
 

DRAF  S I L A B U S MENULIS KARYA ILMIAH 

 
MATA KULIAH   :   MENULIS KARYA ILMIAH 
KODE MATA KULIAH  :   PIN 410 
SKS    :   4  sks     (Teori : 2 Praktik : 2) 
SEMESTER   :   4 
PRODI/JURUSAN  :   Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
 
STANDAR KOMPETENSI        :  Mahasiswa memiliki keterampilan menulis ilmiah, baik secara teoretis maupun praktis. 
 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa agar menguasai keterampilan menulis karya ilmiah. Menulis karya ilmiah merupakan bagian penting bagi mahasiswa 
sebagai sarana penyampaian gagasan, ide, pemikiran, secara akademik. Di lain pihak,melalui karya ilmiah mahasiswa dapat mengembangkan diri dan memperkaya 
pengalaman penulisan akademiknya. Mahasiswa dimotivasi untuk berolah pikir dengan menulis karya ilmiah. Cakupan materi meliputi teori tentang konsep menulis 
karya ilmiah, unsur pembangun karya ilmiah, pengutipan, dan penulisan bibliografi. Di samping teori mahasiswa juga dibelaki dengan praktik menulis berbagai jenis 
tulisan ilmiah. Sistem perkuliahan dilakukan dengan pola students center dan project based learning.   
 
MATRIK PERKULIAHAN 
 

Pertemuan 
Ke: 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 

Indikator 
Pencapaian 

Mahasiswa dapat : 

Jenis 
Penilaian 

Sumber bahan 

1  Memahami silabus 
dan RPP  

 Mengenal dan  
memahami 
pentingnya karya 
ilmiah 

 Memiliki motivasi 
mempelajari karya 
ilmiah 

 Penjelasan Silabus 
dan RPP 

 Menulis faktual vs 
menulis karya ilmiah 

 Pentingnya menulis 
karya ilmiah 

 Perkenalan dan games 

 Diagnostik Test 

 Orientasi perkuliahan 
(negosiasi Silabus)  dan 
Kontrak Belajar  

 Diskusi  singkat terkait 
konsep menulis karya 
ilmiah 

 Mahasiswa diberi 
motivasi tentang 
pentingnya MKI  

100’  memahami silabus 
dan RPP 

 membedakan MF 
dan  MKI 

 memiliki motivasi 
mempelajari MKI 

-  Silabus 

 Tata tertib kuliah 
yang dibuat oleh 
dosen 

 Buku  

2   Memahami  makna, 
tujuan, dan fungsi 
karya ilmiah 

 Memahami  bagian-
bagian pembangun 
karya ilmiah 

 Konsep MKI 
(pengertian, tujuan, 
fungsi, manfaat) 

 Unsur pembentuk  
karya ilmiah: EYD, 
diksi, kalimat, 

 Membandingkan model-
model tulisan 

 Diskusi konsep MKI 

 Pembagian kelompok 
dan tugas kajian unsur 
pembangun karya ilmiah  

100’  memberikan makna 
MKI secara baik 

 menyebutkan 
tujuan dan fungsi 
MKI 

 menyebutkan unsur 

 partisipasi 
dan aktivitas 
proses kuliah 

 presentasi 
penugasan 

 buku 

 artikel 



 

paragraf, kutipan, 
daftar pustaka 

pembangun MKI  

3 dan 4   Memahami berbagai 
genre KTI 

 Mampu menganalisis 
berbagai KTI  

 Mampu menulis esai 

 Berbagai jenis 
tulisan ilmiah 

 Kajian struktur 
generik dalam KTI 

 Esai dan 
penulisannya 

 Mahasiswa 
mengumpulkan tugas 
mg lalu 

 Mhs mengkaji jenis-jenis 
KTI 

 Ice breaking 

 Mhs menganalisis 
struktur  generik KTI 

 Mahasiswa observasi di 
lingkungan kampus 
dalam waktu terbatas 

 Mahasiswa menulis esai 

200’  Membedakan 
berbagai jenis KTI 

 Menganalisis 
struktur generik KTI 

 Menulis esai dari 
sumber lingkungan 
sekitarnya 

 partisipasi 
dan aktivitas 
proses kuliah 

 unjuk kerja 

 buku 

 artikel dan 
contoh KTI 

5 dan 6  memahami 
perkembangan Ejaan 

 Memahami EYD 
dalam KTI 

 Sejarah dan 
perkembangan 
ejaan 

 EYD 

 Implementasi EYD 
dalam KTI 

 Mhs mencermati 
berbagai model tulisan 

 Diskusi terkait 
perkembangan ejaan 

 Mhs menganalisis 
kesalahan ejaan 

 Peerediting ejaan dalam 
esai 

 Kuis EYD 

200’  Menemukan 
kesalahan ejaan 
dalam tulisan 

 Memperbaiki 
kesalahan ejaan 
dalam KTI 

 Melakukan 
peerediting terkait 
EYD dalam esai 

 Unjuk kerja  

 partisipasi 
dan aktivitas 
proses kuliah 

 Kuis 
 

 buku EYD 

7  memahami diksi yang 
tepat dalam KTI 

 Diksi yang baik, 
benar, dan tepat 

 Berbagai kesalahan 
kata dan 
pembentukan kata 

 Kata baku dan tidak 
baku dalam KTI 

 Mahasiswa 
mendiskusikan diksi 
dalam KTI 

 Mahasiswa mencoba 
menggunakan diksi 
dalam KTI 

 Game kata 

 Mahasiswa 
mengevaluasi dan 
mengoreksi kesalahan 
diksi dalam sebuah 
tulisan 

100’  menggunakan diksi 
yang tepat dalam 
KTI 

 Unjuk kerja  

 partisipasi 
dan aktivitas 
proses kuliah 

 

 buku bhs baku 

8   memahami kalimat 
efektif dalam KTI 

 Kalimat efektif 

 Ciri kalimat efektif 

 Kesalahan kalimat 
dalam KTI 

 Game kalimat 

 Mahasiswa 
mendiskusikan kalimat 
yang tdk efektif dlm KTI 

 Mahasiswa 

100’  Mengenali 
kesalahan kalimat 
dalam KTI 

 Membetulkan 
kesalahan kalimat 

 Unjuk kerja 

 partisipasi 
dan aktivitas 
proses kuliah 

 tugas  

 buku 



 

membenarkan kalimat 
menjadi kalimat efektif 

 Mhs mendiskusikannya 

 Mhs mencari contoh 
kesalahan kalimat di 
berbagai sumber 

 Menyenarai ciri 
kalimat efektif 

 Membuat kalimat 
efektif 

9 – 10   memahami paragraf 
yang baik dalam KTI 

 jenis paragraf 

 ciri paragraf yang 
baik dalam KTI 

 

 Mahasiswa memilah 
berbagai jenis paragraf 

 Mhs mengeksplorasi 
lingkungan sekitar 

 Mhs menulis paragraf 
sederhana 

 Mhs saling edit paragraf 

 Mhs berkompetisi 
menyusun puzzle 
paragraf 

200’  Membedakan jenis 
paragraf 

 Menulis paragraf 

 Menyusun paragraf 

 Unjuk kerja  

 partisipasi 
dan aktivitas 
proses kuliah 

 

 buku 

11 – 12  memahami aturan 
pengutipan dalam 
tulisan ilmiah 

 memahami penulisan 
bibliografi dalam KTI 

 Jenis kutipan 

 Aturan pengutipan 

 Penulisan daftar 
pustaka dari 
berbagai sumber 

 Gaya selingkung 

 Mhs membawa berbagai 
referensi yang berbeda 

 Mahasiswa mengutip 

 Mahasiswa 
mendiskusikan tata cara 
pengutipan 

 Mahasiswa memperbaiki 
kutipan dan mencoba 
dalam beberapa cara 

 Mahasiswa merujuk 
kutipan dengan daftar 
pustaka 

 Mhs saling bertukar 
pustaka 

 Mhs menyusun daftar 
pustaka 

 Mhs mendiskusikan hasil 
kerjanya 

200’  Membuat kutipan 
dalam berbagai 
cara 

 Menulis pustaka 
rujukan 

 Menyusun daftar 
pustaka 

 Unjuk kerja  

 partisipasi 
dan aktivitas 
proses kuliah 

 

 buku 

13 Ujian Sisipan (Mid Semester) 

14 – 16  memahami penulisan 
makalah ilmiah 

 Makalah dan artikel 
Ilmiah 

 Struktur skematik 
makalah 

 Pemilihan tema/topik 

 Mahasiswa 
mendiskusikan 
penulisan makalah 

 Mahasiswa menonton 
film bersama 

300’  Membuat makalah 
ilmiah 

 Merumuskan judul 
makalah 

 Menyusun latar 

 Unjuk kerja, 
berupa 
makalah  

 partisipasi 
dan aktivitas 

 buku 

 artikel  



 

dan judul 

 Penulisan latar 
belakang 

 Penyusunan kajian 
teori dalam makalah 

 Pembahasan 
masalah dlm 
makalah 

 Penyimpulan  

 Mahasiswa membentuk 
kelompok 

 Brainstorming penulisan 
makalah 

 Presentasi, diskusi, dan 
refleksi makalah 

belakan 

 Membuat 
pembahasan 

 Menerapkan unsur 
pembangun KTI 
dalam makalah 

proses kuliah 
 

17 – 19  memahami aturan 
penulisan ilmiah 
dalam berbagai 
events 

 berbagai program 
ilmiah mahasiswa 

 kiat-kita menjadi 
penulis sukses 

 mahasiswa wawancara 
dan diskusi dengan 
beberapa orang 
pemenang ajang 
penulisan mahasiswa 

 mahasiswa merancang 
mini proposal suatu 
kegiatan ilmiah 

 studi kelayakan proposal 
mahasiswa 

 diskusi dan refleksi 
proposal mahasiswa 

 ice breaker 

300’  merancang ide 
penulisan suatu 
program ilmiah 

 menulis proposal 
sederhana 

 tugas mini 
proposal 

 buku 

 artikel 

 modelling 

 narasumber 

20 – 24    memahami cara 
implementasi 
proposal  

 Memahami aturan 
peaporan kegiatan 

 Implementasi 
program 

 Mahasiswa mengimple-
mentasikan program 
dalam proposalnya 
dalam waktu terbatas 

 Adanya monitoring 
kegiatan oleh dosen 

 Mahasiswa melaporkan 
hasil implementasinya 
secara lisan dan tertulis 

400’  Mengimplementasi-
kan rencana secara 
nyata 

 Menulis laporan 
kegiatan ilmiah 

 Laporan 
kegiatan 
ilmiah 

 Presentasi 
ilmiah 

 buku 
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EVALUASI 

No Jenis Tagihan Bobot (%) 

1 Partisipasi (keaktifan dan proses) 20 

2 Tugas individu & Kelompok 20 

3 Ujian Tengah Semester 25 

4 Ujian Akhir Semester (final project) 35 

 Total 100 
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