
TINJAUAN PUSTAKA 

• ref 



PENGERTIAN DAN FUNGSI 
• "Tinjauan Pustaka" mempunyai arti: peninjauan 

kembali pustaka-pustaka yang terkait (review of 
related literature). 
 

• Suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai 
peninjauan kembali (review) pustaka (laporan 
penelitian, dan sebagainya) tentang masalah 
yang berkaitan—tidak selalu harus tepat identik 
dengan bidang permasalahan yang dihadapi—
tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan 
(collateral). 
 



• Cari kepustakaan yg membahas ttg: 
• - kearifan lokal 
• - penyelesaian konflik 

PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM 
PENYELESAIAN KONFLIK DI LOMBOK 



Tujuan Tinjauan Pustaka 

1. Mengkaji akar permasalahan 
2. Membantu pemilihan prosedur penelitian 
3. Mendalami landasan teori  
4. Mengkaji kelebihan dan kekurangan 
5. Menghindari plagiasi dan duplikasi  



Menyusun Tinjauan Pustaka 

• Mengumpulkan pustaka-pustaka yang relevan 

• Klasifikasi (Umum atau spesifik) 

• Mengetik ulang pustaka 

• Mengorganisasi dalam bentuk paragraf: runut, 
saling terkait, saling menguatkan/mendukung, 
antagonis, sesuai EYD. 

 



Contoh Susunan Tinjauan Pustaka  
Judul : Pengaruh Petis Kepala Udang dalam Pakan Terhadap 
Pertumbuhan Itik Mojosari Jantan (Annas javanica) 

 
II.  TINJAUAN PUSTAKA 

• A.  Itik Mojosari (UMUM) 

 - Deskripsi itik Mojosari: klasifikasi, jenis, bentuk,  

    ukuran, berat, pertumbuhan, dll. 

 - Nilai ekonomis, dll. 

• B. Budidaya Itik Petelur Jantan (UMUM) 

 - Sistem pemeliharaan, syarat hidup, kandang, tata laksana,  

     dll. 
 



• C.  Pola Pertumbuhan itik Jantan (UMUM) 

 - Dewasa kelamin, dewasa tubuh, pertumbuhan, dll. 

• D. Kebutuhan Nutrisi (KHUSUS) 

  - Pustaka-pustaka tentang kebutuhan nutrisi itik dalam  

    kaitannya dengan dewasa tubuh, pertumbuhan, dll. 

• E. Petis Limbah Udang 

 - Deskripsi, proses pembuatan, komposisi kimia, fisik,  

   data tentang penggunaan (peneliti terdahulu), dll. 

• F.  Hipotesis  
 



• Nama di depan 

 Wanasuria (2005) dalam hasil penelitiannya 
melaporkan bahwa limbah kepala udang (petis) dapat 
digunakan hingga 6% dalam pakan itik petelur jantan. 

 

• Nama di tengah: 

 Selanjutnya tentang penggunaan limbah kepala 
udang (petis), Wanasuria (2005) melaporkan bahwa 
petis udang masih dapat digunakan hingga 6% dalam 
pakan itik petelur jantan. 

 



• Nama di akhir: 

 Limbah kepala udang (petis udang) dapat digunakan 
hingga level 6% dalam pakan itik petelur jantan 
(Wanasuria, 2005). 

• Dua nama: 

 Limbah kepala udang (petis udang) dapat digunakan 
hingga level 6% dalam pakan itik petelur jantan (Becker 
dan Wanasuria, 2005). 

• Lebih dari dua nama: 

 Limbah kepala udang (petis udang) dapat digunakan 
hingga level 6% dalam pakan itik petelur jantan (Becker, 
et. al., 2005). -- atau Wanasuria, dkk., 2005) 



• 1 pernyataan lebih dari 1 penulis  (di akhir): 

 Limbah kepala udang (petis udang) dapat digunakan 
hingga level 6% dalam pakan itik petelur jantan 
(Wanasuria, 2005; Sindhunata, 2004; Harsi, 2003 dan 
Matondang, 2000). 

 
• 1 pernyataan lebih dari 1 penulis  (di depan): 
  
 Wanasuria (2005), Sindhunata (2004), Harsi (2003) 
dan Matondang (2000) melaporkan bahwa limbah kepala 
udang (petis) dapat digunakan hingga 6% dalam pakan itik 
petelur jantan. 

 


