
 

SISTEMATIKA PENULISAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 
ASOSIASI PENELITI SUMATERA UTARA (APSU) 

 
Usulan lomba karya tulis ilmiah (LKTI) Asosiasi Peneliti Sumatera Utara 

(APSU) maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul dan 
lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak 
baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti 
sistematika dengan urutan sebagai berikut. 
 
HALAMAN SAMPUL (Lihat lampiran 1)  
 
ABSTRAK (maksimum satu halaman)  

Abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling 
penting. Abstrak tidak lebih dari 250 kata memuat masalah dan tujuan penelitian, 
desain penelitian (untuk penelitian kualitatif termasuk deskripsi tentang subjek 
yang diteliti) dan hasil penelitian. Hal seperti data berupa angka hasil penelitian 
tidak perlu disajikan. Sertakan pula “kata kunci” 3 - 5 kata pada bagian bawah 
abstrak. 

 
BAB 1. PENDAHULUAN  

Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh 
keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk 
mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau 
argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut bernilai penting. 
Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan 
pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau 
dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan 
definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga 
perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas. 
 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan 
permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan 
penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam 
pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 
5 tahun terakhir)  dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan. 
 



 

BAB 3. METODE PENELITIAN 
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-

tahapan penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, 
rancangan/desain penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. 
 
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat gagasan peneliti yang terkait dengan apa yang telah 
dilakukan dan apa yang diamati, dipaparkan dan dianalisis di bab terdahulu. 
Uraian mengenai gagasan ini dikaitkan dengan hasil kajian teori dan hasil-hasil  
penelitian lain yang relevan. 
 
DAFTAR PUSTAKA  

Daftar Pustaka disusun mengikuti format APA Style Versi 6.0 berdasarkan 
sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, 
judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal 
ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, 
serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam 
usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
 
Seleksi Proposal  
Seleksi LKTI APSU dilakukan melalui penilaian KTI secara daring.  Penilaian LKTI 
APSU secara daring menggunakan  borang penilaian sebagaimana pada Lampiran 
2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAMPIRAN 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bidang : ………………….. 

 
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

ASOSIASI PENELITI SUMATERA UTARA (APSU) 
 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

Oleh : 

 

   Nama   :   

   Alamat   :   

   Nomor HP/WA  :  

   Institusi   :  

   Kategori   : Pelajar/Mahasiswa/Pendidik (Pilih salah satu) 

    Email   : 

 

 

 

 

Diajukan Untuk Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah 

Asosiasi Peneliti Sumatera Utara (APSU) 

2019 / 2020 

 



 

Lampiran 2 

 
PENILAIAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

ASOSIASI PENELITI SUMATERA UTARA 
  

No Kriteria Penilaian Skor maksimal 

1 
Substansi (tujuan, metode, 
hasil) dan kesesuaian dengan 
sistematika 

30 

2 
Inovasi dan Tingkat Kesiapan 
Teknologi (TKT) 

20 

3 

Presentasi Finalis (Penalaran, 
teknik penyajian, alat 
bantu/media yang digunakan, 
penggunaan bahasa, 
ketepatan waktu, penampilan) 

50 

Total 100 

 

  


