RANCANGAN AWAL PENELITIAN
SKRIPSI SARJANA TERAPAN PROGRAM STUDI NAUTIKA

	Rancangan Awal Penelitian diketik rapi rata-kiri (left justified) pada kertas A4 (21x29,7cm), 70gr, spasi 1 (tunggal, single line), marjin 4-3-4-3 (atas, bawah, kiri, dan kanan), dengan tipe huruf (font) Times New Roman - size: 12, maksimum 7 (tujuh) halaman.

_____________________________________________________________________________________________
Judul:
[Judul Rancangan Skripsi “Harus Mendeskripsikan Isi Utama Manuskrip Informatif Ringkas Dan Tidak Bertele-Tele - Serta Tidak Mengandung Rumus, Ketik dengan huruf Besar-kecil, tebal]
Oleh:
[Ketik Nama Lengkap, huruf Besar-kecil]
Program Studi:
[D4 Nautika]
Semester [Gasal atau Genap, tahun ……../……..]

PENDAHULUAN 
Bagian ini memuat: 
Latar Belakang
Mengapa judul itu penting?
Untuk apa, dan apa gunanya diteliti? 
Rumusan Masalah
Masalah pokok apa yang hendak diteliti?
Apa yang menjadi fokus (titik pusat) masalahnya?
Variabel apa saja yang tercakup, dan bagaimana keberadaannya di dalam masalah yang dimaksud? 
TINJAUAN PUSTAKA
Pada tinjauan pustaka berisi tentang:
Teori dan hasil penelitian apa yang relevan yang akan digunakan sebagai acuan untuk menjawab Rumusan Masalah?
Sumber rujukan (referensi) sementara apa yang akan digunakan sebagai "telaah pustaka" (literature review), atau "telaah hasil penelitian" (research review)?





METODE PENELITIAN 
Pada metode penelitian didalamnya terdiri dari beberapa hal penting berikut:
Apakah penelitian akan menerapkan paradigma/pendekatan/metode: kuantitatif, kualitatif, atau bauran keduanya (mix methods)? 
Bagaimana desain (nama, bentuk, dan konfigurasinya) yang akan diterapkan dalam penelitian?
Bagaimana karakteristik data yang akan dipakai sebagai indikator, ukuran, dan simbol kuantitas dan/atau kualitas yang menjadi atribut dari masalah yang diteliti?
Dari mana, dengan cara dan instrumen apa data yang dimaksud dapat diperoleh?
Bagaimana data akan diolah, dianalisis, dan dipaparkan hasilnya? 
Bagaimana menarik interpretasi serta kesimpulan hasil (e) digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah?

DAFTAR PUSTAKA
Semua rujukan yang di sitasi (dijadikan referensi) harus ditulis dalam daftar pustaka dan minimal terbit 10 tahun terakhir, dengan jumlah pustaka yang digunakan minimal 7 buah. Komposisi daftar pustaka meliputi : teks book ≤ 50%, hasil penelitian/jurnal ≥ 40%, web maksimal ≤ 10%. Tidak diperkenankan mensitasi dari blog dan hand out. Penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Endnote dan Zotero dengan format APA (American Psyhological Association).

