
 

 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS, PRESTASI, DAN 

KETUNTASAN BELAJAR SISWA KELAS IV SDN 

LARANGAN LUAR IV  PAMEKASAN MENGGUNAKAN 

METODE PQ4R (PREVIEW, QUESTION, READ,  

REFLECT, RECITE DAN REVIEW) 
 

Pengarang [Times New Roman, 12, bold, center]  

Tusmiyati 
1
 

 

 

Abstrak [Times New Roman, 11 bold, italics] 
Abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia [Times New Roman, 11italics] – max. 

250 kata, satu paragraf, dan memuat latar belakang, tujuan, pelaksanaan 

penelitian perbaikan pembelajaran, hasil, kesimpulan 
 

Kata Kunci [Times New Roman, 11 bold, italics]:. – max. 5 kata 

 

Abstrak 
(latar belakang), Pembelajaran IPS kelas IV SDN Larangan Luar IV Kecamatan 

Larangan kabupaten Pamekasan selama ini cenderung monoton, menggunakan 

metode yang sama. Hal ini menyebabkan siswa jenuh, bosan, acuh tak acuh, dan 

pasif. (tujuan) Tujuan penelitian adalah meningkatkan aktivitas, prestasi, dan 

ketuntasan belajar siswa menggunakan metode PQ4R (Preview, Question, Read, 

Reflect, Recite, Dan Review). (pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran) 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus perbaikan pada materi pokok koperasi. 

(hasil) Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa meningkat dari 

55,6% pada siklus I menjadi 94,4 % pada siklus II. Tingkat ketuntasan belajar 

klasikal meningkat dari 68 % pada siklus I menjadi 96% pada siklus II. Nilai prestasi 

belajar siswa juga meningkat dari 72,8 pada silkus menjadi 90 pada siklus II. 

(kesimpulan) Pengunaan metode PQ4R mampu meningkatkan aktivitas, prestasi, dan 

ketuntasan belajar siswa kelas IV SDN Larangan Luar IV Kecamatan Larangan 

kabupaten Pamekasan. 

 

Kata Kunci: aktivitas belajar, prestasi belajar, ketuntasan belajar, ilmu 

pengetahuan sosial, PQ4R. 

 

Pendahuluan [Times New Roman, 11,5 , bold] 

Memuat: (1) latar belakang masalah, terdiri dari (a) identifikasi 

masalah: menjelaskan kondisi pembelajaran yang terjadi di kelasnya; dan 

menjelaskan pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan pendapat ahli; (b) 

analisis masalah; (c) alternatif dan prioritas pemecahan masalah: (2) rumusan 

masalah; (3) tujuan penelitian perbaikan pembelajaran/kegiatan pengembangan: 

                                                
1 Mahasiswa Program S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Terbuka. NIM. 815331079, Email: Tusmiyati@gmail.com 

CONTOH ARTIKEL ILMIAH - FKIP 



 2 
dan (4) manfaat penelitian perbaikan pembelajaran/kegiatan pengembangan. 

[Times New Roman, 11,5] 

 

(Latar belakang masalah, identifikasi masalah: menjelaskan kondisi 

pembelajaran yang terjadi di kelasnya). Dalam realita pelaksanaan pembelajaran 

di dalam kelas IV SDN Larangan Luar IV Kecamatan Larangan kabupaten 

Pamekasan, siswa seringkali kesulitan menyerap materi pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), siswa jenuh, bosan, ........................dst. (Pembelajaran 

yang diharapkan sesuai dengan pendapat ahli). Menurut Suherman (2003) 

pembelajaran yang baik adalah “pembelajaran yang efektif, efisien dan terarah, 

yakni efektif dalam pencapaian hasil belajar, efesien dalam menggunakan waktu, 

tenaga dan dana serta terarah dalam tercapainya tujuan yang telah di 

tetapkan.............dst. 

(analisis masalah). Berdasarkan informasi yang dikumpulkan peneliti dari 

siswa, penyebabnya adalah penggunaan metode pembelajaran yang diterapkan 

guru seringkali monoton..............................dst. (alternatif dan prioritas pemecahan 

masalah). Dari sejumlah metode pembelajaran yang ada, PQ4R (Preview, 

Question, Read, Reflect, Recite,Review) merupakan metode pembelajaran yang 

cocok untuk mengatasi masalah. Menurut Trianto (2007) metode ini dapat 

“membantu siswa mengingat apa yang mereka baca” (h. 146).  

(rumusan masalah). Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian 

adalah “bagaimanakah aktivitas, nilai prestasi belajar, dan tingkat ketuntasan 

belajar siswa kelas IV SDN Larangan Luar IV Kecamatan Larangan kabupaten 

Pamekasan menggunakan metode PQ4R? (tujuan penelitian perbaikan 

pembelajaran/kegiatan pengembangan). Tujuan penelitian adalah meningkatkan 

aktivitas, prestasi, dan ketuntasan belajar siswa menggunakan metode PQ4R. 

(manfaat penelitian perbaikan pembelajaran/kegiatan pengembangan). Hasil 

penelitian bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan aktivitas, prestasi, dan 

ketuntasan belajar siswa. Bagi kepala sekolah, ..................dst. Bagi peneliti, 

........................dst. 

 

Kerangka Dasar Teori [Times New Roman, 11,5 bold] 

 

Metode Pembelajaran PQ4R [Times New Roman, 11,5 bold, italics] 
(Hasil-hasil kajian teori terkait) Menurut Robinson (dikutip oleh Nur 

2005, 33) metode PQ4R digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang 

mereka baca. P singkatan dari preview (membaca selintas dengan cepat), Q untuk 

question (bertanya), dan 4R singkatan dari read (membaca), reflect (refleksi), 

recite (Tanya jawab sendiri), dan review (mengulang secara 

menyeluruh)................ Menurut Trianto (2007, 146) Metode PQ4R merupakan 

salah satu bagian dari metode elaborasi.... untuk membantu siswa mengingat apa 

yang mereka baca, dan dapat membantu proses belajar dikelas dengan kegiatan 

membaca buku....dst [Times New Roman, 11,5] 

......................................................dst 

 

Langkah-langkah Metode Pembelajaran PQ4R [Times New Roman, 11,5, italics] 
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Langkah-langkah yang harus diakukan dalam metode pembelajaran 

PQ4R adalah sebagai berikut: (1).....(2).......(3)...... (Trianto 2007, 147)....dst 

[Times New Roman, 11,5] 

Hubungan ketiga unsur tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1. Hubungan antara tujuan, pengalaman dan hasil belajar 

 

......................................................dst 

 

Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran PQ4R [Times New Roman, 

11,5, italics] 

Hasil penelitian Trianto (2007, 150-151) menunjukkan adanya beberapa 

kelebihan metode pembelajaran PQ4R yaitu: (1) meningkatkan pemahaman siswa 

dalam memahami bacaan; (2) meningkatkan daya ingat siswa dari hasil bacaan; 

(3) meningkatkan kreatifitas siswa dalam mengambil point-point penting; dan (4) 

menambah pengetahuan dan wawasan siswa....Hasil penelitian Sudjana (2008) 

juga menunjukkan .........................................................dst 

 

Tinjauan Teori Tentang Prestasi Belajar [Times New Roman, 11,5 bold, italics] 
Pengertian Prestasi Belajar [Times New Roman, 11,5, italics] 

(Hasil-hasil kajian teori terkait) Belajar mengajar sebagai suatu proses 

yang mengandung tiga unsur yang dapat dibedakan, yakni tujuan pengajaran 

(instruksional) pengalaman (proses) belajar mengajar dan hasil belajar. Hubungan 

ketiga unsur tersebut digambar sebagai berikut ............................... (Sudjana 

2008, 2) dst. 

 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) [Times New Roman, 11,5, italics] 

....................................................................... dst 

 

Metode Penelitian [Times New Roman, 11,5 bold] 

Memuat hasil-hasil penelitian dan pelaksanaan perbaikan pembelajaran/kegiatan 

pengembangan yang dilakukan, mencakup: (1) subjek, tempat, dan waktu 

penelitian; (2) desain prosedur perbaikan pembelajaran/kegiatan pengembangan; 

dan (3) teknik analisis data. 

 

(Subjek). Subjek penelitian adalah 25 orang siswa.... (tempat). Penelitian 

dilaksanakan di kelas IV SDN Larangan Luar IV Kecamatan Larangan Kabupaten 
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Pamekasan, (waktu penelitian). Penelitian dilaksanakan tanggal 25 Maret 2010 

(siklus I), tanggal 12 April 2010 (siklus II).… dst. [Times New Roman, 11,5] 

(desain prosedur perbaikan pembelajaran/kegiatan pengembangan). 

Perbaikan (untuk S1-PGSD) / pengembangan (untuk S1-PGPAUD) pembelajaran 

didesain dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) 

perencanaan; (2) pelaksanaan; dan (3) pengamatan dan pengumpulan data; dan (4) 

refleksi.......dst. (deskripsikan kegiatan setiap tahapnya).........dst 

(teknik analisis data). Data penelitian yang dikumpulkan adalah (1) 

aktivitas siswa dan aktivitas guru menggunakan Lembar Observasi Aktivitas 

Siswa dan Guru; (2) hasil tes belajar siswa, menggunakan instrumen Tes Buatan 

Guru. Data kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik persentase; 

dan (3) ketuntasan individu, menggunakan acuan KKM yang telah ditentukan; (4) 

ketuntasan klasikal, menggunakan rumus ..................dst; dan (5) rata-rata kelas, 

menggunakan rumus .........dst. [Times New Roman, 11,5] 

 

Hasil Penelitian  

 

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus I [Times New Roman, 11,5 bold, italics] 
Aktivitas Siswa [Times New Roman, 11,5, italics] 

Analisis terhadap hasil pengamatan aktivitas siswa menunjukkan bahwa 

16.7% baik, 22.2% cukup, dan 16.7% kurang. Deskripsi selengkapnya tentang 

analisis data hasil pengamatan aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1: Aktivitas Siswa Siklus I 

Hasil 

Observas

i 

% Pengamatan 
NO INDIKATOR 

B C K B C K 
1 Memperhatikan penjelasan guru  2   11,1  

2 
Membaca materi pelajaran yang 

sesuai 
3   16,7   

3 
Pengajuan pertanyaan dari hasil 
bacaan 

  1   5,6 

4 
Mencatat point penting dari hasil 

bacaan 
 2   11,1  

5 
Mereview bacaan dan hasil 

pekerjaan (latihan) 
  1   5,6 

6 Interaksi sosial siswa   1   5,6 

J u m l a h 3 4 3 16,7 22,2 16,7 

Skor  Maksimal 18 55,6 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, aktivitas siswa yang perlu ditingkatkan 

adalah..................dst. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisi belajar 

siswa pada siklus I belum mencapai target/kriteria yang ditetapkan, yaitu 75%. 

Berdasarkan hasil refleksi sejumlah faktor yang menyebabkan belum 

tercapainya prestasi belajar yang ditetapkan adalah: (1)........... (2) ............. dst. 

 

Prestasi Belajar Siswa [Times New Roman, 11,5, italics] 
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Analisis terhadap hasil tes hasil belajar menunjukkan bahwa nilai terendah 

adalah 50, dan nilai tertinggi adalah 80, dengan nilai rata-rata kelas 72.8. Dengan 

demikian prestasi belajar yang dicapai oleh siswa pada siklus perbaikan 

pembelajaran I belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu nilai rerata 

kelas 85.  

 

Tabel 2: Prestasi Belajar Siswa Siklus I 

 

Berdasarkan hasil refleksi sejumlah faktor yang menyebabkan belum 

tercapainya prestasi belajar yang ditetapkan adalah: (1)........... (2) ............. dst. 

 

Ketuntasan Belajar  Siswa [Times New Roman, 11,5, italics] 

Analisis terhadap hasil tes hasil belajar menunjukkan bahwa dari 25 orang 

siswa, 17(68%) orang memperoleh nilai ≥ 70, dan 8(32%) orang memperoleh 

nilai <70. Berdasarkan hasil tersebut, maka tingkat ketuntasan belajar siswa pada 

siklus I juba belum mencapai target/kriteria yang ditetapkan, yaitu tingkat 

ketuntasan belajar 80%. Terhadap hasil ini perlu diadakan perbaikan siklus 

II.....dst 

 

Tabel 3: Ketutasan Belajar Siswa Siklus I 

 

Berdasarkan hasil refleksi sejumlah faktor yang menyebabkan belum 

tercapainya ketuntasan belajar yang ditetapkan adalah: (1)........... (2) ............. dst. 

 

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus II [Times New Roman, 11,5 bold, italics] 
Aktivitas Siswa [Times New Roman, 11,5, italics] 

.......................................................................................dst 

 

Prestasi Belajar Siswa [Times New Roman, 11,5, italics] 

.......................................................................................dst 

 

Ketuntasan Belajar  Siswa [Times New Roman, 11,5, italics] 

.......................................................................................dst 

 

 

Pembahasan [Times New Roman, 11,5 bold, italics] 
Penggunaan metode PQ4R pada pokok bahasan koperasi pada siswa kelas 

IV SDN Larangan Luar IV menunjukkan peningkatan baik dilihat dari aktivitas, 

prestasi, dan ketuntasan belajar siswa pada perbaikan pada siklus I dan siklus II. 

Hal ini berdampak positif terhadap pemahaman mata pelajaran IPS siswa dalam 

mencapai ketuntasan secara individu (perorangan)  ataupun Klasikal (seluruhan 

kelas)................dst.  

Hasil perbaikan pembelajaran menggunakan metode PQ4R tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian Muhibbin (1995) yang menyatakan bahwa …………… 

dst. 

........................................................dst [Times New Roman, 11,5] 
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Kesimpulan [Times New Roman, 11,5 bold] 

(Simpulan). Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran disimpulkan bahwa 

penggunaan metode PQ4R pada pokok bahasan koperasi pada siswa kelas IV 

semester 2 SDN Larangan Luar IV Tahun Pelajaran 2009/2010 mampu 

meningkatkan aktivitas, prestasi, dan ketuntasan belajar siswa dalam 

mendiskripsikan materi koperasi. 

(Rekomendasi/saran tindak lanjut). Berdasarkan hasil perbaikan perbaikan 

pembelajaran disarankan: (1) guru, menggunakan metode PQ4R menciptakan 

pembelajaran yang efektif, efisien dan terarah, yakni efektif dalam pencapaian 

hasil belajar, efesien dalam menggunakan waktu, tenaga dan dana serta terarah 

dalam tercapainya tujuan yang telah di tetapkan. (2) .......................... dst 

 

Daftar Pustaka  (Contoh Penulisan) 

FKIP-UT. (2003). Studi Kelayakan Program SP PGSD. Jakarta: Universitas 

Terbuka.  

Hilgard, Ernest R, & Bower, Gordon H. (1975). Theories of Learning. 4th 

Edition. New Jersey:Prentice Hall, Inc.  

Syah, Muhibbin. (1995). Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. 

Bandung:      Rosdakarya  

Tim FKIP. (1997). Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Jakarta: 

Universitas Terbuka.  

Wardani, I G. A. K. ; Wihardit, K; & Nasoetion, N. (2000). Penelitian Tindakan 

Kelas. Jakarta: Universitas Terbuka.  

……………….. dst 

[formar paragraph: hanging] 

 

 
Catatan: Penulisan artikel Karya Ilmiah mengacu pada Panduan Karya 

Ilmiah Untuk Pembimbing Dan Mahasiswa FKIP 

Template Artikel Ilmiah dapat diunduh di: 
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RINGKASAN HIRARKHI SUB-HEADINGS (sub-headings hierarchy) 

 

Sub-Heading  

 Sub Sub-Heading 
  Sub Sub-Sub-Heading 

 1. Sub Sub-Sub-Sub-heading 

a. Sub Sub-Sub-Sub-Sub-Heading 

b. Sub Sub-Sub-Sub-Sub-Heading 

2. Sub Sub-Sub-Sub-heading 

 

  Sub Sub-Sub-Heading 

 

 Sub Sub-Heading 
 

Sub-Heading  

 Sub Sub-Heading  
 Sub Sub-Heading 

 
Catatan: Letak semua sub-heading rata kiri (align=left) 
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PANDUAN KARYA ILMIAH UNTUK PEMBIMBING 

MAHASISWA FKIP 
 

 

Ketentuan Umum Publikasi Karya Ilmiah di Jurnal Online Universitas Terbuka  
1. Merupakan ringkasan dari laporan PKP  

2. Artikel merupakan karya asli, bukan plagiat, dan belum pernah diterbitkan pada 

media lain.  

3. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia, dengan spesifikasi sebagai berikut.  

� ukuran kertas : A4  

� ketikan : 1,5 (satu setengah) spasi  

� jumlah halaman : Maksimal 30 halaman dalam 1 (satu) file (nomor halaman 
diletakkan di pinggir kanan halaman)  

� software : Manuskrip direkam dalam bentuk doc & docx, rtf, atau otd.  

� Tabel harus dibuat langsung dalam word processor (tabel standar) bukan 

konversi dari program excel atau yang lainnya  
 

Setiap artikel disertai dengan abstrak dalam bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) 

dan 3 kata kunci, ketikan 1 (satu) spasi.  
 

A. BAGIAN YANG DIUPLOAD  
 

� Judul (sama dengan judul laporan PKP, ketikan font Time New Roman, 14pt, 
bold, 1 spasi)  

� Nama dan NIM  

� Alamat Email  

� Abstrak dalam bahasa Indonesia {(mencakup latar belakang, tujuan, pelaksanaan 

penelitian perbaikan pembelajaran, hasil, kesimpulan) maks 200 kata dengan 3 

kata kunci, ketikan font Time New Roman, 11pt, italic, 1 (satu) spasi}  
 

I. Pendahuluan  
A. Latar Belakang Masalah  

1. Identifikasi Masalah:  

� menjelaskan kondisi pembelajaran yang terjadi di kelasnya  

� menjelaskan pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan pendapat ahli  

2. Analisis Masalah  
3. Alternatif dan prioritas pemecahan masalah  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian Perbaikan Pembelajaran/Kegiatan Pengembangan  
D. Manfaat Penelitian Perbaikan Pembelajaran/Kegiatan Pengembangan  

II. Kajian Pustaka  

III. Pelaksanaan Penelitian Perbaikan Pembelajaran  
A. Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian  

B. Desain Prosedur Perbaikan Pembelajaran/Kegiatan Pengembangan  

C. Teknik Analisis Data  

IV. Hasil dan Pembahasan  



 9 
A. Deskripsi Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran/Kegiatan Pengembangan  
B. Pembahasan Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran/Kegiatan 

Pengembangan  

V. Simpulan dan Saran Tindak Lanjut  
1. Simpulan  

2. Saran Tindak Lanjut  

Penulisan Daftar Pustaka  
● Penulisan Daftar Pustaka: menggunakan American Psychological Association 

(APA) Style  

● Buku: nama belakang, singkatan nama depan. (tahun). Judul. Nama tempat 

penerbitan: Penerbit.  

● Periodicals/jurnal ilmiah: nama belakang, singkatan nama depan. (tahun). Judul 

artikel. Nama Periodicals, vol (nomor), nomor halaman.  
● Catatan kaki diletakkan di belakang naskah, kecuali catatan kaki yang 

memberikan elaborasi dapat diletakan pada halaman yang bersangkutan  

 

Contoh Susunan Daftar Pustaka  
Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Standar kompetensi guru kelas SD-MI        

Program Pendidikan DII PGSD. Jakarta: Depdiknas, Dirjen Dikti, Dit. P2TH-

KT.  
 

FKIP-UT. (2003). Studi Kelayakan Program SP PGSD. Jakarta: Universitas Terbuka.  

 
Hilgard, Ernest R, & Bower, Gordon H. (1975). Theories of Learning. 4th Edition. 

New Jersey:Prentice Hall, Inc.  

 
Syah, Muhibbin. (1995). Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung:      

Rosdakarya  

 

Tim FKIP. (1997). Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Jakarta: Universitas        
Terbuka.  

 

Wardani, I G. A. K. ; Wihardit, K; & Nasoetion, N. (2000). Penelitian Tindakan 

Kelas. Jakarta: Universitas Terbuka.  

 

Catatan Khusus  
Plagiat merupakan pelanggaran yang serius di dunia akademik, baik yang sengaja 
ataupun tidak sengaja, sehingga harus dihindari. Menurut definisi “Plagiat merupakan 

perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba 

memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian 
atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara 

tepat dan memadai” (Permendiknas No 17 tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1). Secara umum 

plagiat adalah penggunaan atau peniruan yang mirip dengan aslinya atas kalimat, 
bahasa, dan pemikiran dari pengarang lain tanpa menyebutkan sumbernya, yang 

artinya mengakuinya sebagai hasil kerja/pemikiran asli dari penulis. Tindakan plagiat 

ini dapat dideteksi secara manual maupun melalui aplikasi komputer. Universitas 

Terbuka akan melakukan uji deteksi plagiat melalui aplikasi komputer yang khusus 
disiapkan bagi Jurnal Online Universitas Terbuka. Tulisan yang terdeteksi sebagai 

plagiat tidak akan dimuat dalam publikasi Jurnal Online Universitas Terbuka. Bagi 
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yang melakukan plagiat harus membuat artikel baru untuk memenuhi kewajiban 
publikasi ilmiah Anda, dan hal ini akan menghambat kelulusan Anda.  

 

B. BAGIAN YANG TIDAK DIUPLOAD  
 

Halaman Judul  

Lembar Pengesahan  

Lembar Pernyataan Bebas Plagiat  
Kata Pengantar  

Daftar Isi  

Daftar Tabel  
Daftar Gambar  

Daftar Lampiran  

� Surat Kesediaan supervisor 2 sebagai pembimbing  

� Perencanaan PTK (identifikasi masalah, analisis masalah, alternatif pemecahan 

masalah, rumusan masalah)  

� Berkas RPP Prasiklus, RPP Perbaikan siklus 1, RPP Perbaikan siklus 2, RPP 

Perbaikan siklus 3 (bila diperlukan) untuk eksak/non eksak/tematik  

� Lembar observasi/Pengamatan Kinerja Guru  

� Jurnal pembimbingan  
Hasil pekerjaan siswa yang terbaik dan terburuk per siklus  
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PANDUAN UNGGAH KARYA ILMIAH (KARIL) 

MAHASISWA UT 
 

KETENTUAN : 

1. Mahasiswa wajib memiliki alamat email sendiri, diarahkan pakai @gmail 

2. Mahasiswa memiliki Karil yang siap diunggah dalam satu file (word). 

3. Siapkan File Karil ke komputer : My Dokument 

4. Pengumuman Karil diumumkan  lewat email ±2 minggu dari tanggal 

penutupan unggah Karil. 

5. Dalam unggah (upload) diarahkan menggunakan browser : MozilaFirefox; 

Opera; Google Chrome 

6. Langkah-langkah unggah Karil  sbb : 

a. Buka alamat web : http://karil.ut.ac.id, kemudian 

b. Pilih menu : Daftar, kemudian 

c. Kolom email : Tulis alamat email (email pribadi /diri sendiri), 

kemudian 

d. Kolom NIM : Tulis NIM, kemudian 

e. Kolom Tanggal lahir : isi/pilih tanggal; bulan; tahun (misal : 12 

Oktober 1978), kemudian 

f. Kolom judul karya ilmiah : Tulis judul karya ilmiah, kemudian 

g. Kolom nama jurnal : Pilih sesuai nama jurnal, kemudian 

h. Kolom pilih karya ilmiah : Carilah file karya ilmiah (klik browser), 

kemudian buka file My Dokument (tempat menyimpan file karil). 

i. Kolom kata kunci : masukkan kata (maksimal 3 kata), kemudian 

j. Klik  (tunggu beberapa menit, akan muncul 

pengumuman (termasuk balasan yang berisi password ), kemudian 

catat password tsb sesuai karakternya. Password tsb dipakai untuk 

membuka alamat web Karil, dan dapat dipakai selamanya terkait 

dengan Karil, dan dapat diubah dengan password yang mudah diingat. 

Kemudian . . . (bila ingin melihat pengumuman. . . .) 

 

k. Buka : http://karil.ut.ac.id, untuk login, kemudian 

l. Pilih login, kemudian 

m. Tulis email dan password yang telah dicatat, kemudian 

n. Klik Login. Kalau ingin mengubah password, klik edit (muncul 2 

kolom sandi untuk diisi password baru [yang mudah diingat]), 

kemudian simpan. Berarti password baru tsb untuk membuka web 

Karil selanjutnya.  

o. Selesai. 

 

Surabaya, 12 April 2013  

Koordinator BBLBA UPBJJ-UT Surabaya 

 

Suparman 
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TAMPILAN PORTAL UNGGAH KARYA ILMIAH 
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CARA MEMBUAT AKUN BARU EMAIL (Google.com) 

 

1. Buka browser : MozilaFirefox; Opera; Google Chrome 

2. Ketik ’gmail.com/gmail.co.id’ pada bar halaman pencarian. Setelah 

muncul tampilan halaman Google, klik menu  atau 

 (kanan-atas). Tunggu sebentar hingga muncul tampilan 

berikutnya.  

3. Pilih menu  atau  (kanan-atas). Tunggu 

sebentar hingga muncul tampilan pengisian data identitas Anda seperti 

berikut: 
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PENTING: catat alamat email dan password/sandi yang telah 

Anda registrasikan di atas untuk keperluan membuka 

kembali email Anda selanjutnya. 
 

4. isi semua data identitas Anda pada setiap kolom yang tersedia seperti contoh 

di atas. Setelah semua data akun Anda diisi lengkap dan benar, klik menu   

, tunggu sebentar hingga muncul tampilan untuk 
verifikasi Akun Anda seperti berikut: 

 

 
 

5. Klik menu , tunggu sebentar. Jika proses verifikasi Akun Anda 
sukses, Anda akan menerima kode verifikasi di ponsel anda seperti ini: 

’Kode verifikasi Google Anda adalah 123456’.  

6.  Gunakan kode verifikasi tersebut untuk mengisi tampilan halaman seperti 

berikut: 
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7. Klik menu , tunggu hingga muncul tampilan seperti berikut: 

 
 

8. Klik menu  hingga muncul tampilan berikut: 

 
 

 
9. Proses pembuatan Akun email baru selesai.  
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10. Klik menu  , tunggu hingga muncul data akun email baru 
Anda seperti berikut: 

 
 

11. Klik menu  di bagian atas, untuk masuk dan memverifikasi email 
baru Anda. Tunggu hingga proses loading ini selesai 

, dan tampil halaman 

email baru Anda seperti berikut: 
 

 
 

12. SELESAI. 


