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Tinjauan Pustaka 

“A literature review both discusses and critically 
evaluates current literature on a chosen topic”  

        www.services.unimelb.edu.au/lsu 

Tinjaun pustaka membahas dan mengevaluasi secara kritis sumber 

literatur terkini yang terkait dengan topik yang dipilih 

Untuk menunjukkan bahwa Anda 

telah paham atau menguasai latar 

belakang mengenai topik penelitian 
Tujuan: 

http://www.services.unimelb.edu.au/lsu


Tinjauan pustaka yang baik adalah yang memaparkan fakta dan 
memaparkan: 

◦ Masalah terkait yang sudah pernah terjadi dan diteliti 

◦ Masalah yang perlu diselesaikan atau ditangani saat ini 

◦ Korelasi, kontradiksi, ambiguitas, dan kesenjangan (gap) yang ada 

◦ Konflik antara „kelompok‟ penelitian 

◦ Penjelasan analisis dan komentar dari Anda sehingga dapat 
menunjukkan bahwa Anda memahami masalah yang sedang diteliti 

◦ Pandangan Anda mengenai masalah yang terkait dengan topik 
penelitian 

 

Tinjauan pustaka tidak hanya berisi daftar mengenai 

siapa meneliti apa dan kapan dilaksanakan penelitian 

tersebut.  



Tinjauan Pustaka-How to? 

Bacalah sumber pustaka dengan “critical eye” 

oApa yang peneliti coba untuk temukan/pecahkan? 

oMengapa penelitian tersebut dirasa penting untuk diteliti? 

oApa yang diukur? 

o Informasi apa yang didapat dari sampel? 

oBagaimana pengumpulan data dilakukan? 

oApa yang disimpulkan oleh peneliti dan kontribusi apa yang mereka berikan? 

oDapatkah Anda menerima hasil penelitian sebagai suatu kebenaran? 

oBagaimana Anda dapat mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke dalam 

penelitian Anda sendiri? 



Ketika menemukan hasil penelitian 
yang berlawanan  bandingkan 
dan kontraskan sudut pandang 
peneliti mengenai subjek terkait 



Ketika menemukan hasil penelitian 
yang mirip 

◦ Gunakan kata penghubung, seperti: selain itu, dan, 

penelitian serupa pernah dilakukan oleh..., penelitian 

sama pernah dilakukan oleh..., dll 



Kesalahan yang sering terjadi dalam 
menulis laporan 

◦ Kata penghubung, seperti oleh karena itu, kemudian, sehingga, 
sedangkan, tidak boleh dipakai untuk memulai suatu kalimat. (bisa 
diganti dengan berdasarkan, Hal tersebut dapat... Hal ini 
menyebabkan...) 

◦ Kata “pada” hanya boleh untuk keterangan waktu  

◦ Kata “di” hanya boleh digunakan untuk tempat (lokasi) 

◦ Awalan “ke” dan “di” harus dibedakan dengan kata depan “ke” dan 
“di” 

◦ Tanda baca 

◦ Menggunakan kata dan singkatan tidak baku 



Penulisan Kutipan 

◦ Pengutipan adalah penggunaan teori, konsep, ide dan 

yang sejenis yang berasal dari sumber lain, baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

 
• Sama persis dengan 

aslinya (“...”) 
Kutipan 

Langsung 

• Ambil inti, susun 
dengan kalimat sendiri 

Kutipan Tak 
Langsung 



Secara Internasional ada 2 model 
referensi 

 

Harvard 

[author-date 

style] 

Vancouver 

[author 

number style] 



Contoh Harvard Style 

 



Bila ada 2 pengarang 

Bila ada lebih dari 3 

pengarang, hanya 

nama pertama 

ditambah dkk atau et al 



◦Apabila ada banyak sumber maka diurutkan 

berdasarkan tahun 

◦Nama penulis dicantumkan dalam satu tanda 

kurung diberi (;) sbg pemisah 



Contoh Vancouver Style  

 

To increase the productivity of small-scale industries and reduce 

the impact of waste, these influential factors must get serious 

attention from small industry owners, especially factors such as; 

ergonomic risk factors, awkward posture while working and 

work layout [2][3] 



Tipe lainnya 

◦ APA (American Psychological Association) 

◦ MLA (Modern Language Association) 

◦ IEEE (The Institutr for Electrical and Electronics Engineers) 

◦ Chicago 

◦ Turabian 

◦ dll 



Plagiarism (Pelanggaran yang Serius!!!) 

◦ Memresentasikan karya orang lain sebagai milik Anda dalam 
bentuk apa pun tanpa menyebutkan sumbernya adalah 
PLAGIARISME 

◦ Ini adalah praktik yang tidak dapat diterima, terlepas dari 
(pelanggaran serius kejujuran intelektual) 

◦ Ini dapat berupa menyalin tugas orang lain, menggunakan 
informasi yang dikumpulkan oleh orang lain, kegagalan untuk 
mengakui kutipan, parafrase atau mengambil informasi dari sumber 
yang dipublikasikan termasuk Internet. 

◦ Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta 



Hati-hati Plagiat!!! 

◦ Setiap kali Anda menggunakan pikiran, ide, temuan penelitian 

atau kata-kata orang lain, Anda harus menunjukkan dari mana 

hal-hal itu berasal. 

◦ Ini penting, bahkan jika Anda telah memasukkan ide-ide atau 

temuan penelitian itu ke dalam kata-kata Anda sendiri 

(diparafrasekan). 

◦ Penulis pemula dapat menjiplak tulisan secara tidak sengaja; 

namun, Anda diperingatkan untuk mempelajari cara yang tepat 

untuk merujuk sumber. 

 



Reference Manager atau Citation 
Manager 

◦ Program aplikasi yang membantu memberikan 

kemudahan bagi para penulis dalam melakukan 

kutipan 

◦ Membantu penulis dalam mendapatkan sumber 

informasi yang valid, baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah 



Mendeley 

◦ Membantu mengorganisir dokumen dan referensi 

◦ Perangkat lunak gratis untuk akademik 

◦ Cross-platform (Win/Mac/Linux) 

◦ Support semua browser utama 



Mendeley Desktop Overview 

 



Struktur Mendeley 

 



Referensi Anda 

 



Detail Dokumen 

 



Menambah Dokumen 

 



Melengkapi Dokumen 

 



Web Importer 
◦ Menyimpan artikel penelitian ketika browsing 

Install web importer 

[tools-install web importer] 

Klik Mendeley extension 

Cari artikel 

Pilih artikel dan klik Add to 

Mendeley 



Install Web Importer 
◦ Menyimpan artikel penelitian ketika browsing 

Install web importer 

[tools-install web importer] 
Extension terinstall 



Install Web Importer 

 

Klik Mendeley Web Importer Sign in ke akun elsevier 



Sync 

 

Menyelaraskan perpustakaan dengan Mendeley Cloud untuk 

mengaksesnya dimanapun dan membacanya pada berbagai 

perangkat Anda 

• Mendeley melakukan back-up perpustakaan secara 

online 

• Mengakses artikel dimanapun 

• Mendapatkan saran yang dapat Anda sesuaikan dan 

menambahnya pada perpustakaan Anda 



Mengelola Perpustakaan Anda 

 



Mencari Dokumen 

 



PDF Viewer 

 



Memberi keterangan dan menyorot atau mencari key word 

tertentu pada paper 



Install Citation Plug in 

 



Citation Tool Bar tampil dalam Ms. 
Word secara otomatis 

 



Membuat In-Text Citations pada text 

 



Memasukkan Bibliography/Daftar 
Pustaka 

1. Klik „Insert 

Bibliography‟ 

 

 

2. Pilih Style 

3. Selesai 



 


