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CAPAIAN PEMBELAJARAN
Taruna mampu menyusun laporan Karya Ilmiah
berdasarkan kaedah dan etika ilmiah serta menggnakan
perangkat Informasi dan Teknologi (IT)
1. Menjelaskan arti, fungsi serta jenis-jenis karya ilmiah
2. Menerapkan etika dalam penulisan karya ilmiah
3. Memahami dan menerapkan langkah-langkah
penulisan karya ilmiah
4. Menyusun bagian isi karya ilmiah dengan prinsip 5 W+1 H

5. Menggunakan perangkat IT dalam menyusun karya
ilmiah
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POKOK BAHASAN
1. Pendahuluan: arti, fungsi serta jenis-jenis karya ilmiah, dasar
penggolongan, langkah penulisan ilmiah

2. Etika penulisan Karya Ilmiah: Defenisi dan arti, prinsip dasar,
plagiarisme
3. Bagian isi Karya Ilmiah: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode
Praktik, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran,Ringkasan
4. Pengutipan referensi dan penyusunan daftar referensi: Tujuan dan
kegunaan referensi;pengutipan referensi,system dan gaya
penyusunan referensi
5. Penggunaan perangkat IT dalam penyusunan Karya Ilmiah
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ARTI,FUNGSI DAN JENIS-JENIS KARYA ILMIAH

ARTI

FUNGSI

Hasil karya seseorang yang
memenuhi kaidah baku
penulisan ilmiah dengan
menggunakan metode
tertentu yang didukung
oleh data hasil temuan
(riset) untuk keperluan
tertentu.

Karya ilmiah berfungsi sebagai
sarana untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni.
1. Penjelasan (Explanation)
2. Ramalan (Prediction)
3. Kontrol (Control)

JENIS-JENIS

Secara umum, karya
ilmiah diperguruan
tinggi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Makalah
Laporan KP / PKL
Tugas Akhir
Skripsi
Tesis
Disertasi
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Proses Penelitian Ilmiah
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ALAMAT WEB YANG PERLU DIKUNJUNGI
• Perpustakaan KKP:
http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php
• Perpustakaan BPSDMKP:
http://bpsdmkp.kkp.go.id/apps/perpustakaan/?q=node/98
• Perpustakaan Nasional: https://onesearch.id/Repositories/Ios
• Perpustakaan Internasional: https://www.worldcat.org/
• Kamus Besar Bahasa Indonesia: https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda
• Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI):https://puebi.readthedocs.io/en/latest/
• FPIK Universitas Bung Hatta:
http://fpik.bunghatta.ac.id/download.php?list.173
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Laporan

• Pada umumnya laporan berkaitan dengan uraian dari
hasil pengalaman langsung atau sumber data primer.
• Biasanya, penulis membuat suatu kesimpulan yang
berasal dari informasi yang disajikan, atau menyajikan
dasar-dasar untuk keputusan yang akan diambil oleh
pembaca atau kelompok pembaca tertentu.
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Laporan

• Laporan sering digunakan oleh lembaga pendidikan
tinggi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
jenjang pendidikan tertentu seperti diploma, sarjana,
atau untuk kegiatan proyek tertentu, seperti laporan
praktik, laporan praktik kerja, laporan studi lapang
(field study report), atau laporan studi kelayakan
(feasibility study report).
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Makalah Ilmiah (Scientific Paper)

• Makalah ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang disusun
berdasarkan informasi, data atau hasil penelitian yang
ditujukan untuk golongan pembaca/ masyarakat
tertentu dan atau pada kejadian (event) tertentu pula,
seperti makalah seminar, makalah lokakarya.
• Makalah ilmiah dapat digunakan sebagai masukan
untuk keputusan yang akan diambil oleh pembaca.
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Makalah Ilmiah (Scientific Paper)

• Makalah menyajikan masalah dengan melalui proses
berpikir deduktif dan induktif. Makalah disusun
biasanya untuk melengkapi tugas-tugas ujian mata
kuliah tertentu atau memberikan saran pemecahan
tentang masalah secara ilmiah.
• Jika dilihat bentuknya, makalah adalah bentuk yang
paling sederhana di antara karya tulis ilmiah yang lain
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Makalah Semesterial (Term Paper)
• Makalah ini biasanya berhubungan dengan
suatu kegiatan atau proyek dari suatu kegiatan
pendidikan, dan merupakan rangkuman dalam
suatu periode pendidikan (term) tertentu,
seperti semester, triwulan, caturwulan.
• Tergantung pada pelajarannya (mata kuliah),
term paper dapat dilakukan dengan penelitian
(yang menggunakan data sekunder dan/atau
data primer) atau tidak.
• Dengan demikian, penyusunan suatu term
paper dimaksudkan untuk mengembangkan
kemampuan analisis mahasiswa dalam
keterampilan tertentu sebagai penerapan
pelajaran yang diterima pada periode
pendidikan atau semester yang bersangkutan,
seperti makalah ulasan (critical paper, review
paper).
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Kertas Kerja

• Seperti halnya makalah, Kertas
Kerja juga karya tulis ilmiah yang
menyajikan sesuatu berdasarkan
data di lapangan yang bersifat
empiris-objektif.
• Analisis dalam kertas kerja lebih
mendalam daripada analisis dalam
makalah.
• Kertas kerja ditulis, misalnya, untuk
menyajikan materi dalam suatu
seminar atau lokakarya
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Skripsi

• Skripsi adalah karya tulis akademik hasil
studi dan atau penelitian yang ditulis
dan disusun secara sistematis
berdasarkan metode ilmiah baik melalui
penelitian induktif maupun deduktif
yang dilakukan oleh mahasiswa di
bawah pengawasan pembimbingnya.
• Skripsi juga merupakan salah satu syarat
akademik yang harus dipenuhi untuk
memperoleh gelar strata-1 (D4 & S-l).
Skripsi ini disusun berdasarkan hasil
penelitian yang biasanya dilakukan
setelah persyaratan akademik lainnya
(seperti satuan kredit semester/sks) telah
terpenuhi.
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Tesis
• Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi
dan/atau yang dilakukan secara mandiri yang
ditulis dan disusun secara sistematis
berdasarkan metode ilmiah, baik melalui
penelitian induktif maupun deduktif yang
dilakukan oleh mahasiswa di bawah
pengawasan pembimbingnya. Tesis juga
merupakan salah satu syarat akademik yang
harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar
magister atau strata-2 (S-2).
• Tesis ini dibuat berdasarkan hasil penelitian
yang cakupan penelitiannya lebih luas (bila
dibandingkan dengan skripsi) dan
menggunakan teori maupun konsep yang
lebih komprehensif guna mendapatkan
kesimpulan yang lebih umum (berlaku umum),
tidak hanya berlaku pada tempat dan/atau
saat tertentu saja
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Disertasi
• Disertasi adalah karya tulis akademik hasil
studi dan atau penelitian yang lebih
mendalam yang dilakukan secara mandiri
• Berisi sumbangan baru bagi perkembangan
ilmu dan pengetahuan, atau penemuan
jawaban baru bagi masalah-masalah yang
sementara telah diketahui jawabannya
atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan
baru terhadap hal-hal yang dipandang
telah mapan di bidang ilmu, pengetahuan,
teknologi, dan seni yang dilakukan oleh
calon Doktor (S-3) di bawah pengawasan
pembimbingnya.
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Disertasi

• Disertasi disusun berdasarkan
kerangka pemikiran baru yang
mengacu dari teori-teori orang lain
yang sudah ditemukan sebelumnya,
namun kerangka pemikiran tersebut
diformulasikan sendiri oleh penulisnya
(original).
• Penulis mengacu dan menggunakan
teori-teori yang sudah ada tersebut
dan merumuskannya sendiri dalam
bentuk kerangka pemikiran baru untuk
menjawab masalah penelitian
dan/atau menguji hipotesisnya, dan
bahkan mampu menemukan teori,
konsep, atau minimal metode baru

19

20

21

TUGAS 1 : MEMBUAT BIOGRAFI DIRI SENDIRI
• Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang.

• Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekadar daftar tanggal lahir atau mati dan datadata pekerjaan seseorang, biografi juga bercerita tentang perasaan yang terlibat dalam
mengalami kejadian-kejadian tersebut.
• Dalam biografi tersebut dijelaskan secara lengkap kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai
tua, bahkan sampai meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau
dilakukan oleh seorang tokoh dijelaskan juga.
• Selamat berlatih: https://www.romadecade.org/contoh-biografi/#!
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THANK YOU
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