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KARYA ILMIAH

Karya tulis yang memiliki ciri:

1. Didasari hasil pengamatan, peninjauan, dan
penelitian dalam bidang tertentu

2. Disusun dengan menggunakan metode ilmiah
(logis, objektif, universal, dan terbuka)

3. Menggunakan sistematika penulisan (sistematis)

4. Menggunakan bahasa yang benar, jelas, dan
santun

5. Isinya dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah (teruji).



Karya Ilmiah Berupa:

1. Buku

2. Diktat

3. Modul

4. Laporan Penelitian

5. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

6. Artikel ilmiah



Buku ada dua macam:

1. Buku umum

Buku yang dibuat tidak terikat 
dengan kurikulum/silabus mapel 
tertentu, dan berlaku umum.

2.  Buku ajar/buku teks

Buku yang dibuat berdasarkan 
kurikulum/silabus mapel tertentu.



Buku ajar merupakan bahan atau 
materi pembelajaran yang disusun 
secara sistematis yang digunakan 
guru dan siswa dalam KBM.

Buku Umum vs Buku Ajar  

Buku (umum) merupakan sumber informasi 
yang disusun dengan struktur dan urutan 
berdasarkan bidang ilmu tertentu.



Buku:

� Mengasumsikan minat dari pembaca

� Ditulis untuk pembaca

� Dirancang untuk dipasarkan secara luas

� Belum tentu menjelaskan tujuan 
instruksional

� Disusun secara linear

� Struktur berdasar logika bidang ilmu



Buku:
Lanjutan

� Belum tentu memberikan latihan

� Tidak mengantisipasi kesukaran belajar 
siswa

� Belum tentu memberikan rangkuman

� Gaya penulisan naratif tetapi tidak 
komunikatif

� Sangat padat

� Tidak memiliki mekanisme untuk 
mengumpulkan umpan balik dari pembaca.



Buku Ajar:

� Mengakomodasi kesulitan siswa

� Memberikan rangkuman

� Gaya penulisan komunikatif dan semi formal

� Kepadatan berdasar kebutuhan siswa

� Dikemas untuk proses instruksional

� Mempunyai mekanisme untuk 
mengumpulkan umpan balik dari siswa

� Menjelaskan cara mempelajari bahan ajar.



Buku Ajar:
Lanjutan

� Menimbulkan minat baca

� Ditulis dan dirancang untuk siswa

� Menjelaskan tujuan instruksional

� Disusun berdasarkan pola belajar yang 
fleksibel

� Struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan 
kompetensi akhir yang akan dicapai.

� Memberi kesempatan pada siswa untuk 
berlatih.



Bahan Ajar?

1. Buku ajar

2. Modul

3. Hand-out

4. Ringkasan materi

5. Lembar Kerja Siswa

6. Kliping tentang materi ajar 

7. VCD

8. Dll.

Bahan ajar bisa berbentuk



Diktat:

� Hampir sama dengan buku 

� Biasanya untuk guru sendiri

� Disesuaikan dengan kurikulum 
yang ada

� Tidak dipasarkan secara luas

� Singkat dan sederhana (terbatas)



1. Modul merupakan alat atau sarana  
pembelajaran yang berisi materi, 
metode, batasan-batasan, dan cara 
mengevaluasi yang dirancang secara 
sistematis dan menarik untuk 
mencapai kompetensi yang diharapkan 
sesuai dengan tingkat 
kompleksitasnya.

2. Merupakan salah satu bentuk bahan 
ajar.

Modul



1. Laporan penelitian adalah karya ilmiah 
yang disusun oleh peneliti setelah 
selesainya seluruh rangkaian 
penelitian.

2. Dari laporan penelitian ini bisa juga 
dilanjutkan untuk dibuat artikel ilmiah 
yang dijurnalkan (dimuat dalam 
bentuk jurnal penelitian).

Laporan Penelitian



1. Skripsi adalah karya ilmiah yang 
disusun oleh peneliti (mahasiswa) 
setelah selesainya seluruh rangkaian 
penelitian sebagai salah satu syarat 
guna meraih gelar sarjana (S-1).

2. Skripsi bisa berupa Tugas Akhir Skripsi 
(TAS) dan bisa berupa Tugas Akhir 
Bukan Skripsi (TABS).

Skripsi



1. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun 
oleh peneliti (mahasiswa) setelah 
selesainya seluruh rangkaian 
penelitian sebagai salah satu syarat 
guna meraih gelar magister (master) 
(S-2).

2. Tesis bisa berupa kajian pemikiran 
yang dituangkan secara kualitatif dan 
bisa berupa kajian lapangan dengan 
penyajian kualitatif/kuantitatif.

Tesis



1. Disertasi adalah karya ilmiah yang 
disusun oleh peneliti (mahasiswa) 
setelah selesainya seluruh rangkaian 
penelitian sebagai salah satu syarat 
guna meraih gelar doktor (S-3).

2. Disertasi hampir sama dengan tesis, 
tetapi harus memiliki kajian yang lebih 
mendalam dan bisa menghasilkan 
paradigma, teori, konsep, model, atau 
pengembangan metode yang aplikatif.

Disertasi



Artikel Ilmiah

� Isi kajiannya berada pada kawasan 
pengetahuan keilmuan.

� Penulisannya cermat, tepat, dan benar, serta 
menggunakan sistematika yang umum dan 
jelas.

� Tidak bersifat subjektif, emosional, dan tidak 
mengungkapkan terkaan, prasangka, atau 
memuat pandangan-pandangan tanpa fakta 
dan rasional

Adalah karangan yang menyajikan permasalahan 
Atau pengetahuan keilmuan dengan metode tertentu.



Artikel Ilmiah

� Artikel ilmiah hasil pemikiran

� Artikel ilmiah hasil penelitian

� Artikel ilmiah populer

Ada tiga jenis artikel ilmiah



Isi Proposal Tesis

� Judul

� Lembar Pengesahan

� Daftar isi

� Pendahuluan

� Landasan Teori

� Metode Penelitian

� Daftar Pustaka



Judul

� Menggunakan kata-kata kunci yang 
jelas

� Menggunakan kalimat berita 
(pernyataan)

� Sebisa mungkin berbentuk kalimat 
singkat, jangan terlalu panjang

� Memuat variabel pokok dari 
permasalahan yang dikaji.



Lembar Pengesahan

� Berisi poin-poin penting terkait denan 
Tesis (Judul dst.)

� Ditandatangani oleh peneliti (pembuat 
tesis) beserta tanggal dan tempat 
ditandatanganinya lembar pengesahan.

� Berisi pengesahan dari pejabat yang 
berwenang (misalnya: Direktur PPs UNY) 
(tanda tangan dan cap lembaga)



Daftar Isi

� Berisi poin-poin pokok yang ada dalam tesis 
dimulai dari halaman judul hingga lampiran 
lengkap dengan halamannya.

� Yang dimuat dalam halaman inti (1 dst.) 
adalah bab ..., judul bab (Bab I dst.), subbab 
(A. ... B. ....), dst. bila dianggap penting (mis. 
1. ... 2. ... dst. a. ... b. .... dst.) 

� Apa yang tertuang dalam daftar isi harus 
sama persis dengan yang ada dalam tesis, 
mulai dari kata, kalimat, halaman, dan 
anotasi.



Pendahuluan

Berisi: 

A. Latar Belakang Masalah atau rasional yang 
mendasari pentingnya masalah itu 
diangkat/dikaji.

B. Identifikasi Masalah.

C. Pembatasan Masalah atau Fokus Penelitian.

D. Rumusan Masalah.

E. Tujuan Penelitian.

F. Manfaat Penelitian



Landasan Teori

• Terkadang disebut Kajian Pustaka.

• Berisi landasan teori secara komprehensif 
tentang isu-isu yang dikaji dalam tesis sebagai 
bahan untuk menganalisis data penelitian (pisau 
analisis) dan harus mencantumkan sumber 
acuan (penulis, tahun, dan halaman buku).

• Juga berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang 
relevan dengan masalah penelitian.

• Juga berisi kerangka pikir.

• Dan berisi hipotesis dan/atau pertanyaan 
penelitian.



Metode Penelitian

Berisi:

A. Jenis Penelitian atau desain penelitian.

B. Subjek Penelitian (pen. kualitatif) atau Populasi dan 
Sampel (pen. kuantitatif).

C. Variabel atau objek penelitian yang dilengkapi 
dengan definisi operasional

D. Lokasi atau latar (setting) serta waktu penelitian.

E. Teknik dan instrumen pengumpulan data.

F. Teknik pencapaian kredibilitas penelitian (pen. 
kualitatif) atau validitas dan reliabilitas instrumen 
(pen. kuantitatif).

G. Teknik analisis data.



Daftar Pustaka

• Penulisan daftar pustaka mengikuti sistem APA 
(American Psychological Association), dengan 
beberapa perubahan.

• Urutan daftar pustaka adalah: nama pengarang, 
tahun terbit yang diberi tanda kurung buka dan 
kurung penutup, nama atau judul buku (selain 
buku tersendiri) yang ditulis miring dan kata 
pertama diawali dengan kapital, kota tempat 
terbit buku, dan nama penerbit.

• Jika penulis buku sebagai penyunting (editor) 
maka di belakangnya di tambah tanda (Ed.). 



Selesai


