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SUBSTANSI MATERI
PERKULIAHAN

 Pemahaman dan pengaplikasian tentang pembuatan  Pemahaman dan pengaplikasian tentang pembuatan 
karya tulis ilmiah.

 Pemahaman dan pengaplikasian tentang penyajian 
karya tulis ilmiah.



KARYA TULIS ILMIAH
 Merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau  Merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau 

pengekspresian gagasan atau pengkajian ilmiah 
dalam bentuk teks tertulis atau tulisan.   

 Pengungkapan gagasan atau pengkajian tersebut 
biasanya dalam rangka memecahkan berbagai 
masalah atau persoalan kehidupan.



Hakikat Masalah
Masalah adalah kesenjangan antara yang Masalah adalah kesenjangan antara yang 

diinginkan (idea, das sollen) dengan yang 
senyatanya ada (realita, das sein), baik 
yang berkaitan dengan hal-hal konkrit 
(misal: kelas, meja, buku, ds.) maupun hal-
hal abstrak (misal: keadilan, kebahagiaan, hal abstrak (misal: keadilan, kebahagiaan, 
kepuasan, keamanan, motivasi, dsb.).



Indikator Masalah
Paling alami ditandai oleh adanya keluhan. Keluhan Paling alami ditandai oleh adanya keluhan. Keluhan 
merupakan pernyataan ketidakpuasan, 
ketidaksenangan, ketidakcocokan, atau ketidak-apa-
sajaan, yang menilai negatif sesuatu keadaan yang 
dijumpai atau dirasakan oleh manusia, baik sebagai 
individu maupun sebagai kelompok.



Hakikat mengkaji bagi manusia
Sebenarnya juga merupakan konsekuensi kodrati
manusia sebagai satu-satunya ‘HOMO SAPIENS’manusia sebagai satu-satunya ‘HOMO SAPIENS’
(makhluk berfikir). Dengan potensi berfikirnya, manusia
mempunyai dorongan RASA INGIN TAHU (curiousity)
yang sangat besar terhadap segala hal, di sepanjang
kehidupannya. Rasa ingin tahu tersebut, diwujudkan
dalam bentuk sikap dan atau aktivitas selalu BERTANYA
atau MEMPERTANYAKAN. Karena rasa ingin tahu
manusia di sepanjang hidupnya itu tak terbatas, maka
sikap dan atau aktivitas bertanya manusia itu juga tidak
manusia di sepanjang hidupnya itu tak terbatas, maka
sikap dan atau aktivitas bertanya manusia itu juga tidak
akan pernah berakhir. Hal ini juga, yang menyebabkan
pengetahuan (dan juga kebudayaan) manusia selalu
berkembang secara dinamis, tak pernah henti.



Pengetahuan yang Selalu Ingin
Didapatkan Manusia
 Adalah pengetahuan yang BENAR dan PASTI,  Adalah pengetahuan yang BENAR dan PASTI, 

atau KEPASTIAN KEBENARAN. Namun, 
‘kepastian kebenaran’ pengetahuan itu ternyata 
sifatnya adalah sangat TENTATIF (sementara). 
Artinya, setiap saat kepastian kebenaran atas 
pengetahuan itu selalu ada atau didapatkan 
manusia, namun hal itu tidak berlaku selamanya manusia, namun hal itu tidak berlaku selamanya 
(absolut), melainkan dibatasi oleh konteks ruang 
dan waktu tertentu.



Manusia & Kesementaraan
Kebenaran
 Justru dengan potensi ke’tentatif-an kepastian  Justru dengan potensi ke’tentatif-an kepastian 

kebenaran pengetahuan itulah, akhirnya proses 
pencarian kebenaran yang ‘paling dalam’ dan 
‘paling akhir’, dalam kehidupan manusia 
berlangsung terus tanpa henti. Dalam konteks 
inilah, hidup manusia akhirnya tak pernah henti 
dari sikap dan aktifitas mengkaji. Kata Socrates: dari sikap dan aktifitas mengkaji. Kata Socrates: 
“hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak 
layak dihuni”.



Sumber Masalah Kajian
 Dapat ditemukan di tiga ranah substansi  Dapat ditemukan di tiga ranah substansi 

kebudayaan, yakni: 1) sistem nilai-nilai (ideofact); 2) 
sistem sosial (sociofact); dan 3) sistem kebendaan 
(artefact).



Masalah dalam Keilmuan Seni

Dapat terkait dengan dua ranah:Dapat terkait dengan dua ranah:

a. Kependidikan seni (art education).

b. Seni murni (fine art).



Hakekat Pemecah Masalah
 Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki  Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki 

kemampuan pandang waktu ke depan dan 
mengupayakan pencapaian masa depan yang lebih 
baik. Karenanya, hakikat keberadaan masalah 
adalah keberadaan manusia itu sendiri, dan dengan 
demikian hakikat pemecah masalah adalah pula 
manusia itu sendiri. manusia itu sendiri. 



Modal Potensial Manusia
 Dengan menempuh waktu hidupnya, manusia diberi  Dengan menempuh waktu hidupnya, manusia diberi 

modal potensial berupa alam semesta dengan 
segala isinya. Untuk memanfaatkan modal itu, 
manusia diberi modal bertindak potensial berupa 
otak dan hati.



Dimnesi Otak dan Hati
 Agar manusia dapat menafaatkan otak dan  Agar manusia dapat menafaatkan otak dan 

hatinya, maka otak dan hati manusia harus diisi 
dengan softwere atau diprogram. Softwere otak 
adalah sistem pengetahuan (melalui 
pembelajaran) dan keterampilan (melalui 
pelatihan), sedangkan softwere hati adalah 
sistem nilai (melalui pensugestian mental atau sistem nilai (melalui pensugestian mental atau 
religiousitas). Dengan bekal itulah manusia 
dapat memaknai keseluruhan hidupnya.



Sinergisitas Otak dan Hati
 Dengan akalnya manusia bertindak untuk mencapai  Dengan akalnya manusia bertindak untuk mencapai 

efektifitas dan efisiensi kerjanya, dan dengan 
hatinya manusia mengendalikan nilai kebenaran 
tindakannya serta mempertanggungjawabkan 
kebenaran tersebut kepada ‘Sang Maha Benar’.



1. Karya Tulis atau Karangan Bersifat Ilmiah:1. Karya Tulis atau Karangan Bersifat Ilmiah:
Merupakan karangan yang menyajikan fakta umum 
dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. 

2.    Karya Tulis atau Karangan Bersifat Non Ilmiah:
Merupakan karangan ilmu pengetahuan yang 
menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut 
metodologi penulisan yang baik dan benar.



Karangan Ilmiah
(Menyajikan Fakta Umum)

Ditulis Secara Ilmiah
Karangan ilmiah yang 
Ilmiah (disingkat: 
karangan ilmiah)

KARANGAN

Karangan Non Ilmiah

Ditulis Tidak Secara Ilmiah

Ditulis secara ilmiah

Karangan ilmiah yang 
tidak ilmiah

Karangan non ilmiah
Yang ilmiah
(disingkat: karangan 
non Ilmiah  

Karangan Non Ilmiah
(Menyajikan Fakta Pribadi)

Ditulis tidak secara ilmiah Karangan non ilmiah 
Yang tidak ilmiah



1. Kajian Seni Rupa, Kerajinan, dan 
Budaya/Humaniora (Murni)

2. Kajian Seni Rupa, Kerajinan, dan 
Budaya/Humaniora (Kependidikan)Budaya/Humaniora (Kependidikan)



Perbedaan antara Topik dan Judul
 Topik sifatnya adalah lebih luas, yang memayungi  Topik sifatnya adalah lebih luas, yang memayungi 

kerangka kajian yang sifatnya masih cukup luas, 
sedangkan judul adalah sudah spesifik, yang diturunkan 
dari topik tertentu.

 Judul kajian setiap saat dapat diubah, asal masih sejalan 
dengan topik kajian yang telah ditentukan. Perubahan 
judul kadangkala disebabkan oleh diantaranya judul kadangkala disebabkan oleh diantaranya 
pertimbangan: kemenarikan.



Contoh Judul Artikel dari Topik
Kajian Tertentu
 Topik: Iklan dan Media Massa. Topik: Iklan dan Media Massa.

 Judul: Pornografi dalam Estetikan Iklan di Media 

Massa.

 Topik: Tayangan Film Kartun di Televisi.

 Judul: Pembelajaran Kekerasan pada Anak dalam Judul: Pembelajaran Kekerasan pada Anak dalam
Sajian Film Kartun di Televisi. 



Pengembangan Topik Kajian Menjadi
Artikel Ilmiah

 Topik kajian tertentu yang sudah dipilih kemudian 
dikembangkan menjadi satu kerangka berfikir yang 
utuh, mulai dari pengantar/pendahuluan sampai 
kesimpulan kajian.

 Adapun cara pengembangan topik kajian disarankan  Adapun cara pengembangan topik kajian disarankan 
menggunakan logika deduktif.



Perihal Logika Deduktif
 Merupakan cara berfikir dengan menggunakan model  Merupakan cara berfikir dengan menggunakan model 

pendekatan logis dari hal-hal yang sifatnya umum
menuju yang sifatnya khusus.

 Yang dikembangkan dengan logika deduktif tersebut, 
baik terkait: 1) persoalan kajian; dan 2) pendekatan
atau sudut pandang analisisnya.



Komponen dalam Artikel
 Judul Artikel, biasanya dituntut maksimal 15 kata. Isi di 

judul mengandung makna adanya permasalahan tertentu, 
yang diturunkan dari topik penelitian.
judul mengandung makna adanya permasalahan tertentu, 
yang diturunkan dari topik penelitian.

 Abstrak, berisi ringkasan tentang keseluruhan isi kajian.
 Pengantar/Pendahuluan, memuat analisis situasi atau 

latar belakang dari topik yang hendak dikaji, diakhiri 
deskripsi tentang masalah dan tujuan kajian.

 Pembahasan, berisi analisis atau diskusi tentang masalah 
kajian, dengan menggunakan pendekatan akademik, kajian, dengan menggunakan pendekatan akademik, 
bersumber dari konsep, teori dari berbagai sumber 
referensi.

 Penutup, berisi tentang simpulan dan saran hasil dari 
kajian.



Cara Pengembangan Topik Kajian
 Rumuskan analisis situasi atau latar belakang, dan

juga pembahasan, dalam bentuk pokok-pokok pikiranjuga pembahasan, dalam bentuk pokok-pokok pikiran
besar, yang mana pokok-pokok pikiran tersebut, 
mengambarkan substansi kajian yang penting. 
Masing-masing pokok pikiran tersebut, nanti akan
dikembangkan menjadi narasi tiap alinea/paragraf. 
Dalam mengembangkan pokok-pokok pikiran itu, 
digunakan pula rujukan konseptualnya, yang 
Dalam mengembangkan pokok-pokok pikiran itu, 
digunakan pula rujukan konseptualnya, yang 
bersumber dari berbagai referensi.



Cara Pengutipan Sumber
 Pengutipan adalah penggunaan teori, konsep, ide, dan  Pengutipan adalah penggunaan teori, konsep, ide, dan 

hal lain yang sejenis yang berasal dari sumber lain, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua 
kutipan harus disertai perujukan, jika tidak maka 
dianggap sebagai melanggar etika penulisan karya 
ilmiah.



Pengutipan Langsung dan Tak Langsung
 Kutipan langsung merupakan kutipan yang ditulis sama persis  Kutipan langsung merupakan kutipan yang ditulis sama persis 

dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Rujukan 
ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir, 
tanda koma, tahun terbitan, titik dua, dan diakhiri dengan 
nomor halaman. Kutipan yang panjangnya kurang dari empat 
baris, dimasukkan menjadi satu bagian dari teks, diketik seperti 
ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik (“). 
Sumber kutipan ditulis sebelum atau sesudah kutipan. Contoh 
kutipan langsung kurang dari 4 baris adalah sebagai berikut.kutipan langsung kurang dari 4 baris adalah sebagai berikut.

 Soedarsono (2001:1) mengungkapkan “seni dapat berfungsi 
sebagai presentasi estetis, media propaganda, dan pembangun 
integritas sosial”.



Kutipan yang Terdiri dari Empat Baris atau 
Lebih
 Diketik satu spasi, menjorok ke dalam seperti membuat  Diketik satu spasi, menjorok ke dalam seperti membuat 

alinea baru. Sumber kutipan ditulis sebelum atau sesudah 
kutipan. Contohnya adalah sebagai berikut.

 Soedarsono (2001:v-vi) mengemukakan:
Selain itu, di Indonesia disiplin seni seni rupa 
masih merupakan disiplin yang memerlukan 
uluran tangan dari disiplin-disiplin lain dalam uluran tangan dari disiplin-disiplin lain dalam 
berbagai kebutuhan penelitian, terutama mengenai 
pendekatan, metode, teori, konsep, dan sebagainya.



Pemotongan Kutipan
 Apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan 

beberapa bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi titik beberapa bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi titik 
sebanyak tiga buah (...). Akan tetapi apabila yang dipotong 
berakhir tanda titik, digunakan titik empat (....), yang berarti 
tiga titik adalah kalimat yang dipotong, dan satu titik adalah 
tanda titik sesungguhnya sebagai akhir kalimat. Prinsip 
pemotongan kutipan yang perlu diperhatikan adalah, sesudah 
dipotong, kelancaran kalimat masih tetap terjaga. Contohnya 
adalah sebagai berikut.

... only Sultan Agung and Sultan Mangkubumi 
(Hamengkubuwana), alone among all the rulers of the House of 
Mataram to the end of Dutch rule in Indonesia, trully merit the 
applelation ‘great’ ....



Kutipan Tak Langsung
 Merupakan kutipan yang tidak sama persis dengan  Merupakan kutipan yang tidak sama persis dengan 

aslinya, melainkan diambil substansinya saja, dan 
kemudian dikemukakan dengan menggunakan bahasa 
atau kalimat sendiri. Perujukan sumber kutipannya 
dapat dilakukan sebelum dan sesudah penulisan 
kutipan. Contohnya adalah sebagai berikut. 

 Menurut Soedarsono (2001:1), fungsi seni di 
masyarakat itu sangat kompleks, di antaranya adalah 
sebagai pemenuhan kebutuhan estetis dan 
propagandis.



Penulisan Daftar Pustaka
 Daftar pustaka merupakan keterangan mengenai sumber 

rujukan yang digunakan dalam penulisan. Penulisan daftar 
 Daftar pustaka merupakan keterangan mengenai sumber 

rujukan yang digunakan dalam penulisan. Penulisan daftar 
pustaka harus diurut secara alfebet, didahulukan nama 
akhir (jika nama pengarang lebih dari satu kata), dan tidak 
perlu menggunakan nomor urut. Gelar-gelar akademis, 
seperti Drs. Dr. Profesor, dan lain sebagainya tidak perlu 
ditulis, meskipun dalam buku-buku terbitan Indonesia, 
banyak penulis mencantumkan gelar-gelar tersebut. Daftar banyak penulis mencantumkan gelar-gelar tersebut. Daftar 
pustaka yang dijadikan rujukan penulisan itu dapat berupa 
buku, jurnal penelitian, tugas akhir, serta terbitan lainnya. 
Tiap-tiap jenis rujukan mengikuti aturan penulisan yang 
berbeda.



Sumber dari Buku
 Penulisan buku mengikuti urutan, nama belakang pengarang, 

titik, tahun penerbitan, titik, judul buku dengan dicetak miring, titik, tahun penerbitan, titik, judul buku dengan dicetak miring, 
titik, nama kota tempat penerbitan, titik dua, nama penerbit, 
titik. Spasi penulisan daftar pustaka adalah satu. Apabila 
pengarangnya lebih dari satu, nama pengarang kedua dan 
selanjutnya tidak dibalik penulisannya, dan jika nama 
pengarangnya disingkat, maka penulisannya juga disingkat, 
demikia juga sebaliknya. Apabila buku tersebut telah mengalami 
pengeditan atau cetak beberapa kali, disebutkan edisi keberapa 
dalam tanda kurung sesudah judul buku. Contohnya adalah dalam tanda kurung sesudah judul buku. Contohnya adalah 
sebagai berikut.

 Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi 
Revisi. Cetakan Keduapluh Satu. Bandung: Remaja Rosda
Karya.



Jurnal dan Terbitan Ilmiah Sejenis
 Penulisan rujukan dari artikel di jurnal atau terbitan  Penulisan rujukan dari artikel di jurnal atau terbitan 

ilmiah lainnya yang sejenis mengikuti urutan: nama 
belakang pengarang, titik, tahun penerbitan, titik, 
judul artikel diberi tanda petik dua, titik, nama jurnal 
dengan dicetak miring, koma, nomor penerbitan, 
nomor halaman dalam jurnal, titik. Contohnya adalah 
sebagai berikut.sebagai berikut.

 Iyananda, Imam. 2005. “Revitalisasi Orientasi 
Pendidikan Seni Kita”. Jurnal Humaniora, 1, XX, 
hlm. 1-20.



Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan
 Jenis rujukan ini dapat berbentuk tugas akhir mahasiswa, 

skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Cara 
 Jenis rujukan ini dapat berbentuk tugas akhir mahasiswa, 

skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Cara 
penulisannya mengikuti aturan seperti rujukan dari jurnal, 
namun untuk identitas jurnal diganti dengan identitas 
jenis tugas akhir yang dirujuk, disertai istilah tidak 
diterbitkan yang diberi tanda dalam kurung, kemudian 
disebutkan nama kota dan institusi tempat karya ilmiah 
tersebut dibuat. Contohnya adalah sebagai berikut.tersebut dibuat. Contohnya adalah sebagai berikut.

 Dinda. 2004. “Ideologi Gender dalam Representasi 
Iklan di Media Massa”. Tesis (Tidak Diterbitkan). 
Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.



Dokumen Resmi
 Dokumen resmi merupakan dokumen-dokumen yang 

dikeluarkan oleh lembaga resmi tertentu. Untuk dikeluarkan oleh lembaga resmi tertentu. Untuk 
rujukan ini, nama lembaga menggantikan nama 
penulis. Komponen lainnya mengikuti aturan yang 
sama seperti rujukan dari buku. Contohnya adalah 
sebagai berikut.

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. 
2004. Panduan Tugas Akhir. Yogyakarta: FBS 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. 
2004. Panduan Tugas Akhir. Yogyakarta: FBS 
UNY.



Internet
 Penulisan rujukan yang berasal dari internet  Penulisan rujukan yang berasal dari internet 

mengikuti aturan seperti rujukan buku, hanya 
identitas kota dan penerbit digantikan dengan alamat 
situs internet. Jika tidak ada nama penrarangnya, 
maka langsung saja ditulis judul artikelnya. Contohnya 
adalah sebagai berikut.

Letto, John. 2005. Deconstruction. Http://www.sagepub. 
com/. Diakses, 1 Maret 2007.



Bahwa kegiatan menulis—sebagaimana kerja lainnya—Bahwa kegiatan menulis—sebagaimana kerja lainnya—
sebenarnya lebih berurusan dengan wilayah kemauan, 
bukan kemampuan. Ia—dunia kepenulisan—adalah 
bukan sebuah zone yang eksklusif, melainkan inklusif. 
Menulis adalah seperti halnya membentuk sebuah 
cawan, yang tidak hanya praktis untuk dipakai, menulis 
pada dasarnya sebuah seni, pekerjaan yang resah. 
Proses pemikiran hanyalah satu tahap. Proses lainnya 
menyangkut sekian jam duduk di depan monitor 
komputer, membesut, mengoreksi, menatah, menguji komputer, membesut, mengoreksi, menatah, menguji 
kata dan kalimat. Terutama bila kita bertekad agar tidak 
bosan dan membosankan, dan agar setiap tulisan tidak 
mengulang tulisan yang terdahulu, bahkan setiap kata 
mengulang kata sebelumnya, karena repetisi rasanya 
adalah sebuah cacat dalam proses kreatif. 



PENGERTIAN DISKUSI

 Asal kata diskusi: 
- Discussio, discussi, discussum (bhs. Latin), - Discussio, discussi, discussum (bhs. Latin), 

berarti memeriksa, memperbincangkan, 
membahas.

- discussion, berarti perundingan atau 
pembicaraan.

Kesimpulan:Kesimpulan:
Diskusi adalah sebagai poses bertukar pikiran 
antara dua orang atau lebih tentang suatu 
masalah untuk mencapai tujuan tertentu.



Tiga unsur pokok diskusi:
 Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

 Ada masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Ada masalah yang menjadi pokok pembicaraan.

 Ada tujuan yang hendak dicapai.



Hakekat Masalah dalam Diskusi

 Yakni jika ada kesenjangan antara:
- Harapan dan kenyataan.- Harapan dan kenyataan.
- Idea dan realita .
- Das sollen dan das zein.



Komponen yang Terlibat
dalam Kegiatan Diskusidalam Kegiatan Diskusi
 Ketua

 Sekretaris

 Peserta



Saran untuk Ketua Diskusi

a. Harus dilakukan:
 Bersikap bersahabat. Bersikap bersahabat.
 Menjadi pendengar yang baik.
 Berpikiran terbuka.
 Berusaha mengerti maksud di balik pendapat 

peserta.
 Berusaha mengerti sifat dan sikap peserta.
 Peka terhadap aksi dan reaksi peserta. Peka terhadap aksi dan reaksi peserta.
 Jujur tentang apa yang tidak diketahuinya.



b. Hal yang perlu dihindarkan

Terlambat memulai diskusi.
Berbicara terlalu banyak.Berbicara terlalu banyak.
Mencela peserta diskusi.
Membicarakan kejelekan orang lain.
Memaksakan pendirian.
Terlambat mengakiri diskusi.Terlambat mengakiri diskusi.



Macam-macam peserta diskusi:
 Peserta biasa.

 Penyaji sambutan. Penyaji sambutan.

 Penyaji/pemrasaran.

 Peninjau.

 Konsultan.



MACAM-MACAM DISKUSI
 Diskusi Kelompok
 Diskusi Panel
 Workshop/Lokakarya
 Rapat Kerja
 Seminar
 Konferensi
 Kongres
 Simposium Simposium
 Kolokium
 Sarasehan
 Debat



a. Diskusi Kelompok

Diskusi yang dilaksnakan secara sederhana, dengan Diskusi yang dilaksnakan secara sederhana, dengan 
peserta terbatas, dan permasalahan yang 
dibicarakan biasanya tidak terlalu kompleks, yang 
tujuannya untuk memahami, mendalami materi atau 
disiplin ilmu tertentu.



b. Diskusi Panel

Adalah kegiatan bertukar pikiran atau pengalaman Adalah kegiatan bertukar pikiran atau pengalaman 
antara tiga sampai enam orang ahli, yang dipandu 
oleh seorang ketua (moderator) dan disaksikan oleh 
sejumlah pendengar.



Pelaksanaan diskusi panel:

 Pendahuluan. Pendahuluan.

 Penyampaian gagasan.

 Diskusi bebas.

 Partisipasi pendengar.

 Rangkuman.



c. Workshop/Lokakarya
Pertemuan yang khusus dihadiri oleh sekelompok 
orang yang pekerjaannya sejenis, untuk 
memecahkan permasalahan tertentu.



Alasan diadakan lokakarya:

 Bermaksud mengevaluasi proyek kerja yang telah 
dilaksanakan.dilaksanakan.

 Membutuhkan suasana kerja baru sesuai dengan 
tuntutan dan kebutuhan baru.

 Bertukar pengalaman untuk meningkatkan kualitas 
kerja agar lebih efektif dan efisien.



d. Rapat Kerja

Pertemuan wakil-wakil dari suatu instansi untuk 
mambahas masalah yang berkaitan dengan 
tugas/fungsi instansi tersebut.



e. Seminar
Berasal dari istilah latin “semin” yang berarti Berasal dari istilah latin “semin” yang berarti 
“biji”atau “benih”. Sehingga seminar dapat diartikan 
“tempat benih-benih kebijaksanaan disemaikan”. 
Yang dibicarakan dalam seminar bukan hal-hal yang 
sangat teknis sifatnya, tetapi lebih bersifat 
membanguna wacana, kebijaksanaan yang akan 
dijadikan bagi masalah-masalah yang bersifat teknis. dijadikan bagi masalah-masalah yang bersifat teknis. 



f. Konferensi
Dalam Ensikolpedi Indonesia berarti pembicaraan, 
rapat atau permusyawaratan antara wakil-wakil rapat atau permusyawaratan antara wakil-wakil 
berbagai negara atau lembaga untuk membahas 
kepentingan bersama, guna pemecahan masalah 
atau pengambilan tindakan tertentu.



g. Konggres
Adalah sebuah pertemuan atau rapat besar yang 
dihadiri oleh peserta dalam jumlah sangat besar. dihadiri oleh peserta dalam jumlah sangat besar. 
Istilah lainnya adalah muktamar.



h. Simposium
Adalah bentuk diskusi yang diawali serangkaian Adalah bentuk diskusi yang diawali serangkaian 
pidato pendek oleh dua sampai empat orang 
pakar, untuk menyampaikan pandangan-
pandangan mengenai pokok permasalahan yang 
dipandu oleh seorang moderator. Sesudahnya, 
peserta diminta untuk memberikan tanggapan-peserta diminta untuk memberikan tanggapan-
tanggapannya.



i. Kolokium
Berbeda dengan simposium, dalam kolokium para 
pakar yang diundang hanya memberikan jawaban pakar yang diundang hanya memberikan jawaban 
yang diajukan oleh peserta tentang topik yang telah 
ditentukan, tanpa diawali dengan pidato.



j. Sarasehan
Adalah model diskusi yang format sifat suasananya Adalah model diskusi yang format sifat suasananya 
mendekati santai, di samping permasalahan yang 
dibahas tidak terlalu dibatasi, sehingga pembicaraan 
menjadi sangat kaya perspektifnya.



k. Debat
Adalah berbicara kepada lawan untuk membela 
sikap, pendirian, pendapat, atau rencana dan sikap, pendirian, pendapat, atau rencana dan 
melawan sikap, pendirian, pendapat, atau 
rencana lawan. Atau secara sederhana, dapat 
dikatakan bahwa debat adalah tukar pikiran 
tentang suatu hal dengan saling memberi alasan 
untuk mempertahankan pendapatnya masing-
masing.masing.
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SUBSTANSI MATERI PERKULIAHAN

Pemahaman dan pengaplikasian tentang pembuatan karya tulis ilmiah.

Pemahaman dan pengaplikasian tentang penyajian karya tulis ilmiah.













KARYA TULIS ILMIAH

Merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau pengekspresian gagasan atau pengkajian ilmiah dalam bentuk teks tertulis atau tulisan.   

Pengungkapan gagasan atau pengkajian tersebut biasanya dalam rangka memecahkan berbagai masalah atau persoalan kehidupan.













Hakikat Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara yang diinginkan (idea, das sollen) dengan yang senyatanya ada (realita, das sein), baik yang berkaitan dengan hal-hal konkrit (misal: kelas, meja, buku, ds.) maupun hal-hal abstrak (misal: keadilan, kebahagiaan, kepuasan, keamanan, motivasi, dsb.).













Indikator Masalah

   Paling alami ditandai oleh adanya keluhan. Keluhan merupakan pernyataan ketidakpuasan, ketidaksenangan, ketidakcocokan, atau ketidak-apa-sajaan, yang menilai negatif sesuatu keadaan yang dijumpai atau dirasakan oleh manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.















Hakikat mengkaji bagi manusia

   Sebenarnya juga merupakan konsekuensi kodrati manusia sebagai satu-satunya ‘HOMO SAPIENS’ (makhluk berfikir). Dengan potensi berfikirnya, manusia mempunyai dorongan RASA INGIN TAHU (curiousity) yang sangat besar terhadap segala hal, di sepanjang kehidupannya. Rasa ingin tahu tersebut, diwujudkan dalam bentuk sikap dan atau aktivitas selalu BERTANYA atau MEMPERTANYAKAN. Karena rasa ingin tahu manusia di sepanjang hidupnya itu tak terbatas, maka sikap dan atau aktivitas bertanya manusia itu juga tidak akan pernah berakhir. Hal ini juga, yang menyebabkan pengetahuan (dan juga kebudayaan) manusia selalu berkembang secara dinamis, tak pernah henti.  















Pengetahuan yang Selalu Ingin 
Didapatkan Manusia

Adalah pengetahuan yang BENAR dan PASTI, atau KEPASTIAN KEBENARAN. Namun, ‘kepastian kebenaran’ pengetahuan itu ternyata sifatnya adalah sangat TENTATIF (sementara). Artinya, setiap saat kepastian kebenaran atas pengetahuan itu selalu ada atau didapatkan manusia, namun hal itu tidak berlaku selamanya (absolut), melainkan dibatasi oleh konteks ruang dan waktu tertentu.













Manusia & Kesementaraan Kebenaran

Justru dengan potensi ke’tentatif-an kepastian kebenaran pengetahuan itulah, akhirnya proses pencarian kebenaran yang ‘paling dalam’ dan ‘paling akhir’, dalam kehidupan manusia berlangsung terus tanpa henti. Dalam konteks inilah, hidup manusia akhirnya tak pernah henti dari sikap dan aktifitas mengkaji. Kata Socrates: “hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak dihuni”.














Sumber Masalah Kajian

Dapat ditemukan di tiga ranah substansi kebudayaan, yakni: 1) sistem nilai-nilai (ideofact); 2) sistem sosial (sociofact); dan 3) sistem kebendaan (artefact).













Masalah dalam Keilmuan Seni


Dapat terkait dengan dua  ranah:

a. Kependidikan seni (art education).

b. Seni murni (fine art).















Hakekat Pemecah Masalah

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan pandang waktu ke depan dan mengupayakan pencapaian masa depan yang lebih baik. Karenanya, hakikat keberadaan masalah adalah keberadaan manusia itu sendiri, dan dengan demikian hakikat pemecah masalah adalah pula manusia itu sendiri. 















Modal Potensial Manusia

Dengan menempuh waktu hidupnya, manusia diberi modal potensial berupa alam semesta dengan segala isinya. Untuk memanfaatkan modal itu, manusia diberi modal bertindak potensial berupa otak dan hati.















Dimnesi Otak dan Hati

Agar manusia dapat menafaatkan otak dan hatinya, maka otak dan hati manusia harus diisi dengan softwere atau diprogram. Softwere otak adalah sistem pengetahuan (melalui pembelajaran) dan keterampilan (melalui pelatihan), sedangkan softwere hati adalah sistem nilai (melalui pensugestian mental atau religiousitas). Dengan bekal itulah manusia dapat memaknai keseluruhan hidupnya.















Sinergisitas Otak dan Hati

Dengan akalnya manusia bertindak untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerjanya, dan dengan hatinya manusia mengendalikan nilai kebenaran tindakannya serta mempertanggungjawabkan kebenaran tersebut kepada ‘Sang Maha Benar’.













JENIS-JENIS ATAU PENGGOLONGAN KARYA TULIS ATAU KARANGAN 

Karya Tulis atau Karangan Bersifat Ilmiah:

 	Merupakan karangan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. 

2.    Karya Tulis atau Karangan Bersifat Non Ilmiah:

	Merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar.













KARANGAN

Karangan Ilmiah

(Menyajikan Fakta Umum)



Karangan Non Ilmiah

(Menyajikan Fakta Pribadi)



Ditulis Secara Ilmiah

Ditulis Tidak Secara Ilmiah

Ditulis secara ilmiah

Ditulis tidak secara ilmiah

Karangan ilmiah yang 

Ilmiah (disingkat: 

karangan ilmiah)

Karangan ilmiah yang 

tidak ilmiah

Karangan non ilmiah

Yang ilmiah

(disingkat: karangan 

non Ilmiah  

Karangan non ilmiah 

Yang tidak ilmiah













































ALTERNATIF JENIS TOPIK KAJIAN

Kajian Seni Rupa, Kerajinan, dan Budaya/Humaniora (Murni)

Kajian Seni Rupa, Kerajinan, dan Budaya/Humaniora (Kependidikan)















Perbedaan antara Topik dan Judul

Topik sifatnya adalah lebih luas, yang memayungi kerangka kajian yang sifatnya masih cukup luas, sedangkan judul adalah sudah spesifik, yang diturunkan dari topik tertentu.

Judul kajian setiap saat dapat diubah, asal masih sejalan dengan topik kajian yang telah ditentukan. Perubahan judul kadangkala disebabkan oleh diantaranya pertimbangan: kemenarikan.













Contoh Judul Artikel dari Topik Kajian Tertentu

Topik: Iklan dan Media Massa.

Judul: Pornografi dalam Estetikan Iklan di Media 

               Massa.



Topik: Tayangan Film Kartun di Televisi.

Judul: Pembelajaran Kekerasan pada Anak dalam Sajian Film Kartun di Televisi. 













Pengembangan Topik Kajian Menjadi Artikel Ilmiah

Topik kajian tertentu yang sudah dipilih kemudian dikembangkan menjadi satu kerangka berfikir yang utuh, mulai dari pengantar/pendahuluan sampai kesimpulan kajian.

Adapun cara pengembangan topik kajian disarankan menggunakan logika deduktif.













Perihal Logika Deduktif

Merupakan cara berfikir dengan menggunakan model pendekatan logis dari hal-hal yang sifatnya umum menuju yang sifatnya khusus.

Yang dikembangkan dengan logika deduktif tersebut, baik terkait: 1) persoalan kajian; dan 2) pendekatan atau sudut pandang analisisnya.













Komponen dalam Artikel

Judul Artikel, biasanya dituntut maksimal 15 kata. Isi di judul mengandung makna adanya permasalahan tertentu, yang diturunkan dari topik penelitian.

Abstrak, berisi ringkasan tentang keseluruhan isi kajian.

Pengantar/Pendahuluan, memuat analisis situasi atau latar belakang dari topik yang hendak dikaji, diakhiri deskripsi tentang masalah dan tujuan kajian.

Pembahasan, berisi analisis atau diskusi tentang masalah kajian, dengan menggunakan pendekatan akademik, bersumber dari konsep, teori dari berbagai sumber referensi.

Penutup, berisi tentang simpulan dan saran hasil dari kajian.















Cara Pengembangan Topik Kajian

Rumuskan analisis situasi atau latar belakang, dan juga pembahasan, dalam bentuk pokok-pokok pikiran besar, yang mana pokok-pokok pikiran tersebut, mengambarkan substansi kajian yang penting. Masing-masing pokok pikiran tersebut, nanti akan dikembangkan menjadi narasi tiap alinea/paragraf. Dalam mengembangkan pokok-pokok pikiran itu, digunakan pula rujukan konseptualnya, yang bersumber dari berbagai referensi.















Cara Pengutipan Sumber

Pengutipan adalah penggunaan teori, konsep, ide, dan hal lain yang sejenis yang berasal dari sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua kutipan harus disertai perujukan, jika tidak maka dianggap sebagai melanggar etika penulisan karya ilmiah.













Pengutipan Langsung dan Tak Langsung


Kutipan langsung merupakan kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir, tanda koma, tahun terbitan, titik dua, dan diakhiri dengan nomor halaman. Kutipan yang panjangnya kurang dari empat baris, dimasukkan menjadi satu bagian dari teks, diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik (“). Sumber kutipan ditulis sebelum atau sesudah kutipan. Contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris adalah sebagai berikut.



Soedarsono (2001:1) mengungkapkan “seni dapat berfungsi sebagai presentasi estetis, media propaganda, dan pembangun integritas sosial”.















Kutipan yang Terdiri dari Empat Baris atau Lebih

Diketik satu spasi, menjorok ke dalam seperti membuat alinea baru. Sumber kutipan ditulis sebelum atau sesudah kutipan. Contohnya adalah sebagai berikut.

Soedarsono (2001:v-vi) mengemukakan:

           Selain itu, di Indonesia disiplin seni seni rupa  

           masih merupakan disiplin yang memerlukan 

           uluran tangan dari disiplin-disiplin lain dalam 

           berbagai kebutuhan penelitian, terutama mengenai 

           pendekatan, metode, teori, konsep, dan sebagainya.















Pemotongan Kutipan

Apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi titik sebanyak tiga buah (...). Akan tetapi apabila yang dipotong berakhir tanda titik, digunakan titik empat (....), yang berarti tiga titik adalah kalimat yang dipotong, dan satu titik adalah tanda titik sesungguhnya sebagai akhir kalimat. Prinsip pemotongan kutipan yang perlu diperhatikan adalah, sesudah dipotong, kelancaran kalimat masih tetap terjaga. Contohnya adalah sebagai berikut.



    ... only Sultan Agung and Sultan Mangkubumi (Hamengkubuwana), alone among all the rulers of the House of Mataram to the end of Dutch rule in Indonesia, trully merit the applelation ‘great’ ....















Kutipan Tak Langsung 

Merupakan kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya, melainkan diambil substansinya saja, dan kemudian dikemukakan dengan menggunakan bahasa atau kalimat sendiri. Perujukan sumber kutipannya dapat dilakukan sebelum dan sesudah penulisan kutipan. Contohnya adalah sebagai berikut. 



Menurut Soedarsono (2001:1), fungsi seni di masyarakat itu sangat kompleks, di antaranya adalah sebagai pemenuhan kebutuhan estetis dan propagandis.















Penulisan Daftar Pustaka

Daftar pustaka merupakan keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan. Penulisan daftar pustaka harus diurut secara alfebet, didahulukan nama akhir (jika nama pengarang lebih dari satu kata), dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Gelar-gelar akademis, seperti Drs. Dr. Profesor, dan lain sebagainya tidak perlu ditulis, meskipun dalam buku-buku terbitan Indonesia, banyak penulis mencantumkan gelar-gelar tersebut. Daftar pustaka yang dijadikan rujukan penulisan itu dapat berupa buku, jurnal penelitian, tugas akhir, serta terbitan lainnya. Tiap-tiap jenis rujukan mengikuti aturan penulisan yang berbeda.















Sumber dari Buku

Penulisan buku mengikuti urutan, nama belakang pengarang, titik, tahun penerbitan, titik, judul buku dengan dicetak miring, titik, nama kota tempat penerbitan, titik dua, nama penerbit, titik. Spasi penulisan daftar pustaka adalah satu. Apabila pengarangnya lebih dari satu, nama pengarang kedua dan selanjutnya tidak dibalik penulisannya, dan jika nama pengarangnya disingkat, maka penulisannya juga disingkat, demikia juga sebaliknya. Apabila buku tersebut telah mengalami pengeditan atau cetak beberapa kali, disebutkan edisi keberapa dalam tanda kurung sesudah judul buku. Contohnya adalah sebagai berikut.



Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi 

              Revisi. Cetakan Keduapluh Satu. Bandung: Remaja Rosda Karya.















Jurnal dan Terbitan Ilmiah Sejenis

Penulisan rujukan dari artikel di jurnal atau terbitan ilmiah lainnya yang sejenis mengikuti urutan: nama belakang pengarang, titik, tahun penerbitan, titik, judul artikel diberi tanda petik dua, titik, nama jurnal dengan dicetak miring, koma, nomor penerbitan, nomor halaman dalam jurnal, titik. Contohnya adalah sebagai berikut.

Iyananda, Imam. 2005. “Revitalisasi Orientasi 

           Pendidikan  Seni Kita”. Jurnal Humaniora, 1, XX, 

            hlm. 1-20.













Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan

Jenis rujukan ini dapat berbentuk tugas akhir mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Cara penulisannya mengikuti aturan seperti rujukan dari jurnal, namun untuk identitas jurnal diganti dengan identitas jenis tugas akhir yang dirujuk, disertai istilah tidak diterbitkan yang diberi tanda dalam kurung, kemudian disebutkan nama kota dan institusi tempat karya ilmiah tersebut dibuat. Contohnya adalah sebagai berikut.



Dinda. 2004. “Ideologi Gender dalam Representasi 

             Iklan di Media Massa”. Tesis (Tidak Diterbitkan). 

              Yogyakarta:  Universitas Negeri Yogyakarta.
















Dokumen Resmi

Dokumen resmi merupakan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi tertentu. Untuk rujukan ini, nama lembaga menggantikan nama penulis. Komponen lainnya mengikuti aturan yang sama seperti rujukan dari buku. Contohnya adalah sebagai berikut.

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. 2004. Panduan Tugas Akhir. Yogyakarta: FBS UNY.















Internet

Penulisan rujukan yang berasal dari internet mengikuti aturan seperti rujukan buku, hanya identitas kota dan penerbit digantikan dengan alamat situs internet. Jika tidak ada nama penrarangnya, maka langsung saja ditulis judul artikelnya. Contohnya adalah sebagai berikut.



Letto, John. 2005. Deconstruction. Http://www.sagepub. com/. Diakses, 1 Maret 2007. 















Bagaimanakah Cara Menulis itu?

Bahwa kegiatan menulis—sebagaimana kerja lainnya—sebenarnya lebih berurusan dengan wilayah kemauan, bukan kemampuan. Ia—dunia kepenulisan—adalah bukan sebuah zone yang eksklusif, melainkan inklusif. Menulis adalah seperti halnya membentuk sebuah cawan, yang tidak hanya praktis untuk dipakai, menulis pada dasarnya sebuah seni, pekerjaan yang resah. Proses pemikiran hanyalah satu tahap. Proses lainnya menyangkut sekian jam duduk di depan monitor komputer, membesut, mengoreksi, menatah, menguji kata dan kalimat. Terutama bila kita bertekad agar tidak bosan dan membosankan, dan agar setiap tulisan tidak mengulang tulisan yang terdahulu, bahkan setiap kata mengulang kata sebelumnya, karena repetisi rasanya adalah sebuah cacat dalam proses kreatif. 













PENGERTIAN DISKUSI


Asal kata diskusi: 
- Discussio, discussi, discussum (bhs. Latin), 

      berarti memeriksa, memperbincangkan, 

      membahas.
- discussion, berarti perundingan atau     

      pembicaraan.

Kesimpulan:
Diskusi adalah sebagai poses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.















Tiga unsur pokok diskusi:


Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Ada masalah yang menjadi pokok pembicaraan.

Ada tujuan yang hendak dicapai.















Hakekat Masalah dalam Diskusi


Yakni jika ada kesenjangan antara:
- Harapan dan kenyataan.
- Idea dan realita .
- Das sollen dan das zein.













Komponen yang Terlibat 
dalam Kegiatan Diskusi

Ketua

Sekretaris

Peserta



















Saran untuk Ketua Diskusi


a. Harus dilakukan:

Bersikap bersahabat.

Menjadi pendengar yang baik.

Berpikiran terbuka.

Berusaha mengerti maksud di balik pendapat peserta.

Berusaha mengerti sifat dan sikap peserta.

Peka terhadap aksi dan reaksi peserta.

Jujur tentang apa yang tidak diketahuinya.















b. Hal yang perlu dihindarkan


Terlambat memulai diskusi.

Berbicara terlalu banyak.

Mencela peserta diskusi.

Membicarakan kejelekan orang lain.

Memaksakan pendirian.

Terlambat mengakiri diskusi.















Macam-macam peserta diskusi:


Peserta biasa.

Penyaji sambutan.

Penyaji/pemrasaran.

Peninjau.

Konsultan.













MACAM-MACAM DISKUSI

Diskusi Kelompok

Diskusi Panel

Workshop/Lokakarya

Rapat Kerja

Seminar

Konferensi

Kongres

Simposium

Kolokium

Sarasehan

Debat













a. Diskusi Kelompok


   Diskusi yang dilaksnakan secara sederhana, dengan peserta terbatas, dan permasalahan yang dibicarakan biasanya tidak terlalu kompleks, yang tujuannya untuk memahami, mendalami materi atau disiplin ilmu tertentu.













b. Diskusi Panel


   Adalah kegiatan bertukar pikiran atau pengalaman antara tiga sampai enam orang ahli, yang dipandu oleh seorang ketua (moderator) dan disaksikan oleh sejumlah pendengar.













Pelaksanaan diskusi panel:


Pendahuluan.

Penyampaian gagasan.

Diskusi bebas.

Partisipasi pendengar.

Rangkuman.













c. Workshop/Lokakarya


   Pertemuan yang khusus dihadiri oleh sekelompok orang yang pekerjaannya sejenis, untuk memecahkan permasalahan tertentu.















Alasan diadakan lokakarya:


Bermaksud mengevaluasi proyek kerja yang telah dilaksanakan.

Membutuhkan suasana kerja baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan baru.

Bertukar pengalaman untuk meningkatkan kualitas kerja agar lebih efektif dan efisien.













d. Rapat Kerja


    Pertemuan wakil-wakil dari suatu instansi untuk mambahas masalah yang berkaitan dengan tugas/fungsi instansi tersebut.













e. Seminar

   Berasal dari istilah latin “semin” yang berarti “biji”atau “benih”. Sehingga seminar dapat diartikan “tempat benih-benih kebijaksanaan disemaikan”. Yang dibicarakan dalam seminar bukan hal-hal yang sangat teknis sifatnya, tetapi lebih bersifat membanguna wacana, kebijaksanaan yang akan dijadikan bagi masalah-masalah yang bersifat teknis. 













f. Konferensi


   Dalam Ensikolpedi Indonesia berarti pembicaraan, rapat atau permusyawaratan antara wakil-wakil berbagai negara atau lembaga untuk membahas kepentingan bersama, guna pemecahan masalah atau pengambilan tindakan tertentu.













g. Konggres


   Adalah sebuah pertemuan atau rapat besar yang dihadiri oleh peserta dalam jumlah sangat besar. Istilah lainnya adalah muktamar.













h. Simposium

   Adalah bentuk diskusi yang diawali serangkaian pidato pendek oleh dua sampai empat orang pakar, untuk menyampaikan pandangan-pandangan mengenai pokok permasalahan yang dipandu oleh seorang moderator. Sesudahnya, peserta diminta untuk memberikan tanggapan-tanggapannya.













i. Kolokium


   Berbeda dengan simposium, dalam kolokium para pakar yang diundang hanya memberikan jawaban yang diajukan oleh peserta tentang topik yang telah ditentukan, tanpa diawali dengan pidato.













j. Sarasehan



   Adalah model diskusi yang format sifat suasananya mendekati santai, di samping permasalahan yang dibahas tidak terlalu dibatasi, sehingga pembicaraan menjadi sangat kaya perspektifnya.













k. Debat


    Adalah berbicara kepada lawan untuk membela sikap, pendirian, pendapat, atau rencana dan melawan sikap, pendirian, pendapat, atau rencana lawan. Atau secara sederhana, dapat dikatakan bahwa debat adalah tukar pikiran tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing.















