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1. PENDAHULUAN 

Project Work (PW) merupakan salah satu karya ilmiah berdasarkan simulasi pembuatan produk atau jasa dan 

atau studi kepustakaan yang disusun oleh siswa kelas 12 di bawah pengawasan guru pembimbing dan penguji. 

Project Work (PW)  merupakan salah satu persyaratan bagi siswa untuk lulus sekolah / mengikuti UNBK (Ujian 

Nasional Berbasis Komputer). 

2. Syarat Project Work (PW) 
1) Siswa sudah Menginjak kelas 12. 

2) Siswa sudah lulus semua mata pelajaran kelas 10 dan kelas 11 (tidak Ada Nilai dibawah KKM).  

3) Siswa sudah menyelesaikan laporan Prakerin (Praktek Kerja Industri). 

3. Topik Project Work (PW)  
Siswa diwajibkan memakai topik yang telah ditentukan kaprodi TKJ adapun topik yang diambil pada tahun ini 

adalah : Pembuatan Ubuntu Web Server dan Hotspot dengan Mikrotik. Adapun versi Operating System, 

Perangkat, dan Konfigurasinya dari judul yang terkait dapat dikonsultasikan dengan pembimbing yang 

bersangkutan. Siswa diwajibkan mencantumkan refrensi ilmiah terkait topik  Project Work (PW) yang diambil. 

4. Format Penulisan Judul  
Dalam Project Work (PW) judul harus mengandung : 

 
1) Laporan Project Work 

Judul menyertakan kalimat “Laporan Project Work”  

2) Apa Yang dibuat 

Judul harus mencantumkan apa yang dibuat berdasarkan topik yang ditentukan untuk penulisan Project 

Work (PW).  

3) Software / Hardware yang digunakan 

Jelaskan aplikasi atau perangkat yang anda gunakan untuk pembuatan tugas Project Work (PW) Contoh : 

Macromedia Flash, Ubuntu 13.10, Mikrotik Ap5, Mikrotik RB941, Cisco Router Zn30.  

Sehingga contoh penulisan judul adalah sebagai berikut :  

“Laporan Project Work Pembuatan Jaringan Point To Point Menggunakan Mikrotik Routerboard SXT-Lite 

Sebagai media internet”.  

 

5. Format Penulisan Project Work (PW)  

1) Aturan Umum 
a. Isi BAB-1 sampai dengan BAB-4 Minimum 40 halaman, tidak termasuk lampiran-lampiran pelengkap.  

b. Total halaman BAB III lebih besar (jumlah halaman) dari jumlah BAB I + BAB II.  

c. Pada halaman yang hanya berisikan gambar saja tidak dihitung sebagai halaman.  

2) Kertas dan Sampul 
a. Sampul (soft cover) diketik pada kertas buffalo dengan warna biru tua. 

b. Naskah diketik pada kertas yang memenuhi persyaratan standar baku: 

i. Kertas HVS (atau sejenis) 80 gram, warna putih dan diketik 1 muka (tidak bolak-balik)   
ii. Ukuran kertas 21 x 29,7 cm atau 8.27 x 11,69 inch atau ukuran A4.  

 
iii. Batas tepi kiri kertas 4 cm, tepi kanan kertas 3 cm, tepi atas kertas 4 cm, dantepi bawah kertas 3 cm 

sehingga ruangan ketikan adalah 14 x 21 cm.  
iv. Pengecualian untuk menggunakan kertas yang baku, dilakukan bila diperlukan kertas khusus untuk 

gambar, seperti grafik dan diagram, atau dokumen tertentu dari lembaga/perusahaan/institusi.  

 

 

 



 

3) Pengetikan 

a. Jenis huruf yang digunakan adalah Calibri dengan ukuran 11 poin.  
 
b. Naskah lengkap tugas akhir disusun dalam bahasa Indonesia yang baku, sesuai dengan ketentuan 

ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Apabila penulisan dalam bahasa Inggris, pedoman 

penulisan ejaan dan tata-bahasa mengikuti sistem spelling dan grammar berdasarkan tipe US/British 

English.  
 
c. Semua kalimat ditulis menggunakan tata bahasa baku. Penggunaan kata ganti orang dihindari 

(digunakan kalimat pasif) dan sedapat mungkin menggunakan istilah Indonesia. Apabila, karena 

sesuatu hal, terpaksa harus menggunakan istilah asing atau istilah daerah, istilah tersebut harus ditulis 

miring (italic). 

d. Dalam penulisan Project Work (PW), sebaiknya digunakan kalimat atau alinea penyambung antara 

definisi/teorema yang satu dengan definisi/teorema yang lain, sehingga alur isi menjadi jelas. Hindari 

penulisan yang hanya menyatakan definisi, teorema dan lain-lainnya.   
e. Kata JUDUL BAB  dengan ukuran 13 poin dicetak huruf kapital dan tebal.  
f. SUB BAB  dengan ukuran 12 poin dicetak Capitalize Each Word.  
g. Jarak (spasi) antar baris adalah 1,5 spasi.  
h. Penulisan Nama, Jabatan, gelar menggunakan Capitalize Each Word. 
i. Setiap awal paragraph dan atau paragraph baru disertai dengan 1 TAB. 
j. Penomoran:  

i. Bagian Awal Halaman  
 

Dimulai dari halaman judul sampai dengan daftar isi, diberi nomor halaman dengan angka 

Romawi Kecil seperti i, ii, iii, iv dan seterusnya yang diletakkan di tengah halaman bagian bawah 

dengan jarak 2 spasi dari batas ruang ketikan.  
ii. Bagian Teks dan Bagian Akhir 

 
Dimulai dari Bab I Pendahuluan sampai dengan lampiran-lampiran diberi nomor halaman dengan 

angka latin seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang diletakkan pada tepi kanan atas dengan jarak 2 

spasi diatas baris pertama ketikan lurus dengan batas tepi kanan. Khusus untuk halaman yang 

mengandung judul bab, nomor halaman diletakkan pada tengah halaman bagian bawah 2 spasi 

dari batas ruang ketikan.  
iii. Penomoran Bab, Sub Bab, dan Anak Sub Bab   

Penulisan nomor bab, sub bab, sub sub bab mengikuti aturan sebagai berikut:  
 

                           
  



 
iv. Tabel dan Gambar 

 
Tabel atau gambar diberi nomor urut dengan angka  sesuai dengan nomor bab diikuti dengan 

nomor urut tabel atau gambar. Judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul gambar 

diletakkan di bagian bawah gambar. Judul gambar dan tabel dituliskan dengan rata tengah 

(center). 

 

4) Penyajian Gambar 
Gambar dalam naskah proposal ataupun laporan Project Work (PW) dapat meliputi : Gambar Hardware, 

grafik, Screenshoot Software, Foto dan diagram kerja. Penyajian gambar dalam penyusunan naskah Project 

Work (PW) mengikuti ketentuan berikut. 
 

a. Judul gambar diletakkan di bawah gambar, tanpa diakhiri dengan titik dan ditulis dengan huruf tebal. 
Huruf pertama pada kata pertama judul ditulis kapital, kata  selanjutnya dengan huruf kecil. Apabila 
judul gambar lebih dari satu baris maka harus ditulis satu spasi. Keterangan gambar dituliskan pada 
tempat-tempat yang kosong di dalam gambar dan jangan pada halaman lain. Bila gambar disajikan 
melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar diletakkan di sebelah kiri.  

b. Penomoran pada gambar mengikuti nomor bab, dilanjut dengan nomor gambarnya, misalkan pada 

Bab 2 gambar ke 3 maka dituliskan Gambar 2.3.  
 

c. Untuk gambar berwarna hendaknya dapat dicetak warna atau diatur dengan pewarnaan yang kontras.  
 

d. Jika gambar dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada bagian terakhir judul gambar yaitu 
berupa nama belakang penulis dan tahun penulisannya.  
 

e. Untuk gambar yang dikutip dari internet, hendaknya diperhatikan resolusi dan ketajaman gambar dan 
cukup cantumkan sumber situsnya saja, tidak perlu url lengkap.  
 

f. Untuk gambar yang berasal dari hasil scanning harap diperhatikan tingkat resolusi dan ketajaman 

gambar. Jika diperlukan, hasil scan dapat dilengkapi dengan teks tertentu. 

 

Contoh penyajian gambar dalam laporan adalah sebagai berikut : 

         
                 Gambar 2.4 : RAM (Sumber : test.com)          Gambar 2.4 : RAM (Sumber : Arjuna, 2016) 

 

5) Penyajian Tabel 
 

Aturan penyajian tabel sebagai berikut: 
 

a. Judul tabel ditulis secara singkat tetapi jelas, dan ditempatkan di atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik 

dan ditulis dengan tebal. Huruf pertama pada kata pertama judul ditulis kapital, kata selanjutnya 

dengan huruf kecil. Apabila judul tabel lebih dari satu baris maka harus ditulis satu spasi.  
 

b. Pada prinsipnya tabel tidak boleh dipenggal. Apabila tabel berukuran cukup besar maka, jika 

diperlukan, ukuran huruf dapat diperkecil tetapi harus tetap mudah terbaca. Apabila tabel terpaksa 

dipenggal, maka pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor tabel dan ditulis kata (lanjutan) 

tanpa judul. Apabila tabel harus dibuat dalam bentuk horisontal (landscape), maka bagian atas tabel 

harus diletakkan di sebelah kiri.   
c. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada lampiran.  

 
d. Jika tabel dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada bagian terakhir judul. Perkecualian untuk 



tabel yang memodifikasi beberapa data yang berasal dari berbagai sumber, maka sitasi ditunjukkan 

dengan simbol pada data dan di bagian bawah tabel dituliskan referensi yang dimaksudkan.  

Contoh penyajian tabel dalam laporan sebagai berikut :  
 

 

 

 
 

6) Kutipan (Sitasi) 

a. Model yang digunakan mengacu pada sistem penulisan referensi Harvard. Untuk pencantuman 

pustaka yang melibatkan nama penulis berjumlah lebih dari dua digunakan nama belakang penulis 

pertama diikuti dengan dkk. atau et al. (pilih salah satu secara konsisten). Jika artikel ditulis oleh dua 

orang, nama belakang kedua penulis harus dicantumkan.  
 

b. Nomor halaman dihilangkan bila seluruh tulisan dikutip. Nama penulis dihilangkan bila sudah ada 

dalam teks. Penulisan kutipan dapat dilakukan di awal tanpa kata sambung, dengan kata sambung 

maupun di akhir. Contoh:   
i. "Menurut Jones (2011) jaringan hotspot adalah."   

ii. “Jones (2011) menyatakan bahwa jaringan hotspot adalah …”   
iii. “jaringan hotspot merupakan ….. (Jones, 2011)  
 

c. Dua atau tiga penulis dikutip dengan menggunakan kata "dan" atau tanda "&": (Deane, Smith, dan 

Jones, 1991) atau (Deane, Smith & Jones, 1991). Empat atau lebih penulis dikutip menggunakan dkk 

atau et al. (Deane et al. 1992)  
 

d. Tahun yang tidak diketahui dikutip sebagai no date (Deane n.d.). Rujukan pada cetak ulang dikutip 

dengan tahun publikasi asli di dalam kurung siku(Marx [1867] 1967, p. 90)  
 

e. Kutipan ditempatkan di tempat yang cocok, di tengah atau di akhir kalimat. Bila di akhir kalimat, 

ditempatkan sebelum titik, tapi untuk seluruh blok kutipan ditempatkan segera setelah titik di akhir 

blok karena catatan kutipan itu bukan bagian dari kutipan itu sendiri.  
 

f. Kutipan lengkap disediakan dalam urutan berdasar abjad di bagian setelah teks, biasanya ditandai 

sebagai "Referensi", "Daftar rujukan", "Daftar acuan" atau “Daftar Pustaka”.   
g. Seluruh kutipan menggunakan font yang sama dengan teks utama  

 
h. Bila mengutip sumber dari internet, juga perlu menyediakan nama dan tempat dari sponsor sumber, 

tanggal mengakses, keseluruhan URL atau hanya rincian situs utama, sebagai tambahan informasi 

tentang penulis/editor, tahun terbit, dan judul dokumen. Sumber kutipan juga lebih sesuai bila 

ditandai dengan kurung siku sebagai [internet] atau [online] untuk menekankan bahwa ini adalah versi 

tidak tercetak  

 

Contoh Penulisan Sitasi baik di depan, tengah maupun belakang 



 
 

7) Daftar Pustaka 

a. Disusun urut abjad berdasarkan nama keluarga/nama akhir penulis. Apabila   tidak ditemukan maka 

diurutkan berdasarkan judul  

b. Nama Penulis dimulai dengan nama keluarga, diikuti dengan tanda koma kemudian nama pertama  

c. Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal 

terbitnya (dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru)  

d. Apabila seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka 

diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi (contoh: 1988a, 1988b, 1988c, 

dst.)  

e. Bila nama penulis empat orang atau lebih, hanya dituliskan nama pertama mengikuti aturan butir 3 

diikuti dengan et al atau dkk  

 

Contoh Penulisan Daftar Pustaka. 

 



 
 

8) Susunan Penulisan 
a. Lembar Judul (cover depan) 

i. Judul 

ii. Persyaratan 

iii. Logo 

iv. Identitas 

v. Nama sekolah 

vi. Alamat sekolah 

vii. Tahun ajaran 

b. Lembar Persetujuan (lihat contoh) & Lembar Pengesahan (lihat contoh)  

i. Judul project work 

ii. Tanggal dan hari pengesahan 

iii. Tanda tangan kepala Program di sebelah kiri 

iv. Tanda tangan pembimbing di sebelah kanan 

v. Tanda tangan Kepala Sekolah dan stempel sekolah bottom center 

c. Kata Pengantar, berisi ucapatan terima kasih, yang secara sistematis ditujukan kepada : 

i. Kepala SMK Bina Am Ma’mur 

ii. Wakasek Kurikulum & Manajemen Mutu 

iii. Wakasek Kesiswaan 

iv. Wakasek Sarana dan Prasarana 

v. Wakasek Humas 

vi. Kepala Program masing-masing jurusan 

vii. Pembimbing project work 



viii. Dewan guru 

ix. Orang Tua 

x. Pihak yang tidak bisa disebut satu persatu 

d. Daftar  Tabel (kalau ada). Berisikan Nomor Gambar , nama gambar dan halaman  

e. Daftar  Gambar (kalau ada). Berisikan Nomor Tabel , nama tabel dan halaman  

f. Daftar Simbol (kalau ada). Berisikan daftar simbol yang dibuat, contoh : Flowchart  

g. Daftar Isi  

h. Bab I : Pendahuluan  

i. Bab II : Landasan Teori (Teori Umum & Teori Khusus) 

j. Bab III : Proses Produksi (List Hardware & Software, SS program & Proses) 

k. Bab IV: Penutup 

l. Daftar Pustaka  

m. Lampiran-lampiran  

Secara umum laporan Project Work (PW) mengandung isi sebagai berikut :  
 

a. Bab I Pendahuluan  

Berisikan tentang:  

i. Latar Belakang  

ii. Permasalahan  

iii. Tujuan Penulisan  

iv. Ruang Lingkup / Batasan Masalah  

  

b. Bab II Landasan Teori  

Berisikan referensi yang terkait dengan topik bahasan ditujukan untuk menunjang penulisan Project 

Work (PW). Secara keseluran bab 2 berisikan tentang teori umum dan teori khusus. Teori umum 

membahas tentang sejarah produk / software / os yang anda gunakan (Misal : sejarah mikrotik), 

sedangnkan teori khusus membahas tentang apa yang gambaran apa yang anda kerjakan dalam project 

work (Misal : pembahasan apa itu jaringan point to point). 

 

c. Bab III Proses Produksi 

Berisikan tentang kebutuhan hardware, dan kebutuhan software. Jelaskan segala hal terkait produk 

yang anda kerjakan. Meliputi input yaitu proses awal persiapan pengerjaan produk, Process yaitu 

langkah langkah pengerjaan produk, dan Output  hasil akhir dari produk yang dikerjakan. 

 

d. Bab IV Penutup  

Merupakan Kesimpulan yang diambil dari pembahasan topik Project Work (PW). Selain itu, tulis pula 

saran yang bertujuan untuk peningkatan topik Project Work (PW) yang anda bahas di masa mendatang.  

 

6. Sidang Project Work 

1) Pelaksanaan Sidang 
Sidang pertama akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Desember 2019 sampai 14 Desember 2019. Informasi 

terkini mengenai pendaftaran sidang dan pelaksanaan sidang Project Work (PW) akan diumumkan melalui 

mading SMK dan Pembimbing masing masing. 

a. Sarana yang disediakan adalah LCD Projector, beserta 1 unit PC untuk keperluan presentasi 

b. Dalam 1 sesi sidang peserta sebanyak +- 5 orang dilaksanakan selama 5 Jam / 300 Menit dengan 

penonton terbatas dengan disetujui penguji. 

 

 

 



2) Kelengkapan Sidang 
a. Pria : Menggunakan Baju Seragam Putih dan Celana Abu abu Dengan Almamater (seragam 

menyesuaikan) 

b. Wanita : Menggunakan Baju Seragam Putih dan Rok Abu abu Dengan Almamater (seragam 

menyesuaikan) 

c. Mengenakan sepatu formal  berwarna hitam (Bukan Sepatu Sandal atau sepatu olah raga)  

d. Berlaku sopan selama di ruang sidang.  

e. Diwajibkan membawa softfile  Laporan Project Work (PW) yang telah disetujui pembimbing.  

f. Diwajibkan membawa Hardfile Proposal Project Work (PW) yang telah disetujui pembimbing.  

g. Diwajibkan membawa kartu bimbingan. 

h. Diwajibkan membawa kartu pelajar terbaru. 

i. Dapat menampilkan presentasi menggunakan media presentasi : ppt, flash, atau sejenisnya  

j. Datang 30 menit sebelum waktu sidang.  

 

Jika poin-poin di atas tidak terpenuhi maka sidang siswa dianggap gagal dan tidak mendapatkan nilai. 

 

 
 

3) Penilaian 
1) Presentasi + Demo  : 10 % 

2) Penulisan Laporan : 20 % 

3) Instalasi dan Konfirgurasi Server + Client  : 50 % 

4) Hasil akhir produk : 20 % 

 

4) Grading 

    

NILAI ANGKA NILAI HURUF (GRADE) KETERANGAN  
    

85 – 100 A LULUS  
    

80 – < 85 A- LULUS  
    

75 – < 80 B+ LULUS  
    

70 – < 75 B LULUS  
    

65 – < 70 B- LULUS  
    

60 – < 65 C LULUS  
    

45 – < 60 D GAGAL  
    

0 – < 45 E GAGAL  
    

 

 

5) Hal Hal yang mengganggalkan sidang 
a. Tidak membawa membawa Hardfile Proposal Project Work (PW) yang sudah disetujui pembimbing 

b. Tidak membawa membawa softfile Laporan Project Work (PW) yang sudah disetujui pembimbing 

c. Tidak dapat menampilkan presentasi menggunakan media presentasi : pdf, ppt atau sejenisnya  

d. Tidak hadir tepat pada waktunya.  

e. Tidak berpakaian dan berpenampilan sesuai ketentuan ( lihat poin 2) )  

f. Produk tidak berjalan dengan baik sedemikian hingga fitur utama dari produk tidak dapat berjalan 

(error), dengan beberapa catatan khusus:  

 

 



 

i. Perbaikan dengan beberapa kondisi khusus diperbolehkan dan diberikan waktu untuk 

memperbaikinya (sesuai kesepakatan tim penguji) 

ii. Konfigurasi atau setting alat masih diperbolehkan dan diberikan batas waktu (sesuai 

kesepakatan tim penguji)

iii. Jika produk dinyatakan tidak berjalan dengan semestinya disaat sidang, tetapi sudah pernah 

berjalan dengan baik sebelumnya, maka siswa dapat memberikan bukti berupa video (bukan 

foto) yang jelas dan disertai dengan keterangan waktu yang dapat membuktikan bahwa produk 

telah berjalan dengan baik sampai sebelum sidang.

g. Tidak dapat menunjukkan kartu bimbingan yang memiliki minimal  10 (kali) kali tanda tangan dari 

pembimbing.  

h. Terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa siswa melakukan plagiat dan kecurangan antara lain:  

i. Ditemukan plagiat dalam pengerjaan produk. Contoh kasus : kesamaan nama SSID, dan lain 

sebagainya.

ii. Ditemukan plagiat penulisan Laporan Project Work (PW)

iii. Ditemukan plagiat penulisan Proposal Project Work (PW)

iv. Ditemukan “kata-kata mutiara”, yaitu kata-kata yang secara jelas dan meyakinkan mengarah 

pada topik di luar bahasan tema Project Work (PW)



Hal-hal di luar hal di atas, tidak menggagalkan berlangsungnya sidang Project Work (PW), artinya 

siswa berhak untuk mendapatkan nilai sidang (belum tentu lulus). 



 

7. Setelah Sidang 

1) Jika Dinyatakan Lulus 
a. Segera lakukanlah revisi yang sesuai dengan arahan dari tim penguji dan pembimbing anda.  

b. Batas waktu melakukan revisi adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal sidang dilaksanakan. 

Jika melebihi dari yang telah ditentukan oleh tim penguji dan  pembimbing maka nilai yang telah 

diberikan dapat dibatalkan dan siswa harus mengikuti sidang ulang.  

c. Setelah revisi disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing dan tim penguji, siswa diminta 

menyerahkan lembar revisi kepada pembimbing. 

 

2) Jika Dinyatakan Gagal 
a. Segera lakukanlah revisi yang sesuai dengan arahan dari tim penguji dan  pembimbing anda.  

b. Segera mengikuti prosedur untuk sidang susulan. 

 

 

8. Contoh - Contoh layout laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

JUDUL PROJECT WORK 

13pt Bold (UPPERCASE) ----- > 

13pt Bold (UPPERCASE) ----- > 

<-----   Logo ukuran 75x80 mm 

                Identitas penyusun : nama                

 <------     (UPPERCASE) bold 11 pt, 
                identitas (Capitalize Each 
                Word) bold 11pt  

13pt Bold (UPPERCASE) ---> 

13pt  ---> 

Contoh Cover Depan 



 

 

 
  

Contoh Lembar Persetujuan 

JUDUL PROJECT WORK 



 

 

                                  
 

*NOTE : CONTOH PENULISAN BAB 1 – BAB 4, contoh belum dicantumkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PROJECT WORK 

Contoh Lembar Pengesahan 



9. Daftar Penguji dan Pembimbing Project Work 

No. Nama 
1. Miat, S.Kom 

2. Kholid Mawardi, ST 

3. Ahmad Fauzi 

3. Hadi Wijaya, S.Kom 

4.  Rizki Yudha Febryanda 

5. Achmad Sofyan Hakim, S.IKom 

6. Muhammad Shofyan Iskandar, S.Kom 

7. Sukendro Setyo, SE 

8. Titik Nofitasari, S.Kom 

9. Arminia, S.Kom 

10. Leon Yudi Haryanto 

11. Jaelani 

 

10.  Penutup 

Demikian Panduan Penulisan Project Work (PW) SMK Bina Am Ma’mur Program Studi Teknik Komputer dan 

Jaringan ini disusun, yang bertujuan agar adanya keseragaman penulisan. Panduan ini hendaknya dibaca dan 

dipelajari dengan baik agar siswa dapat menyusun Project Work (PW) dengan baik dan lancar serta 

mendapatkan nilai yang terbaik. 

 

Panduan Penulisan laporan ini Disusun Oleh Muhammad Shofyan Iskandar, S.Kom 

 

 

Tangerang, 01 November 2019 

Ketua Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan 

 

 

 

 

Hadi Wijaya, S.Kom 


