujuk Tri Juaranto
Pengolahan dan Pemeliharaan
Raharjo
Sistem Informasi dan Digital Library
M. Yusuf Setiawan, S.Hum

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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TATA TERTIB
Kewajiban
1. Pemustaka diwajibkan mengisi presensi yang telah disediakan.
2. Tas dan Jaket dititipkan di tempat penitipan kecuali laptop dan
barang berharga dapat dibawa masuk.
3. Pemustaka dilarang membawa makanan dan merokok didalam
ruangan perpustakaan.
4. Pemustaka dilarang membuat kegaduhan.
5. Pemustaka dilarang menyobek, merusak dan mengotori buku-buku
milik perpustakaan.
6. Anggota perpustakaan tidak dibenarkan memiliki dua atau lebih
KAP.
7. Pemustaka dilarang membawa keluar / pulang buku tanpa proses
peminjaman.
Hak
1. Memperoleh semua jasa layanan perpustakaan
2. Memanfaatkan fasilitas perpustakaan dalam rangka kegiatan
akademik dan ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Mengajukan

usulan-usulan

untuk

melengkapi

koleksi

perpustakaan
4. memberikan masukan, saran dan kritik untuk kemajuan
perpustakaan

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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JAM BUKA, KEANGGOTAAN & PEMINJAMAN
Jam Buka
Senin – Kamis

: 07.30 – 17.00 WIB

Jum’at

: 07.30 – 16.00 WIB

Sabtu, Minggu

: Tutup

Keanggotaan
Untuk masuk di perpustakaan, pemustaka hanya diwajibkan untuk
mengisi presensi dengan memasukan ID / NIM. Namun jika pemustaka
ingin meminjam koleksi perpustakaan, pemustaka diwajibkan untuk
memilki Kartu Anggota Perpustakaan (KAP). Berikut syarat pembuatan
Kartu Anggota Perpustakaan (KAP) :
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Menyerahkan foto 3 x 4

1 lembar

3. Menyerahkan fotocopy KTM

1 lembar

4. TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS
Peminjaman
1. Mempunyai Kartu Anggota Perpustakaan (KAP).
2. Batas peminjaman 3 eksemplar
3. Batas waktu peminjaman 1 minggu
4. Perpanjangan peminjaman 2 kali

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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DIGITAL LIBRARY
UPT Perpustakaan Instiper memilki portal layanan e-Resources untuk
memenuhi kebutuhan pemustaka. Layanan e-Resources dapat
diakses oleh pemustaka melalui laman www.digilib.instiperjogja.ac.id.

www.digilib.instiperjogja.ac.id

7

KATALOG ONLINE (OPAC)
Katalog online Perpustakaan Instiper dapat di akses melalui laman
www.opac.instiperjogja.ac.id. Melalui katalog online ini pemustaka
dapat mencari informasi ketersediaan koleksi di perpustakaan dimana
saja dan kapan saja.

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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JOGJA LIBRARY
Jogja Library For All (JLA) adalah sebuah jaringan kerjasama
perpustakaan di Provinsi DIY yang dibentuk pada tanggal 30
November tahun 2005 yang ditandai penandatangan kesepakatan
bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Hal ini diwakili Oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono
X dengan beberapa perpustakaan perpguruan tinggi di Yogyakarta.
Untuk menikmati beberapa layanan di JLA ini pemustaka dapat
mengakses melalui laman www.jogjalib.com.
Layanan JLA
1. Memberikan informasi tentang perpustakaan-perpustakaan di
Yogyakarta dan juga layanan yang disediakan oleh masingmasing perpustakaan tersebut
2. Mengintegrasikan

katalog

koleksi

yang

dimiliki

oleh

perpustakaan-perpustakaan di Yogyakarta
3. Memberikan

potongan

biaya

masuk

ke

perpustakaan-

perpustakaan yang tergabung di JLA. Minimal, kamu akan
mendapatkan

biaya

potongan

sebesar

40%.

Setelah itu kamu dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber daya
informasi yang disediakan oleh perpustakaan-perpustakaan
tersebut, misal: akses WiFi, baca buku & jurnal, akses e-journals,

e-book dll.

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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4. Mulai tahun 2018, JLA memulai untuk mengimplementasikan
Layanan Silang Pinjam.
Keanggotaan JLA
1. Mendaftarkan diri secara online, atau menghubungi perpustakaan
unit dimana anggota tersebut berasal.
2. Pengelola teknis perpustakaan unit memverifikasi calon anggota
tersebut

untuk

memastikan

pemustaka

tersebut

merupakan anggota perpustakaan unit
3. Calon Anggota yang sudah diterima dapat mencetak kartu Jogja
Library for All
4. Anggota menunjukkan kartu anggota JLA ke perpustakaan unit
yang dikunjungi

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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DATABASE e-JOURNAL (HIBAH DIKTI)
UPT Perpustakaan Instiper telah mendapatkan hibah dari DIKTI
untuk penyediaan sumber-sumber informasi ilmiah dari 3 database ejournal yaitu : Proquest, EBSCO dan Gale Cengange. Ketiga database
e-journal tersebut dapat diakses secara online dengan username dan
password.
Proquest
www.search.proquest.com
Subjek

:  Arts & Humanities Database
 Biological Science Database

Username

: 0gtmgmpqmj

Password

: pqdikti2011

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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EBSCO
www.search.epnet.com
Subjek

:  Library, Information Science & Technology Abstracts
 Agriculture Plus
 Computers & Applied Sciences Complete
 Engineering Source

Username

: ns184742

Password

: password

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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GALE CENGANGE
www.find.galegroup.com/menu/start
Subjek

:  Arts
 Virtual Reference Library
 Business and Economics
 Educational
 Humanities
 Social Science
 Library, Information Science & Technology Abstracts

Username

: dikti

Password

: learning

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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JURNAL GARUDA
Portal Jurnal GARUDA adalah sebuah database pencarian jurnal
nasional se-indonesia. Untuk mengakses GARUDA, pemustaka tidak
memerlukan username dan password (open access). Portal Jurnal
GARUDA ini dirancang untuk penelusuran, pengindeksan, abstrak,
pemantauan dan peningkatkan standar publikasi ilmiah di Indonesia.
Kini telah tersedia lebih dari 5.833 jurnal yang bisa diakses oleh
pemustaka. Untuk mencari jurnal di GARUDA ini pemustaka dapat
mengakses melalui laman www.garuda.ristekdikti.go.id.

www.digilib.instiperjogja.ac.id

14

NELITI REPOSITORI
Neliti adalah mesin pencari penelitian yang membantu pemustaka
untuk menemukan kembali hasil penelitian, data primer dan fakta. Kami
mengindeks jurnal ilmiah, buku-buku, laporan penelitian, makalah
kebijakan, makalah konferensi, dan data primer dari universitas, badan
penelitian, lembaga pemerintahan, dan penerbit.
Neliti diciptakan sebagai sebuah repositori tunggal yang berisi
berbagai hasil penelitian yang sebelumnya tersebar di berbagai situs
web sehingga sulit ditemukan.
Untuk dapat mencari informasi di Neliti, pemustaka dapat
mengakses melalui laman www.neliti.com. Pemustaka juga tidak
memerlukan username dan password (open access).

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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JURNAL OF OIL PALM RESEARCH
Jurnal of Oil Palm Resarch adalah jurnal internasional yang di
terbitkan oleh MPOB malaysia yang memuat artikel penelitian dan
kajian ilmiah tentang berbagai aspek kelapa sawit. Jurnal of Oil Palm
Resarch merupakan satu-satunya jurnal internasional bersubjek
khusus tentang kelapa sawit yang terindeks SCOPUS dengan nilai Q3.
Jurnal of Oil Palm Resarch terbit empat kali per tahun, yaitu Maret, Juni,
September dan Desember. Untuk mencari sumber informasi pada
Jurnal of Oil Palm Resarch ini, pemustaka dapat mengakses melalui
laman www.jopr.mpob.gov.my. Pemustaka juga tidak memerlukan
username dan password (open access).

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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JURNAL ONLINE INSTIPER
UPT Perpustakaan Instiper memiliki database e-jurnal terbitan
Instiper antara lain Jurnal AGROISTA yang diterbitkan oleh Program
Studi Agroteknologi, Jurnal WANA TROPIKA yang diterbitkan oleh
Program Studi Kehutanan dan Jurnal AGROTEKNOSE yang
diterbitkan Fakultas Teknologi Pertanian.
Untuk mendapatkan sumber informasi dari dari database e-jurnal
Instiper

tersebut

pemustaka

dapat

mengkases

www.journal.instiperjogja.ac.id.

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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E-RESOURCES PERPUSNAS
UPT

Perpustakaan

Instiper

menginformasikan

bahwa

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga melanggan beberapa
koleksi elektronik yang dapat diakses oleh pemustaka secara gratis.
Untuk dapat mengakses koleksi elektronik yang dilanggan oleh
Perpustakaan Nasional, pemustaka terlebih dahulu mendaftar menjadi
anggota Perpustakaan Nasional secara on-line melalui www.eresources.perpusnas.go.id
Berikut daftar bahan koleksi elektronik yang dilanggan oleh
Perpustakaan Nasional :
1. Alexander Street Press

11. Indonesia Heritage Digital Library

2. Alexander Street Video

12. KITLV

3. Brill Online

13. Lexis Nexis

4. Cambridge University Press 14. Myilibrary
5. Cengage Learning

15. Proquest

6. Ebrary

16. Sage Knowledge

7. Ebsco Host

17. Taylor & Francis

8. Bowker

18. Ulrichs

9. Balai Pustaka

19. Westlaw

10. IGI Global

20. IG Publishing

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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LITERASI NFORMASI
Literasi adalah suatu bentuk
kemampuan
seseorang

yang
untuk

dimiliki
menulis,

membaca dan menganalisis
fenomena sosial dengan ilmu
pengetahuan yang mendalam. Sedangkan pengertian budaya literasi
ialah melakukan kebiasaan berfikir yang disertai dengan proses
membaca, menulis, hingga akhirnya apa yang dilakukan dalam segala
proses kegiatan literasi akan menciptakan karya nyata yang
bermanfaat bagi masyarakat.
Langkah Langkah dalam Literasi Informasi
Langkah

Komponen

Hasil pembelajaran yang
didemonstrasikan
-Mendefinisikan topik/subjek-Menentukan
dan memahami sasaran penyajian
-Memilih format yang relevan untuk

1

Mengidentifikasi

produk akhir
-Mengidentifikasi kata kunci
-Merencanakan strategi penelusuran
-Mengidentifikasi berbagai jenis sumber
informasi, di mana dapat ditemukan

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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-Menentukan lokasi sumber yang sesuai
dengan topik
2

Eksplorasi

-Menemukan

informasi

yang

sesuai

dengan topik
-Melakukan

wawancara,

kunjungan

lapangan atau penelitian di luar lainnya
-Memilih informasi yang relevan
-Menentukan sumber mana saja yang
terlalu mudah, terlalu sukar atau sesuai
-Mencatat informasi yang relevan dengan
4

Memilih

cara membuat catatan atau membuat
pengorganisasian

visual

seperti cart, grafik, bagan, ringkasan dll.
-Mengidentifikasi

tahap-tahap

dalam

proses
-Mengumpulkan sitiran yang sesuai
-Memilah informasi
-Membedakan antara fakta, pendapat dan
khayalan
4

Mengorganisasi -Mengecek ada tidaknya bias dalam
sumber
-Mengatur informasi yang diperoleh dalam
urutan yang logis

www.digilib.instiperjogja.ac.id

21

-Menggunakan

pengorganisasi

visual

untuk membandingkan atau membuat
kontras informasi yang diperoleh
-Menyusun

informasi

sesuai

dengan

pendapat dalam cara yang bermakna
5

Menciptakan -Merevisi dan menyunting, sendiri atau
bersama-sama pembimbing
-Finalisasi format bibliografis
-Mempraktekkan aktivitas penyajian
-Berbagi informasi dengan orang atau
pihak yang sesuai

6

Menyajikan

-Memaparkan informasi dalam format
yang tepat sesuai dengan hadirin
-Menyusun dan menggunakan peralatan
yang sesuai
-Menerima masukan dari siswa lain
-Swa ases kinerja kita sebagai tanggapan
atas asesmen karya dari pihak guru
-Merefleksi seberapa jauh keberhasilan

7

Mengakses

yang telah mereka lakukan
-Menentukan apakah masih diperlukan
ketrampilan baru
-Pertimbangkan apa yang dapat dilakukan
lebih baik pada kesempatan berikut

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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-Meninjau masukan serta asesmen yang
masuk
-Menggunakan masukan serta asesmen
untuk keperluan pembelajaran/aktivitas
berikutnya
8

Menerapkan -Mendorong menggunakan pengetahuan
yang diperoleh dari berbagai situasi
-Menentukan ketrampilan sekarang dapat
diterapkan pada subjek
-Tambahkan

produk

produksi

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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SUMBER INFORMASI
PRIMER

Sumber primer biasanya
dihasilkan
orang
langsung

SEKUNDER

oleh
yang
dalam

orangterlibat
suatu

peristiwa, kegiatan, atau
kehidupan seseorang.

Sumber primer seringkali dihasilkan pada saat atau sesaat
setelah suatu peristiwa terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa
sumber primer merupakan bukti pertama dari suatu peristiwa.
Sumber sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi yang
menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan dari pengarang
terhadap topik tertentu. Sumber sekunder bisa juga berupa analisis
atau paparan yang mengambil sumber primer sebagai objek
pembahasannya,

sehingga

dapat

dikatakan

bahwa

sumber

sekunder merupakan reproduksi dari sumber primer. Seringkali,
sumber sekunder ditulis atau direkam bertahun-tahun setelah suatu
peristiwa bersejarah terjadi. Pada beberapa kesempatan, sumber
sekunder juga digunakan sebagai sarana untuk mengajukan pendapat

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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ataupun mengungkapkan pernyataan yang mendukung pendapat
penting dari seseorang maupun kelompok tertentu.

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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STRATEGI PENELUSURAN
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BOOLEAN LOGIC
Boolean Logic merupakan analisis logika computer untuk
membandingkan antar bit di dalam data base untuk menelusuri data
secara akurat dan data terkait dengan keyword yang di masukan dalam
search engine. Di dalam logika Boolean terdapat tiga komponen utama
sebagai piranti penghubung pencarian, ketiga komponen tersebut
adalah AND, OR dan NOT.
• Logika “ AND” berfungsi untuk mempersempit pencarian,
diletakan di antara dua kata kunci atau lebih, semakin banyak kata
kunci yang dimasukan akan semakin sempit hasil yang diperoleh.
• Logika “OR” berfungsi untuk memperluas hasil pencarian,
sehingga dapat dikatakan bahwa logika ini merupakan komponen
penggabung dari kata kunci yang dicari. Dengan menggunakan
logika “OR” hasil pencarian yang kita cari akan merujuk pada
situs-situs yang berhubumgan dengan kata yang disisipkan
diantara logika tersebut.
• Logika “NOT” atau bisa disebut pengecualian, berfungsi untuk
membatasi hasil pencarian yang tidak berhubungan dengan
keyword yang diketikan. Logika “NOT” untuk memishkan data
melalui kata yang umumnya sering melekat pada keyword yang
diketikan.

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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Contoh:
• Logika AND : ketika kita mengetikan Kopi AND Kakao maka hasil
yang diperoleh hanya sebatas kopi dan kako saja
• Logika OR : ketika kita mengetikan Kopi OR Kakao maka akan
diperoleh hasil temuan yang berkaitan dengan kopi atau kakao
• Logika NOT : ketika kita mengetikan Kopi Not Kakao maka
diperoleh hasil temuan kopi yang berhubungan dengan kopi saja
bukan kakao.
-

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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KUTIPAN
Kutipan adalah semua kalimat atau paragraf dari penulis tertentu
yang diambil untuk melengkapi karya ilmiah/ karya tulis seseorang
sebagi sumber rujukan penguat dari suatu definisi atau pengertian
tentang objek, Subjek, dan sintesa dari pokok masalah bahasan.

SITASI
(KUTIPAN)

PENULIS
MENGAMBIL IDE
ORANG LAIN DAN
DITULIS SAMA
PERSIS (COPY
PASTE) DENGAN
MENYERTAKAN
SUMBER KUTIPAN
PENULIS

PENULIS
MENGAMBIL IDE
ORANG LAIN LALU
MERANGKAINYA
DENGAN BAHASA
SENDIRI DENGAN
MENYERTAKAN
SUMBER KUTIPAN

www.digilib.instiperjogja.ac.id
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Kutipan Langsung Pendek
Kutipan langsung pendek menurut APA Style (American Psychological
Association)
➢ Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata
➢ Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf
karya tulis Anda, tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga
tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan
kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan
kalimat kutipan.
Contoh :
Kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri “teks kutipan teks kutipan
teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan.teks kutipan teks
kutipan teks kutipan teks kutipanteks kutipan” (sumber kutipan).
Kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri.
Kutipan Langsung Panjang
Kutipan

langsung

panjang

menurut

APA

Style

(

American

Psychological Association)
➢ Jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata.
➢ Membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik, ukuran font,
dan spasi sesuai dengan karya tulis tetapi ditulis menjorok/masuk 1
cm (5 spasi) dari batas margin kiri tulisan Anda. Oleh karena kalimat
yang dikutip ini tergolong banyak/panjang maka kalimat kutipan
dipisahkan dari kalimat Anda.

www.digilib.instiperjogja.ac.id

30

Contoh :
Kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri
teks kutipan teks kutipan teks kutipan kutipan teks kutipan teks
kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks
kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks
kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks
kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks
kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan
(sumber kutipan)
kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat
sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri
Penulisan Nama Penulis (Sumber Rujukan)
➢ Sumber kutipan: nama belakang/keluarga penulis/pengarang (th

eauthor) dan tahun (year) dari sumber kutipan
Contoh: (Afroda, 2018)
(Afroda, Setiawan, & Jarwanti, 2018)
➢ Jika kutipan langsung maka wajib ditambahkan nomor halaman
(page dituliskan dengan p. atau pages dituliskan dengan pp.). Jika
nomor halaman tidak ada maka bisa digantikan dengan chapter atau
paragraf ke berapa.
Contoh: (Afroda, 2018, p. 15)
(Setiawan, 2018, chap. 5)
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PENULISAN DAFTAR PUSTAKA
➢ Penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya: nama
belakang/keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan tengah
(jika ada)
Contoh:
Nama

Penulisan

Sally Azaria

Azaria, S.

Kwik Kian Gie

Kwik, K.G.

Sir Philip Sidney

Sidney, P.

Joyce Elliot-Spencer

Elliot-Spencer, J.

➢ (Hanya) huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis
menggunakan huruf kapital.
➢ Pada sumber online, tuliskan secara lengkap URL nya dengan cara
menuliskan kata “retrieved from” sebelum URL dan tidak dituliskan
tanggal akses (tanggal unduh atau melihat web tersebut).
➢ Untuk Prosiding yang diakses secara online maka gantikan kota
terbit dan penerbit dengan nomor DOI (Digital Object Identifier) atau
URL, seperti dalam artikel jurnal online. (lihat contoh:Buku >>
Prosiding)
• Nomor DOI (Digital Object Identifier) adalah penanda yang
spesifik dan tetap untuk dokumen online yang terdaftar.
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➢ Nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan
dipisahkan

dengan

tanda

koma.

Tidak

ada

kata

yang

digarisbawahi, termasuk URL.
Berikut ini adalah cara menuliskan pada beberapa jenis sumber
dengan APA Style (George Forbes Memorial Library, Lincoln
University, 2011).
Buku / Skripsi / Tesis / Proseding
Format Dasar
Nama Penulis/Pengarang. (tahun terbit/publikasi). Judul utama buku:

Anak judul buku.(edisi ke berapa, jika ada).
Kota terbit, Negara atau Singkatan Negara Bagian di Amerika: Penerbit.
• Buku dengan satu hingga lima pengarang
Sumber Kutipan Kaufman, Perlman and Speciner (1995) found[Kutipan

pertama]
Kaufman et al. (1995) found … This security technique
is not always effective
(Kaufman et al.).[Kutipan berikutnya]
Daftar Pustaka Kaufman, C., Perlman, R., &

Speciner, M. (1995).

Network security: Private communication in a public
world. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
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• Buku dengan enam atau lebih pengarang
Sumber Kutipan (Yang et al, 2009)
Daftar Pustaka

Yang, K.L. et al. (2009). The real customers.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

• Buku tanpa pengarang
Jika tidak ada nama pengarang maka dituliskan judul bukunya, dengan
dicetak miring.
Sumber Kutipan (Longman Dictionary, 2003)
Daftar Pustaka

Longman dictionary of contemporary English (4th ed.).
(2003). Harlow, England: Longman.

• Buku dengan editor(s)
Sumber kutipan (Persley & Hill 1992)
Daftar Pustaka

Persley, D. M.& Hill, M. (Ed.). (1992). Diseases of fruit

crops (2nd ed.). Brisbane, Queensland, Australia:
Department of Primary Industries.
• Encyclopedia/ kamus
Sumber kutipan (Bergmann, 1993)
Daftar Pustaka

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new

encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508).
Chicago, USA: Encyclopedia Britannica.
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• Online encyclopedia
Gunakan alamat URL dari artikel bukan halaman depan web
Sumber kutipan (“Christchurch”, 2007, ¶Para 5)
Daftar Pustaka

Christchurch.
Retrieved

(2007).
from

In

Encyclopedia Britannica

http://search.eb.com/eb/article-

9082394
• Penulis adalah sebuah organisasi
Tuliskan nama organisasi/lembaga secara lengkap
Sumber kutipan (Statistics New Zealand, 1998)
Asosiasi dan instansi pemerintah dapat disingkat pada
penyebutan kedua kalinya.
(New Zealand Qualifications Authority [NZQA],
2008)[Kutipan Pertama]
Daftar Pustaka

Statistics New Zealand. (1998). Samoan people in New

Zealand. Wellington, New Zealand: Author.
• Thesis atau Disertasi
Sumber kutipan (Brown, 1995)
Daftar Pustaka

Brown, T. N. (1995). Simulation of the development of

the

root

system

and

associated

microbial

community of Pinus radiata. (Unpublished doctoral
thesis).Lincoln University, Lincoln, New Zealand.
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Sumber kutipan (Xie, 2007, pp. 59-61)
Daftar Pustaka

Xie, Z. (2007). Modelling genetic regulatory networks:

A new model for circadian rhythms in Drosophila
and investigation of genetic noise in a viral
infection

process

LincolnUniversity,

(Doctoral
2007).

thesis,

Retrieved from

http://hdl.handle.net/10182/31
• Prosiding (Salah satu karya, bukan semuanya)
Sumber kutipan (Brackley, 1995, p. 51)
Daftar Pustaka

Brackley, P. (1995).Through other eyes. In D. H. Owen
& B. F. Frey (Eds.),Ergonomics tomorrow:

Adapting the future: Proceedings of the Sixth
Conference of the New Zealand Ergonomics
Society, Lincoln, 16-17 February 1995(pp. 50-52).
Palmerston North, New Zealand: New Zealand
Ergonomics Society
• Prosiding secara utuh
Sumber kutipan (Owen & Frey, 1995)
Daftar Pustaka

Owen, D. H., & Frey, B. F. (Eds.). (1995). Ergonomics

tomorrow: Adapting the future : Proceedings of the
Sixth Conference of the New Zealand Ergonomics
Society Lincoln, 16-17 February 1995. Palmerston
North, New Zealand: New Zealand Ergonomics
Society.
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