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SAMBUTAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah S.W.T. yang telah memberikan
kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan dan penerbitan
Buku Pedoman Penulisan Tahun 2018 Program Pascasarjana
Magister (S2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni
Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Tugas Akhir (TA) adalah
karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis
berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau
pengarahan dosen pembimbing,  untuk memenuhi kriteria-
kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuannya
masing-masing. Tugas Akhir dibuat sebagai salah satu
persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di   Program
Pascasarjana Magister (S2) Program  Studi Penciptaan dan
Pengkajian Seni Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Tugas
Akhir yang dimaksud dalam pedoman ini merupakan Laporan
Karya Seni yang dihasilkan oleh karyasiswa Pascasarjana dengan
minat Penciptaan Seni dan Tesis untuk karyasiswa dengan minat
Pengkajian Seni. Pedoman ini disusun dengan tujuan
memberikan tuntunan penulisan tugas akhir.

Penyusunan Buku Pedoman Penulisan ini merupakan
hasil kerja keras dari banyak pihak. Oleh karena itu, terima kasih
yang tidak terhingga saya sampaikan kepada Tim Penyusun yang
telah bersusah payah dengan segala keterbatasan dan kesibukan
yang ada, mampu menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini
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dapat menjadi salah satu instrumen dalam menyelesaikan
perkuliahan di Program Pascasarjana Magister (S2) Program
Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Institut Seni Indonesia
Padangpanjang. Aamiiin.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padangpanjang,
Rektor,

Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS.
NIP. 19620506 198811 1 001
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SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan Syukur selalu terlimpahkan kepada Allah
S.W.T., atas berkah dan karuniaNya Buku Pedoman Penulisan
laporan karya seni/tesis dapat tersusun sesuai dengan rencana.
Penyusunan Buku Pedoman Penulisan Laporan Karya Seni/Tesis
ini merupakan suatu upaya dari Program Pascasarjana Magister
(S2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Institut Seni
Indonesia Padangpanjang agar karyasiswa memiliki pedoman
dalam merencanakan dan menyusun proposal karya seni/tesis
ataupun dalam membuat laporan karya seni/tesis sesuai dengan
petunjuk dan aturan yang berlaku di program studi ini.

Diharapkan Buku Pedoman Penulisan ini benar-benar
diperhatikan dan dipedomani oleh setiap karyasiswa yang akan
menyelesaikan tugas akhirnya. Buku Pedoman Penulisan ini juga
akan menjadi pegangan bagi karyasiswa pascasarjana dan seluruh
civitas akademika yang membutuhkan.

Disusunnya buku ini tidak lepas dari peran dan kerja
kolektif tim penyusun selama beberapa waktu. Oleh sebab itu,
diyakini masih terdapat kekurangan dan kelemahannya.
Diharapkan masukan, sumbang saran, serta kritikan dari
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berbagai pihak untuk sempurnanya Buku Pedoman Penulisan
ini. Semoga Buku Panduan Penulisan ini dapat bermanfaat.

Padangpanjang,
Direktur,

Dr. Susas Rita Loravianti, S.Sn., M.Sn.
NIP. 19691026 199403 2 002
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PENDAHULUAN



P

BAB I

PENDAHULUAN

rogram Pascasarjana di Indonesia mengacu pada Undang-
Undang No. 2/1989 yang dijabarkan dalam PP No.
30/1990, merupakan bentuk pendidikan Program

Magister. Program Pascasarjana mempunyai misi untuk
mendidik ilmuan yang mempunyai penguasaan dan wawasan
akademik, kemampuan, mengorganisasikan penciptaan karya
seni, penelitian, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Model pendidikan Program Pascasarjana di Indonesia
pada umumnya merupakan gabungan antara proses pendidikan
melalui perkuliahan (by lecture) dan proses pendidikan melalui
penelitian (by research). Hasil penelitian ilmiah mandiri yang
disebut tesis untuk Program Magister menjadi salah satu pokok
penilaian keberhasilan studi karyasiswa Program Pascasarjana,
dan kesempurnaan penyajian menunjukkan kesiapan akademik
dan kematangan karyasiswa dalam mengikuti Program S2 (strata
dua). Laporan karya maupun tesis mencerminkan penguasaan
ilmiah/akademik  sehingga pada akhirnya lulusan Program
Pascasarjana akan dapat mengembangkan ilmu yang  telah
mereka peroleh. Untuk mempersiapkan kerja penelitian yang
disebut usulan penelitian atau proposal penelitian dikerjakan
dengan sebaik-baiknya oleh karyasiswa. Demikian juga dengan
bobot yang dapat   dipertanggungjawabkan sesuai dengan
stratifikasi Program Studi Magister Penciptaan dan Pengkajian
Seni Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia
Padangpanjang.
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Laporan karya/tesis sebagai karya akademik
karyasiswa Program Pascasarjana disusun dalam format yang
berlaku umum di dunia akademik, menunjukkan sistematika
proses berpikir, penalaran, dan cara kerja penelitian. Dosen
pembimbing mempunyai otonomi dan kebebasan akademik,
akan tetapi perlu disusun pedoman umum untuk penulisan
usulan penciptaan/penelitian dan laporan karya/tesis. Buku
pedoman berisi tata aturan yang disepakati sebagai susunan
penulisan usulan penciptaan/penelitian dan laporan karya/tesis
memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Mengandung keilmiahan          yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai strata pendidikan
Program Pascasarjana.

2. Menunjukkan kedalaman penguasaan teori    dan
metodologi penelitian.

3. Menunjukkan ketajaman penalaran.

4. Menyusun format yang lazim bagi dunia akademik.

Buku pedoman penulisan usulan penciptaan/penelitian
dan laporan karya/tesis ini dapat dipakai untuk:

1. Pedoman penulisan bagi karyasiswa Program
Pascasarjana dalam penulisan usulan
penciptaan/penelitian dan laporan karya/tesis.

2. Acuan bagi Tim Pembimbing dalam proses
pembimbingan karyasiswa.

3. Acuan bagi Dewan Penguji dalam melaksanakan
proses ujian Tugas Akhir karyasiswa.

Program Pascasarjana
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BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN
USULAN PENCIPTAAN

Usulan penciptaan mempunyai format atau kerangka
sebagai berikut:

Bagian awal usulan penciptaan berisi hal-hal sebagai berikut:
1. Cover Luar
2. Cover Dalam
3. Persetujuan Pembimbing
4. Pengesahan Dewan Penguji
5. Daftar Isi

Bagian inti usulan penciptaan memuat hal-hal sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penciptaan
B. Rumusan Penciptaan
C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan

BAB II. KONSEP DAN METODE PENCIPTAAN

A. Tinjauan Karya
B. Observasi dan Data Lapangan
C. Konsep Garapan, Perancangan Karya, dan Pendekatan
D. Metode Penciptaan
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Bagian akhir dari usulan penelitian memuat hal-hal
sebagai berikut:

a. Daftar Pustaka
b. Lampiran

Program Pascasarjana
Institut Seni Indonesia Padangpanjang



DESKRIPSI KOMPONEN

1) Cover Luar (Lampiran 1)

Halaman ini memuat kata usulan penciptaan (hurufCambria ukuran 14 yang ditulis Kapital), judul (huruf
Cambria ukuran huruf 16 yang ditulis Kapital), lambang
ISI Padangpanjang (diameter 4 cm x 4 cm, untuk jilid akhir
dicetak warna kuning keemasan), nama karyasiswa Program
Pascasarjana tanpa gelar kesarjanaan (huruf Cambria ukuran 12
yang ditulis Kapital), nama lembaga Program Pascasarjana
ISI Padangpanjang, dan tahun proposal diujikan (huruf
Cambria ukuran 14 yang ditulis Kapital). Halaman ini
dicetak menggunakan kertas Buffalo/linnen warna Hijau Toska
(setelah ujian/untuk jilid akhir).

2) Cover Dalam (Lampiran 2)

Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman
sampul  depan, akan tetapi untuk jilid akhir/setelah ujian,
halaman ini menggunakan kertas HVS ukuran A4, serta
mencantumkan NIM  di bawah nama karyasiswa. Pada nama
Lembaga dicantumkan nama Program Studi.

3) Persetujuan Pembimbing (Lampiran 5)

Halaman ini memuat tanggal disetujui, nama lengkap,
NIP,  dan tanda tangan Dosen Pembimbing. Diketahui oleh
Ketua Program Studi.

4) Pengesahan Dewan Penguji

Halaman ini memuat nama lengkap, NIP, dan tanda
tangan Dewan Penguji. Diketahui oleh Direktur Program
Pascasarjana.
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5) Halaman Daftar Isi (Lampiran 13)

Daftar isi memuat semua bagian usulan penciptaan
termasuk urutan bab, sub bab, dan anak sub bab sesuai dengan
nomor halaman. Urutan bab, sub bab, dan anak sub bab dimulai
dari kiri dan tidak diperkenankan menjorok ke dalam.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Menjelaskan secara subjektif dan objektif fenomena
(issue) yang menjadi sumber ide penciptaan karya seni.
Secara subjektif: semenjak kapan pengkarya mengenal
fenomena tersebut, dan dari aspek sosiologis selaskan apa
yang mendorong pengkarya tertarik dengan fenomena
tersebut. Secara objektif, jelaskan pula prinsip-prinsip apa
yang terkandung di balik fenomena yang akan menjadi
sumber ide penciptaan karya seni. Pada bagian akhir dari latar
belakang penciptaan; identifikasi potensi permasalahan yang
memungkinkan dijadikan rumusan penciptaan.

B. Rumusan Penciptaan

Rumusan penciptaan adalah memformulasikan
fenomena sebagai sumber yang menjadi ide penciptaan ke dalam
bentuk penggarapan karya seni.

C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan

Isi tujuan penciptaan mentransformasikan fenomena
yang menjadi sumber ide penciptaan ke dalam bentuk garapan
karya seni. Manfaat menjelaskan penciptaan secara teoritis dan
praktis.

Program Pascasarjana
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BAB II. KONSEP DAN METODE PENCIPTAAN

A. Tinjauan Karya

Tinjauan Karya adalah melihat (me-review) karya seni
sebelumnya yang berkaitan (sumber, ide, bentuk) dengan
fokus karya yang akan dikerjakan. Tinjauan Karya juga
melihat perbedaan yang ada pada kedua  karya seni tersebut.
Kajian sumber penciptaan dilakukan untuk menghindari
duplikasi, dan mengetahui apakah karya seni diciptakan sudah
pernah dipertunjukkan/dipamerkan sebelumnya, agar orisinilitas
karya seni dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

B. Observasi dan Data Lapangan

Oleh karena penciptaan karya seni berbasis riset
diperlukan observasi untuk memperoleh data lapangan. Data
lapangan ditulis berdasarkan kaidah ilmiah.

C. Konsep Garapan, Perancangan Karya, dan Pendekatan

Pendekatan yang dimaksudkan adalah menjelaskan
orientasi teoretik yang digunakan dalam menciptakan karya
seni. Konsep garapan merupakan imajinasi yang dibangun dari
judul dan pemahaman latar belakang untuk menuju penciptaan
karya seni. Konsep garapan mengarah pada wujud
karya/aliran/mahzab karya yang diciptakan.

C. Metode Penciptaan

Pada bagian ini jelaskan semua prosedur (metode)
yang akan dilaksanakan. Metode penciptaan disesuaikan dengan
kebutuhan karya seni berbasis riset.

Buku Pedoman Penulisan



III. Bagian Akhir

Bagian akhir  dari usulan penelitian memuat hal-hal
sebagai berikut:

a. Daftar Pustaka

Daftar  pustaka memuat semua sumber yang ditulis,
penulisan berdasarkan alfabet dan disesuaikan dengan ketentuan
minimal 10 (sepuluh) buah referensi. Referensi diambil dari
tulisan dalam jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi (2
tulisan), jurnal ilmiah nasional terakreditasi (2 tulisan), dan jurnal
ilmiah internasional (1 tulisan), dan selebihnya buku, lapaoran
karya, webtografi, dan diskografi. Penulisan Daftar Pustaka
merujuk pada metode APA Style (American Phsycological
Association) Edisi VI (lihat BAB VII, D: 53).

b. Lampiran

Berisi data-data penting/otentik  yang tidak mungkin
disajikan secara keseluruhan di bagian utama  (inti) usulan
penciptaan. Lampiran berfungsi untuk melengkapi uraian yang
telah disajikan dalam sajian utama/inti usulan penciptaan.

Program Pascasarjana
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BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN
USULAN PENELITIAN

Usulan penelitian mempunyai format atau kerangka
sebagai berikut:

Bagian awal usulan penelitian berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover Luar
2. Cover Dalam
3. Persetujuan Pembimbing
4. Pengesahan Dewan Penguji
5. Daftar Isi

Bagian inti usulan penelitian memuat hal-hal sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka
B. Kerangka Konsep Teoritis
C. Metode Penelitian

III. BAGIAN AKHIR

Bagian akhir dari usulan penelitian memuat hal-hal
sebagai berikut:

a. Daftar Pustaka
b. Informan
c.  Lampiran

Program Pascasarjana
Institut Seni Indonesia Padangpanjang



DESKRIPSI KOMPONEN

1) Cover Luar (Lampiran 1)

Halaman ini memuat kata usulan  Penelitian (huruf
Cambria ukuran 14 yang ditulis Kapital), judul (huruf Cambria
ukuran 16 yang ditulis Kapital), lambang ISI Padangpanjang
(diameter 4 cm x 4 cm, untuk jilid akhir dicetak dengan warna
kuning keemasan), nama karyasiswa Program Pascasarjana tanpa
gelar kesarjanaan (huruf Cambria ukuran  12 yang ditulis
Kapital), nama lembaga Program Pascasarjana ISI
Padangpanjang, dan tahun proposal diujikan (huruf Cambria
ukuran 14 yang ditulis Kapital). Halaman ini menggunakan
kertas Buffalo/linnen warna Hijau Toska (setelah ujian/jilid
akhir).

2) Cover Dalam (Lampiran 2)

Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman
sampul  depan, akan tetapi setelah ujian/untuk jilid akhir,
halaman ini dicetak menggunakan kertas HVS ukuran A4 serta
mencantumkan NIM  di bawah nama karyasiswa. Pada nama
Lembaga dicantumkan nama Program Studi-nya.

3) Persetujuan Pembimbing (Lampiran 5)

Halaman ini memuat tanggal disetujui, nama lengkap,
NIP,  dan tanda tangan Dosen Pembimbing. Diketahui oleh
Ketua Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni.

4) Pengesahan Dewan Penguji

Halaman ini memuat nama lengkap, NIP, dan tanda
tangan Dewan Penguji. Diketahui oleh Direktur Program
Pascasarjana.
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5) Halaman Daftar Isi (Lampiran 13)

Daftar isi memuat semua bagian usulan penciptaan
termasuk urutan bab, sub bab, dan anak sub bab sesuai dengan
nomor halaman. Urutan bab, sub bab, dan anak sub bab dimulai
dari kiri dan tidak diperkenankan menjorok ke dalam.

II. BAGIAN INTI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian ini menggunakan prinsip deduktif atau
induktif. Prinsip deduktif; permasalahan dimulai dari umum
ke khusus, sedangkan prinsip induktif dimulai dari penjelasan
fenomena yang menjadi fokus penelitian, objek material dan
objek formal, serta menjelaskan pentingnya penelitian
dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang
berkaitan dengan fenomena yang dikonstruksikan dalam latar
belakang masalah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian disesuaikan dengan judul penelitian.
Manfaat penelitian dijelaskan secara teoritis dan praktis.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah melihat (me-review) hasil
penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan
fokus penelitian. Tinjauan pustaka dilakukan untuk
menghindari duplikasi, dan mengetahui apakah permasalahan
yang disampaikan sudah pernah dikaji sebelumnya, agar
orisinilitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Program Pascasarjana
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B. Kerangka Konsep Teoritis

Konstruksi berfikir teoritis – emik – dibangun dari data
atau konsep yang ditemukan dalam objek material atau data
lapangan. Kerangka konsep teoritis dikonstruksi dalam bentuk
bagan. Pemikiran etik dapat digunakan untuk mempertajam
analisis pada bagian pembahasan.

C. Metode Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan semua prosedur penelitian
yang akan dilaksanakan serta hasil yang diperoleh setiap
tahapan penelitian yang dilakukan.

IV. BAGIAN AKHIR

Bagian akhir  dari usulan penelitian memuat hal-hal
sebagai berikut:

a. Daftar Pustaka

Daftar  pustaka memuat semua sumber yang ditulis,
penulisan berdasarkan alfabet dan disesuaikan dengan ketentuan
minimal 15 (lima belas) buah referensi. Referensi 4 (empat)
tulisan diambil dari jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi; 4
(empat) tulisan diambil dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
dan 2 (dua) tulisan dari jurnal ilmiah internasional terindeks, dan
selebihnya diambil dari buku. Penulisan Daftara Pustaka merujuk
pada metode APA Style( American Phsycological Association)
Edisi VI (lihat BAB VII, D: 32).

b. Informan
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c. Lampiran

Berisi data-data penting/otentik  yang tidak mungkin
disajikan secara keseluruhan di bagian utama  (inti) usulan
penelitian. Lampiran berfungsi untuk melengkapi uraian yang
telah disajikan dalam sajian utama/inti usulan penelitian.

Program Pascasarjana
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BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
LAPORAN KARYA

Laporan karya mempunyai format yang terdiri atas tiga
bagian, yakni bagian awal, inti, dan akhir seperti yang terdapat
di bawah ini:

Bagian awal terdiri komponen-komponen, yakni sebagai
berikut:

1. Cover Luar
2. Cover Dalam
3. Persetujuan Pembimbing
4. Pengesahan Dewan Penguji
5. Pernyataan Penulis
6. Pengantar
7. Abstrak
8. Abstract
9. Daftar Isi

10. Daftar Tabel
11. Daftar Gambar
12. Glosarium
13. Daftar Lampiran
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan
B. Rumusan Penciptaan
C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan

BAB II. KONSEP DAN METODE PENCIPTAAN

A. Tinjauan Karya
B. Observasi dan Data Lapangan
C. Konsep Garapan, Perancangan Karya, dan Pendekatan
D. Metode Penciptaan

BAB III. BENTUK KARYA SENI

A. Struktur Karya Seni
B. Tekstur Karya Seni
C. Desain (Tata Ruang) Pertunjukan dan Pameran
D. Organisasi Pelaksana

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

- DAFTAR PUSTAKA

- WEBTOGRAFI

- DISKOGRAFI

- DAFTAR INFORMAN

Program Pascasarjana
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LAMPIRAN

1. Data Diri
2. Desain Katalog
3. Desain Undangan
4. Desain Spanduk
5. Desain Baliho
6. Desain Pamflet
7. Katalog Cetak
8. Liputan Media/Kuratorial (Jika Ada)
9. SK Penetapan Penguji

Buku Pedoman Penulisan



DESKRIPSI KOMPONEN

Secara berurutan bagian awal terdiri atas komponen
sebagai berikut:

1) Cover Luar (Lampiran 3)

Halaman ini memuat kata Laporan Karya (huruf
Cambria ukuran 14 yang ditulis Kapital), judul (huruf Cambria
ukuran 16 yang ditulis Kapital), lambang ISI Padangpanjang
(diameter 4 cm x 4 cm, untuk jilid akhir dicetak dengan warna
kuning keemasan), nama karyasiswa Program Pascasarjana tanpa
gelar kesarjanaan (huruf Cambria ukuran  12 yang ditulis
Kapital), nama lembaga Program Pascasarjana ISI
Padangpanjang, dan tahun Laporan Karya diujikan (huruf
Cambria ukuran 14 yang ditulis Kapital). Halaman ini dicetak
menggunakan kertas Buffalo/linnen warna Hijau Toska (setelah
ujian/jilid akhir).

2) Cover Dalam (Lampiran 4)

Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman
sampul depan, akan tetapi setelah ujian/jilid akhir, halaman ini
dicetak menggunakan kertas HVS ukuran A4 serta
mencantumkan NIM  di bawah nama karyasiswa. Pada nama
Lembaga dicantumkan nama Program Studi.

3) Persetujuan Pembimbing (Lampiran 6)

Halaman ini memuat tanggal disetujui, nama lengkap,
NIP,  dan tanda tangan Dosen Pembimbing. Diketahui oleh
Ketua Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni.
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4) Pengesahan Dewan Penguji (Lampiran 8)

Halaman ini memuat tanggal pengesahan (tanggal ujian),
nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur, nama lengkap
dewan penguji, NIP, dan tanda tangan dewan penguji.
Diketahui oleh Direktur Program Pascasarjana.

5) Pernyataan Penulis (Lampiran 9)

Halaman ini memuat pernyataan penulis dengan
menyebutkan nama, NIM,  program studi, judul tulisan dan
pernyataan tentang keorisinalan tulisannya, serta ditanda-tangani
dan diberi materai Rp. 6000 (enam ribu).

6) Pengantar (Lampiran 10)

Halaman ini memuat pernyataan ucapan terima kasih
kepada Program Magister yang telah membantu dalam
pelaksanaan penelitian, penyusunan naskah, bantuan moril, dan
pihak tertentu yang dianggap penting dan berperan dalam
penyelesaian tesis.

7) Abstrak (Lampiran 11 dan 12)

a. Abstrak berisi judul dan penjelasannya, tujuan, teori,
metode serta hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 250 kata
diketik dengan jarak 1 (satu) spasi.

b. Pada akhir abstrak dibuat kata kunci (keywords), sekurang-
kurangnya tiga kata dan maksimal lima kata.

c. Abstrak dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris yang baik dan benar.

8) Daftar Isi (Lampiran 13)

Daftar isi memuat semua bagian Laporan Karya
Penciptaan, termasuk urutan bab, sub bab, dan anak sub bab
sesuai dengan nomor halaman.
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Urutan bab, sub bab, dan anak sub bab dimulai dari kiri dan
tidak diperkenankan menjorok ke dalam.

9) Daftar Tabel (Lampiran 14)

Daftar Tabel memuat nomor urutan tabel, judul tabel,
dan nomor halaman. Daftar Tabel dapat dibuat dalam tabel
maupun tidak.

10) Daftar Gambar (Lampiran 15)

Daftar gambar memuat nomor urut gambar, judul
gambar, dan halaman gambar. Daftar Gambar dapat dibuat
dalam tabel maupun tidak.

11) Glosarium

Daftar ini memuat arti lambang, singkatan, dan istilah
maupun bahasa asing (daerah maupun asing) yang digunakan
dalam tesis/Laporan Karya.

12) Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat nomor urutan lampiran dan
judul/keterangan lampiran.

Bagian ini memuat sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Menjelaskan secara subjektif dan objektif fenomena
(issu) yang menjadi sumber ide penciptaan karya seni. Secara
subjektif; semenjak kapan pengkarya mengenal fenomena
tersebut, dan dari aspek sosiologi jelaskan apa yang mendorong
pengkarya tertarik dengan fenomena tersebut.
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Secara objektif, jelaskan pula prinsip-prinsip apa yang
terkandung di balik fenomena yang akan menjadi sumber ide
penciptaan karya seni.

B. Rumusan Penciptaan

Rumusan penciptaan adalah memformulasikan
fenomena sebagai sumber yang menjadi ide penciptaan ke
dalam bentuk penggarapan karya seni.

C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan

Isi tujuan penciptaan mentransformasikan fenomena
yang menjadi sumber ide penciptaan ke dalam bentuk garapan
karya seni. Manfaat menjelaskan penciptaan secara teoritis dan
praktis

BAB II. KONSEP DAN METODE PENCIPTAAN

A. Tinjauan Karya

Tinjauan Karya adalah melihat (me-review) karya seni
sebelumnya yang berkaitn (sumber, ide, bentuk) dengan
fokus karya yang akan diciptakan. Tinjauan Karya juga
melihat perbedaan yang ada pada kedua  karya seni
tersebut. Kajian sumber penciptaan dilakukan untuk
menghindari duplikasi, dan mengetahui apakah karya seni
diciptakan sudah pernah dipertunjukkan/dipamerkan
sebelumnya, agar orisinilitas karya seni dapat dipertanggung
jawabkan secara akademis.

B. Observasi dan Data Lapangan

Oleh karena penciptaan karya seni berbasis riset
diperlukan observasi untuk memperoleh data lapangan. Data
lapangan ditulis berdasarkan kaidah ilmiah.
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C. Konsep Garapan, Perancangan Karya, dan Pendekatan

Pendekatan yang dimaksudkan adalah menjelaskan
orientasi teoretik yang digunakan dalam menciptakan karya
seni. Konsep garapan merupakan imajinasi yang dibangun
dari judul dan pemahaman latar belakang untuk menuju
penciptaan karya seni. Konsep garapan mengarah pada wujud
karya/aliran/mahzab karya seni yang akan diciptakan.

B. Metode Penciptaan

Pada bagian ini dijelaskan semua prosedur (metode)
yang akan dilaksanakan. Metode penciptaan disesuaikan
dengan kebutuhan karya seni.

BAB III. BENTUK KARYA SENI

A. Struktur Karya Seni

Bagian ini menjelaskan struktur yang membentuk karya
seni.

B. Tekstur Karya Seni

Tekstur karya seni menjelaskan dua hal; pertama, dari
aspek permukaan yang dapat diraba, dilihat, dan didengar
dari artistik karya seni; kedua, yang bersifat abstrak terkait
dengan simbol-simbol yang digunakan di dalam karya seni.

C. Desain (Tata Ruang) Pertunjukan dan Pameran

Menjelaskan tata artistik yang meliputi: tata
panggung/pameran, tata busana, tata rias, tata cahaya, tata
suara, tata musik yang dapat mendukung
pementasan/pameran, dan aspek-aspek lainnya yang turut
mendukung karya seni.

D. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana merupakan daftar pendukung karya
yang berkaitan dengan dua unsur organisasi yaitu: 1) Kelompok
Artistik; dan 2) Kelompok Produksi.
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BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyampaikan pernyataan akhir sebagai jawaban atas
pernyataan yang di ajukan dalam rumusan penciptaan.

B. Saran
Berupa rekomendasi pengkarya yang diperuntukkan

kepada para seniman lain ketika mereka ingin mengangkat
fenomena dari sudut karya yang berbeda.

-DAFTAR PUSTAKA

Daftar  pustaka memuat semua sumber yang ditulis,
penulisan berdasarkan alfabet dan disesuaikan dengan ketentuan
minimal 10 (sepuluh) buah referensi. Referensi diambil dari
tulisan dalam jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi (2 tulisan),
jurnal ilmiah nasional terakreditasi (2 tulisan), dan jurnal ilmiah
internasional (1 tulisan), dan selebihnya buku, lapaoran karya,
webtografi, dan diskografi. Penulisan Daftar Pustaka merujuk
pada metode APA Style (American Phsycological Association)
Edisi VI (lihat BAB VII, D: 53).

- WEBTOGRAFI

Memuat daftar acuan dari internet.

- DISKOGRAFI

Memuat daftar acuan pandang dengar berupa data audio
visual.

- DAFTAR INFORMAN

Memuat identitas informan yang terdiri dari:
nama, umur, pekerjaan, keahlian, alamat, tanggal wawancara.
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LAMPIRAN

Berisi data-data penting/otentik  yang tidak mungkin
disajikan secara keseluruhan di bagian utama (inti) laporan karya.
Lampiran berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah
disajikan dalam sajian utama/inti laporan karya yang terdiri atas:

1. Data Diri
2. Desain Katalog
3. Desain Undangan
4. Desain Spanduk
5. Desain Baliho
6. Desain Pamflet
7. Katalog Cetak
8. Liputan Media/Kuratorial (Jika Ada)
9. SK Penetapan Penguji
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BAB V

SISTEMATIKA
PENULISAN TESIS

Tesis mempunyai format penulisan yang terdiri atas tiga
bagian, yakni bagian awal, inti, dan akhir seperti yang terdapat
di bawah ini:

Bagian awal terdiri dari komponen-komponen, yakni
sebagai berikut:

1. Cover Luar
2. Cover Dalam
3. Persetujuan Pembimbing
4. Pengesahan Dewan Penguji
5. Pernyataan Penulis
6. Pengantar
7. Abstak
8. Abstract
9. Daftar Isi

10. Daftar Tabel
11. Daftar Gambar
12. Glosarium
13. Daftar Lampiran
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Kepustakaan
B. Kerangka Konsep Teoretis
C. Metode Penelitian
D. Sistematika Penulisan

BAB III. BAGIAN PEMBAHASAN

(rumusan masalah pertama ).

BAB IV. BAGIAN AKHIR

(rumusan masalah kedua ).

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

- DAFTAR PUSTAKA
- GLOSARIUM
- DISKOGRAFI
- WEBTOGRAFI
- DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN
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DESKRIPSI KOMPONEN

Secara berurutan bagian awal terdiri atas komponen
sebagai berikut :

1) Cover Luar (Lampiran 3)

Halaman ini memuat kata Tesis (huruf Cambria ukuran
14 ditulis Kapital), judul (huruf Cambria ukuran 16 ditulis
Kapital), lambang ISI Padangpanjang (diameter 4 cm x 4cm,
setelah ujian/jilid akhir dengan warna kuning keemasan), nama
karyasiswa Program Pascasarjana tanpa gelar kesarjanaan (huruf
Cambria ukuran 12 ditulis Kapital), nama lembaga Program
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang, dan tahun
tesis diujikan (huruf Cambria ukuran 14 ditulis Kapital).
Halaman ini menggunakan kertas Buffalo/linnen warna Hijau
Toska.

2) Cover Dalam (Lampiran 4)

Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman
sampul depan, akan tetapi untuk jilid akhir, halaman ini
menggunakan kertas HVS ukuran A4 sesuai ketentuan Program
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang serta
mencantumkan NIM (Nomor Induk Karyasiswa) di bawah
nama karyasiswa. Pada nama Lembaga dicantumkan nama
program studinya.

3) Persetujuan Pembimbing (Lampiran 6)

Halaman ini memuat tanggal disetujui, nama lengkap
NIP,  dan tanda tangan Dosen Pembimbing. Diketahui oleh
Ketua Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni.
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4) Pengesahan Dewan Penguji (Lampiran 8)

Halaman ini memuat tanggal pengesahan (tanggal ujian),
nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur, nama lengkap
dewan penguji, NIP, dan tanda tangan dewan penguji.
Diketahui oleh Direktur Program Pascasarjana.

5) Pernyataan Penulis (Lampiran 10)

Halaman ini memuat pernyataan penulis dengan
menyebutkan nama, NIM,  Program Studi, judul tulisan dan
pernyataan tentang keorisinalan tulisannya, serta ditanda-tangani
dan diberi materai Rp. 6.000 (enam ribu).

6) Pengantar (Lampiran 10)

Halaman ini memuat pernyataan ucapan terima kasih
kepada pembimbing yang telah membantu dalam
pembimbingan, penyusunan naskah, bantuan moril, dan pihak
tertentu yang dianggap penting dan berperan dalam penyelesaian
tesis.

7) Abstrak (Lampiran 11 dan 12)

a. Abstrak berisi judul dan penjelasannya, tujuan, teori,
metode serta hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 250 kata
diketik dengan jarak 1 (satu) spasi.

b. Pada akhir abstrak dibuat kata kunci (keywords), sekurang-
kurangnya tiga kata dan maksimal lima kata.

c. Abstrak dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris yang baik dan benar.

8) Daftar Isi (Lampiran 13)

Daftar isi memuat semua bagian usulan penelitian/usulan
penciptaan maupun tesis/laporan karya, termasuk urutan bab,
sub bab, dan anak sub bab sesuai dengan nomor halaman.
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Urutan bab, sub bab dan anak sub bab dimulai dari kiri dan tidak
diperkenankan menjorok ke dalam.

9) Daftar Tabel (Lampiran 14)

Daftar Tabel memuat nomor urutan tabel, judul tabel,
dan nomor halaman. Daftar Tabel dapat dibuat dalam tabel
maupun tidak.

10) Daftar Gambar (Lampiran 15)

Daftar gambar memuat nomor urut gambar, judul
gambar, dan halaman gambar. Daftar Gambar dapat dibuat
dalam tabel maupun tidak.

11) Glosarium

Daftar ini memuat arti lambang, singkatan, dan istilah
maupun bahasa asing (daerah maupun asing) yang digunakan
dalam tesis/Laporan Karya.

12) Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat nomor urutan lampiran dan
judul/keterangan lampiran.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian ini bisa menggunakan prinsip deduktif atau
induktif. Prinsip deduktif; permasalahan dimulai dari umum
ke khusus, sedangkan prinsip induktif dimulai dari
penjelasan fenomena yang menjadi fokus penelitian, objek
material dan objek formal, serta menjelaskan pentingnya
penelitian dilakukan.
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang
berkaitan dengan fenomena yang dikonstruksikan dalam latar
belakang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disesuaikan dengan judul penelitian.
Manfaat penelitian dijelaskan secara teoritis dan praktis.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah melihat (me-review) hasil
penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan
fokus penelitian. Tinjauan pustaka dilakukan untuk
menghindari duplikasi, dan mengetahui apakah permasalahan
yang disampaikan sudah pernah dikaji sebelumnya, agar
orisinilitas penelitian terbukti.

B. Kerangka Konsep Teoritis

Konstruksi berfikir teoritis – emik – dibangun dari data
atau konsep yang ditemukan dalam objek material atau data
lapangan. Kerangka konsep teoritis dikonstruksi dalam bentuk
bagan. Pemikiran etik dapat digunakan untuk mempertajam
analisis pada bagian pembahasan.

C. Metode Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan semua prosedur penelitian
yang akan dilaksanakan serta hasil yang diperoleh setiap
tahapan penelitian yang dilakukan.
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D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi penjelasan tentang urut-
urutan  penulisan tesis, dari bab pertama sampai dengan bab
terakhir.

BAB III. BAGIAN HASIL DAN PEMBAHASAN

(rumusan masalah pertama ).

BAB IV. BAGIAN HASIL DAN PEMBAHASAN

(rumusan masalah kedua ).

BAB VI. PENUTUP A. Kesimpulan

Pernyataan akhir (preposisi) dari masalah yang
dibicarakan dalam penelitian.

B. Saran

Berupa rekomendasi yang diperuntukkan kepada
peneliti lainnya tentang informasi seni yang ada di luar objek
penelitian.

a. Daftar Pustaka

Daftar  pustaka memuat semua sumber yang ditulis,
penulisan berdasarkan alfabet dan disesuaikan dengan ketentuan
minimal 15 (lima belas) buah referensi. Referensi 4 (empat)
tulisan diambil dari jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi; 4
(empat) tulisan diambil dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
dan 2 (dua) tulisan dari jurnal ilmiah internasional terindeks, dan
selebihnya diambil dari buku. Penulisan Daftara Pustaka merujuk
pada metode APA Style( American Phsycological Association)
Edisi VI (lihat BAB VII, D: 32).
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b. Diskografi

Memuat daftar acuan pandang dengar berupa data audio
visual.

c. Webstografi

Memuat daftar acuan dari internet.

d. Daftar informan

Memuat identitas informan yang terdiri dari: nama,
umur, pekerjaan, keahlian, alamat, tanggal wawancara.

LAMPIRAN

Berisi data-data penting/otentik  yang tidak mungkin
disajikan  secara keseluruhan di bagian utama (inti)
usulan penelitian. Lampiran berfungsi untuk melengkapi
uraian yang telah disajikan dalam sajian utama/inti usulan
penelitian.
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BAB VI
TATA CARA PENULISAN

A. Bahan dengan Ukuran

1. Naskah

Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 gsm, warna putih,
dengan ukuran kwarto/A4 (21,5 x29,7cm), dan diketik tidak
timbal balik.

2. Cover

Cover dibuat dari kertas buffalo atau linen dan warna
Hijau Toska.

B. Pengetikan

1. Jenis Huruf dan Paragraf

a. Naskah diketik dengan komputer dengan jarak 2 (dua)
spasi, kecuali pada judul, tabel, gambar diketik 1,5 (satu
setengah) spasi. Diharuskan memakai huruf Cambria.

b. Seluruh naskah diketik dengan huruf berukuran 12 pt,
kecuali judul pada sampul depan dan halaman sampul
dalam. Istilah asing dan daerah diketik ditulis dengan
huruf miring (italic).

c. Penentuan paragraf awal dimulai pada ketukan ke-5 dari
tepi kiri.
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d. Setiap bab diberi nomor urut sesuai dengan buku pedoman
penulisan ini.

2. Bilangan dan Satuan

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali jika bilangan
kurang dari sepuluh atau bilangan tersebut terdapat pada
permulaan kalimat, maka bilangan tersebut ditulis dengan
huruf.

b. Bilangan decimal ditandai dengan koma, bukan dengan
titik.

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik,
misalnya m, mg, kg, dan dll.

3. Jarak Baris

Pengetikan tulisan  dilakukan dengan 2 (dua) spasi,
kecuali abstrak, ringkasan, daftar pustaka ditulis 1 (satu) spasi,
tetapi daftar tabel, daftar gambar, dan daftar isi diketik dengan
jarak 1,5 (satu setengah) spasi.

4. Batas Tepi

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

a. tepi atas : 4 cm
b. tepi bawah : 3 cm
c. tepi kiri : 4 cm
d. tepi kanan : 3 cm

Halaman judul bab diatur sendiri

5. Penomoran Halaman

a. Nomor halaman dari Cover Dalam sampai daftar tabel,
daftar gambar, bagan diletakkan di tengah bagian bawah
halaman dengan memakai angka Romawi kecil.
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b. Penomoran halaman di luar halaman yang disebutkan
dalam butir a, dilakukan dengan memakai angka Latin
yang diletakkan pada sudut kanan atas, kecuali pada
halaman bab, nomor halaman diletakkan di tengah bagian
bawah halaman.

6. Pengisian Ruangan

Ruangan yang terdapat dalam halaman naskah harus diisi
penuh. Artinya, pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri
sampai batas tepi kanan, jangan sampai ada ruang yang kosong,
kecuali alinea baru, tabel, gambar, judul bab, sub bab atau hal
khusus.

7. Permulaan Kalimat

Bilangan, lambang, atau rumus dimulai dengan suatu
kalimat yang dieja, misalnya: seratus dua puluh pertunjukan
menunjukkan dst.

8. Judul Bab, Judul Sub bab, Judul Anak Sub bab, dll

a. Judul bab harus selalu ditulis pada awal halaman baru.
Ditulis dengan huruf kapital  dan seluruhnya dicetak
dengan huruf tebal. Diukur agar simetris dengan jarak 4
cm dari tepi atas tanpa diakhiri titik. Nomor bab ditulis
dengan angka Romawi.

b. Judul subbab ditulis mulai dari tepi kiri. Semua kata
dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung.
Semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik.
Kalimat pertama sesudah judul anak sub bab dimulai
alinea baru. Nomor sub bab ditulis dengan angka Latin.

c. Judul anak sub bab diketik dari tepi kiri dan dicetak tebal.
Akan tetapi huruf pertama dari setiap kata ditulis dengan
huruf kapital dan seterusnya huruf kecil. Kalimat pertama
sesudah judul anak sub bab dimulai kalimat baru.
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d. Judul anak sub bab ditulis mulai dari tepi kiri, dicetak biasa
(tidak tebal), hanya huruf pertama yang memakai huruf
kapital. Kalimat pertama setelah anak sub bab dimulai
dengan alinea baru.

9. Letak Simetris

Gambar, tabel, dan judul bab ditulis simetris dari tepi kiri
ke kanan.

10. Tabel dan Gambar

a. Tabel1) Judul tabel diletakkan simetris di atas tabel tanpa diakhiri
titik dengan jarak 1,5 spasi (lampiran 17).2) Usahakan tabel tidak melebihi satu halaman.3) Bila tabel disusun melebar sepanjang tinggi kertas, bagian
atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri atas.4) Jika tabel lebih besar dan panjang dari kertas, tabel dapat
dilipat.5) Tabel yang melebihi satu halaman dapat juga diletakkan
pada lampiran.6) Garis atas dan bawah pada tabel dipasang terpisah dari
uraian pokok. Garis dibenarkan memakai garis vertikal
maupun garis horizontal.

b. Gambar1) Yang termasuk dengan gambar adalah bagan, grafik, peta,
dan foto.2) Nomor gambar diikuti dengan judul dan diletakkan
simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik.
Berjarak 1,5 spasi (Lampiran 18).3) Gambar tidak boleh dipenggal.4) Keterangan gambar ditulis pada halaman yang sama
(ukuran huruf 11).
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5) Bila gambar dibuat  melebar memanjang tinggi kertas,
maka bagian atas gambar diletakkan di sebelah kiri atas.6) Skala pada grafik atau peta dibuat agar mudah untuk
mengadakan interpolasi dan ekstrapolasi.7) Letak gambar diatur supaya simetris.8) Gambar yang dikutip dari sumber  lain dicantumkan
sumbernya di bawah gambar dengan jarak 1,5 spasi.9) Gambar yang diletakkan di dalam batang tubuh tesis dan
yang dilampirkan harus mempunyai hubungan dengan
tesis.

C. Bahasa yang dipakai

1. Bahasa yang dipakai

a. Bahasa yang dipakai bahasa Indonesia yang baku dan
ilmiah.

b. Bahasa Inggris yang dipakai yang baku.

c. Ejaan sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)

2. Bentuk Kalimat

Kalimat tidak dibenarkan menampilkan orang pertama
atau orang kedua, akan tetapi dibuat dalam bentuk pasif. Pada
penyajian pengantar/ucapan terima kasih, kata saya ganti dengan
penulis.

3. Istilah

a. Istilah yang dipakai adalah istilah bahasa Indonesia atau
yang telah di-Indonesiakan.

b. Jika memakai istilah asing, istilah tersebut dicetak miring
(italic).
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BAB VII
TATA CARA PENGUTIPAN

Pengutipan yang digunakan dalam usulan penciptaan,
usulan penelitian, laporan karya seni dan tesis adalah kutipan
dalam bentuk catatan perut dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Kutipan Langsung

Apabila konsep, pernyataan dan data yang dikutip tidak
lebih dari tiga baris (maksimal 3 baris), maka kutipan tersebut
dimasukkan ke dalam teks dengan cara sebagai berikut:

(1) Kutipan tersebut diintegrasikan langsung ke dalam teks.

(2) Sebelum dan sesudah kutipan diberi tanda kutipan,
dilanjutkan (nama pengarang diberi tanda koma, angka
tahun penerbitan, titik dua, dan nomor halaman yang
dikutip).

Contoh dalam paragraf ... “keindahan musik bukansekedar terletak pada keselarasan harmoni, melainkan pada dialektikabunyi dalam waktu yang membentuk permainan ritme” (Susantina,2004: 45).
Perihal logam dari tembaga sebagai bahan pokok untuk

membuat alat-alat musik, Timbul Haryono (1994: 167-168)
mengatakan sebagai berikut:Logam tembaga murni pada dasarnya adalah logamyang secara relatif lunak dan oleh karena itu tidak efektif untukdipakai sebagai bahan pembuatan alat-alat keperluan subsistensiseperti alat- alat pertanian, pertukangan atau alat mata pencarian.Demikian pula karena titik lelehnya yang tinggi yaitu 1083 derajat

Celcius, maka tidak
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efektif juga untuk bahan pembuatan benda-benda denganteknik cetak. Oleh karena itu pada masa lampau, tembaga padaumumnya dipakai untuk pembuatan prasasti dan alat-alatkeperluan rumah tangga dalam bentuk wadah atau bejana danperiuk.
B. Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung dengan mencantumkan di dalam
kurung kata lihat, periksa, dalam. Contoh pembuatan kutipan
tidak langsung sebagai berikut:Derrida (dalam Kutha Ratna, 2006: 222) mengatakanbahwa ciri dari dekonstruksi adalah penolakannya terhadaplogosentrisme dan fenosentrisme secara keseluruhan yangmelahirkan oposisi biner dan cara-cara berpikir lain yang bersifathierarki dikotomis.Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa perubahanyang dikehendaki merupakan perubahan yang telah direncanakanterlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menghendaki suatuperubahan, sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki sertaberlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dandapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidakdiharapkan (lihat Kaplan,139: 123). Kutipan sumber asing ditulis italic/miring dandituliskanterjemahannya
C. Catatan Kaki/Catatan Akhir

Catatan kaki/foot-note dan catatan akhir/end-note
dapat dipergunakan untuk menjelaskan istilah atau kata-kata
penting yang tidak termasuk dalam struktur teks.

D. Daftar Pustaka

1. Unsur-unsur Daftar Pustaka

a. Nama pengarang dikutip secara lengkap (Gelar, pangkat,
dan jabatan tidak perlu dicantumkan), tahun terbit, judul
buku, kota tempat terbit, penerbit.

b. Untuk jurnal: nama penulis, judul artikel, nama jurnal,
nomor terbit, volume, kota terbit, instansi, tahun.
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Contoh:Umar Kayam, “Apakah Kesenian Perlu Dibina,” dalamSeni: Jurnal Pengetahuan dan PenciptaanSeni, Tahun III Nomor 03 Juli 1993,(Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 1993).
2. Jumlah Pengarang dan Format Daftar Pustaka

a) Contoh kutipan buku dengan seorang pengarang :Faucault, Michel. 1980. Power/Knowledge. New York:Pantheon.
b) Contoh kutipan buku dengan dua atau tiga pengarang

(nama pengarang kedua dan ketiga tidak dibalikkan);Patria, Nezar dan Andi Arif. 1999.Antoni Gramsci: Negara
dan

Hegamoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
c) Buku dengan banyak pengarang dapat ditulis dengan;Patria, Nezar. et al. 1999. Antoni Gramsci: Negara dan

Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
d) Buku terjemahan ditulis dengan;Kaplan, David. 1999. Teori Budaya (terjemahanP.M. Laksono). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Namapenerjemah  diletakkan di dalam kurungsetelah judul buku.
e) Artikel yang diambil dari internet (3 s.d. 5 buah artikel);Wawan dalam http://www.wikipedia.com, “SubalternPostkolonialism” (10 Februari 2000).

Perhatikan: data publikasi dimasukkan, baik judul artikel, situs
dan penulis artikel. Judul artikel ditulis di dalam tanda kutip,
sedang situsnya diketik sesuai aslinya.
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E. Ketentuan Umum1. Nama pengarang diurutkan menurut alfabet. Nama yang
dipakai dalam urutan tersebut adalah kata akhir.2. Jika tidak ada nama pengarang, maka judul buku atau
artikel yang dimasukkan dalam urutan alfabet.3. Apabila seorang pengarang menulis  lebih dari satu
buku/artikel, maka untuk referensi berikutnya nama
pengarang tidak perlu  diikutsertakan, tetapi diganti
dengan garis putus-putus.4. Jarak antara satu sumber rujukan dengan rujukan
berikutnya adalah 1 (satu) spasi.5. Baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan
seterusnya dari tiap pokok harus dimasukan menjorok ke
dalam sebanyak 5 atau 7 ketukan.

F. Penulisan Daftar Informan

Nama Informan  diurutkan menurut alfabet dengan
ketentuan: nama, umur,  pekerjaan, keahlian, alamat, tanggal
wawancara.

Contoh:Sahar Sutan Kayo, 55 th, Petani, Pembuat Talempong,Dusun Sawah Dakek Tangah Koto Jorong LimoKampuang Kecamatan Sungai Pua KabupatenAgam, 12 Agustus2015.
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Lampiran 1. Cover Luar Usulan Penciptaan (Proposal)

USULAN PENCIPTAAN
(Huruf Cambria 14)

PERANCANGAN DESTINATION BRANDING LEMBAH HARAU
SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA

(Huruf Cambria 16)

RINI AMADIA
(Huruf Cambria 12)
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2018
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Lampiran 2. Cover dalam Usulan Penciptaan (Proposal)

USULAN PENCIPTAAN/USULAN PENELITIAN
(Huruf Cambria 14)

PERANCANGAN DESTINATION BRANDING LEMBAH HARAU
SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA

(Huruf Cambria 16)

RINI AMADIANIM. 109002615
(Huruf Cambria 12)

PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI
PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
2018

(Huruf Cambria 14)
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Lampiran 3. Cover Luar Laporan Karya/Tesis

LAPORAN KARYA/TESIS
(Huruf Cambria 14)

PERANCANGAN DESTINATION BRANDING LEMBAH HARAU
SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA

(Huruf Cambria 16)

RINI AMADIA
(Huruf Cambria 12)

PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG

2018
(Huruf Cambria 14)
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Lampiran 4. Cover dalam Laporan Karya/Tesis

LAPORAN KARYA/TESIS
(Huruf Cambria 14)

PERANCANGAN DESTINATION BRANDING LEMBAH HARAU
SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA

(Huruf Cambria 16)

RINI AMADIANIM. 109002615
(Huruf Cambria 12)

PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI
PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
2018

(Huruf Cambria 14)
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Lampiran 5. Persetujuan Pembimbing Usulan
Penciptaan/Usulan Penelitian

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lapran karya ini telah disetujuiTanggal.....................................
(Tanggal disetujui Pembimbing)

Pembimbing I, Pembimbing II,
Prof. Dr. Sukamerta Ing, M.Hum. Prof. Dr. Sukardi, M.Sn.NIP. …………………. NIP. …………………

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister (S2)Penciptaan dan Pengkajian Seni,

Dr. Badu Iskandar, S.Sn., M.Si.NIP. ………………………….
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Lampiran 6. Persetujuan Pembimbing Tesis/Laporan
Karya

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan arya/tesis ini telah disetujui,Tanggal .....................................
(Tanggal disetujui Pembimbing)

Pembimbing I, Pembimbing II,
Prof. Dr. Sukamerta Ing, M.Hum. Prof. Dr. Sukardi, M.Sn.NIP. …………………. NIP. …………………

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister (S2)Penciptaan dan Pengkajian Seni,

Dr. Badu Iskandar, S.Sn., M.Si.NIP. ………………………….
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Lampiran 7. Pengesahan Dewan Penguji Usulan Karya
Seni/Tesis

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

USULAN PENCIPTAAN/USULAN PENELITIAN INI TELAH DIUJIPADA TANGGAL ........................... (Tanggal Ujian)
Oleh Dewan Penguji Usulan Penciptaan/Usulan PenelitianBerdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana Institut SeniIndonesia Padangpanjang. No: ......................................... Tgl:........................................ Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Prof. Dr. Sudirman, M.Hum. ( )NIP. ………………………Anggota Penguji : Dr. Aplilia Susanti, M.Si. ( )NIP. …………………….Anggota Penguji : Pono, Ph.D. (                              )NIP. ………………………….Pembimbing I : Prof. Agus Nanda, S.Sn.,M.Sn.Ph.D( )NIP. ………………………Pembimbing II : Dr. Badu Iskandar, S.Sn., M.Si. ( )NIP. ……………………….
Direktur Program Pascasarjana,

Pono, Ph.D.NIP. ………………………..
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Lampiran 8. Pengesahan Dewan Penguji Laporan
Karya/Tesis

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Laporan karya/tesis ini telah disetujuiTanggal ........................... (Tanggal Ujian)
Oleh Dewan Penguji Laporan Karya/TesisBerdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana Institut SeniIndonesia Padangpanjang. No: ..................................... Tgl:.........................................

Dewan Penguji :
Ketua Penguji : Prof. Dr. Sudirman, M.Hum. ( )NIP. ………………………Anggota Penguji : Dr. Aplilia Susanti, M.Si. ( )NIP. …………………….Anggota Penguji : Pono, Ph.D ( )NIP. ………………………….Pembimbing I : Prof. Agus Nanda, S.Sn.,M.Sn.Ph.D( )NIP. ………………………Pembimbing II : Dr. Badu Iskandar, S.Sn., M.Si. ( )NIP. ……………………….

Direktur Program Pascasarjana,
Pono, Ph.D.NIP. ………………………..
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Lampiran 9. Pernyataan Penulis

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : Rini AmadiaNIM : 109002615Program Studi : Penciptaan dan Pengkajian SeniMinat Studi : Penciptaan Seni (Tari, Teater,dst)*/Pengkajian Seni (Tari, Teater,Musik Barat, dst)*Menerangkan bahwa tesis yang berjudul:“PERANCANGAN DESTINATION BRANDING LEMBAH HARAUSEBAGAI KAWASAN EKOWISATA” adalah Asli tulisan penulis(bukan Ciplakan). Segala isi yang terdapat dalam laporankarya/tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Padangpanjang, ............................................Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.6000Rini Amadia
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Lampiran 10.      Pengantar

PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esayang berkat rahmat dan hidayah-Nya laporan karya/tesis yangberjudul “Perubahan dan Keberlanjutan Tari Ketalang Petang padaMasyarakat Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Provinsi Jambi”, dapatdiselesaikan dengan baik.Isi ucapan terima kasih disampaikan kepada DosenPembimbing, Rektor, Direktur Program Pascasarjana, dan KetuaProgram Studi, Dewan Penguji, Dosen, Informan, Staf Administrasi,keluarga atau pihak yang dianggap berjasa dalam penelitian danpenyelesaiaan laporan karya/tesis dst.
Padangpanjang, ...........................................

Penulis

Program Pascasarjana
Institut Seni Indonesia Padangpanjang



Lampiran 11.      Abstrak

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini berjudul “Varian Teknik Penalaan
Talempong Logam di Minangkabau”. Teknik penalaan yang dilakukanoleh kelompok seniman tradisi di Minangkabau dalam ‘membunyikan’
talempong adalah mengandalkan rasa/mood/feeling yang merekamiliki. Di sisi lain ‘teknik penalaan’ yang dilakukan oleh kelompokseniman modern di Minangkabau dalam ‘membunyikan’ talempongpada umumnya dilakukan dengan mempedomani bunyi yangdihasilkan oleh alat musik diatonis Barat yang sudah standar. Bagianini dilanjutkan dengan memaparkan masalah yang dibicarakan,kerangka teoritis dan metode yang digunakan, serta hasil penelitian.

Buku Pedoman Penulisan



Lampiran 12.      Abstract

ABSTRACT

The title of this research is “Variant of Metal Talempong
Instrument Tuning Technique in Minangkabau”.‘The tuning technique that
has been implemented by Minangkabau tuners in producing the talempong
instrument was traditionally determined by their own personal instinctive
hearing. Meanwhile, a modern tuning technique has also been introduced
in sounding the talempong instrument according to Western standard of
diatonic scale.... dst.
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Lampiran 13. Daftar Isi

DAFTAR ISI

HalamanPENGANTAR ................................................................................................................... iHALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................................. iiHALAMAN PERSYARATAN GELAR .....................................................................iiiHALAMAN LEMBAR PENGESAHAN ................................................................... ivDst......

Buku Pedoman Penulisan



Lampiran 14. Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

(No. Tabel) (Nama Tabel) (Halaman)

Tabel 1. Jumlah Petunjukan Saluang Dendang di Kabupaten Agam................ 50Tabel 2. Dst........
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(No. Gambar) (Nama Gambar ) (Halaman)Gambar 1. Peta Kabupaten Agam....................................................................... 50Gambar 2. Dst.................
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