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SILABUS

1.

Nama Mata Kuliah

: Penulisan karya Ilmiah

2.

Kode Mata Kuliah

: PBK

3.

SKS

: 2 teori 0 praktik

4.

Dosen

: TIM

5.

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling

6.

Prasyarat

:-

7.

Waktu Perkuliahan

: Semester

8.

Pengembang silabus

: a. Yulia Ayriza, Ph.D
b. Kartika Nur Fathiyah, M.Si
c. Farida Harahap, M.Si
d. Fathur Rahman, M.Si

9.

Deskripsi Mata Kuliah

:

Mata kuliah ini menyajikan konsep dasar penulisan karya ilmiah dan kode etiknya serta
langsung mempraktekkan bagian-bagian penting dari penulisan karya ilmiah baik dari
hasil penelitian maupun non penelitian.
10. Pengalaman Belajar

:

Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang mendukung kemampuan
akademik mahasiswa secara umum dalam membuat tugas-tugas perkuliahan maupun
tugas akhir skripsi. Diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan ktrampilannya ini
dalam berbagai kesempatan misalnya mengisi jurnal, mengikuti lomba penulisan karya
ilmiah dan sebagainya.
11. Kompetensi yang diharapkan
Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat :
- Memahami arti penting penulisan karya ilmiah
- Mampu menentukan dan mengembangkan topik, konsep, dan alur pikir karya ilmiah
- Mampu merlakukan rteview jurnal Indonesia maupun asing
- Mampu mencari dan menuliskan sumber acuan (daftar pustaka)
-

Mampu menyusun latar belakang masalah dalam penelitian
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Mampu konsep teoritis karya ilmiah

-

Mampu menyusun karya ilmiah berbasis penelitian dan non penelitian

-

Memahami dan mampu menerapkan kode etik penulisan karya ilmiah

12. Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan
Tatap
Muka

Pokok Bahasan/Sub Pokok

Tujuan Perkuliahan

Bahasan

Ke :

1

ceramah

Arti penting penulisan karya ilmiah

dan

dalam BK

diskusi

Realita kondisi kemampuan menulis

Mahasiswa mampu memahami arti

mahasiswa dan guru

penting penulisan karya ilmiah

Ruang lingkup pembahasan

(PP- 1,2)

perkuliahan
(penugasan minggu depan membuat
judul karya ilmiah untuk dievaluasi
pertemuan kedua)

Mahasiswa

mampu Presentas Memahami judul yang dibuat serta

mempresentasikan
ilmiah

yang

telah

ditugaskan
2

sebelumnya

judul

dlm

karya i Masing-

disusun

yg masing

pertemuan Judul

serta

menilai

atau

yang

Tugas pertemuan mberikutnya :
- Tentukan topik yg menarik utk
dikaji

member masukan tentang fisibilitas
judul

fisibilitasnya untuk diteliti.

- Mencari, mendownload artikel,

dipresentasikan

ebook, jurnal dalam Bhs Indonesia

temannya untuk diteliti. (PP-1,2)

dan asing di bidang BK yg
digunakan sebagai acuan topik
tersebut
- Minimal 5

Mahasiswa
3

mampu

melakukan Ceramah

review jurnal dan artikel Indonesia dan
(minimal 5)

praktek

(PP-3)

review

- Praktek membuat summary,
kesimpulan bukan meringkas dari
artikel yg diperoleh

Mahasiswa
4

- Ceramah cara mereview

jurnal

mampu
dan

melakukan Ceramah
artikel

Asing dan

(minimal 5)

praktek

2

- Ceramah cara mereview
- membuat summary, kesimpulan
bukan meringkas dari artikel yg
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(PP-3)

mengembangkan topik, konsep, dan dan
alur pikir karya ilmiah berpijak pada praktek
hasil review (PP-4)

6-7

Mahasiswa mampu

Ceramah

mengembangkan latar belakang

dan

berpijak pada alur pikir yang sudah

praktek

ilmiah
- membuat kerangka besar dan alur
- Ceramah mengenai penyusunan
latar belakang karya ilmiah
- Praktek dan presentasi penulisan
latar belakang karya ilmiah

Mahasiswa mampu menyusun

Ceramah

- Ceramah mengenai penyusunan

konsep teoritis karya ilmiah (PP-4)

dan

- Praktek dan presentasi penulisan

praktek
Mahasiswa mampu memahami dan
10

- Ceramah mengenai alur karya

pikir kemudian dipresentasikan

disusun (PP-4)

8-9

Hal 3 dari 4
Jam Pertemuan

diperoleh

Mahasiswa mampu menentukan dan Ceramah
5

Tgl. Berlaku

ceramah

konsep teoritis karya ilmiah
Ceramah

menerapkan Kode Etik Penulisan

Tugas pertemuan berikutnya :

Karya Ilmiah (PP-5)

mencari skripsi utk dituangkan dalam
artikel ilmiah berbasis penelitian

11-12

13-15

Mahasiswa mampu menyusun

Ceramah

Mahasiswa diminta menyusun artikel

Artikel Ilmiah Berbasis penelitian

dan

ilmiah yg berasal dr skripsi kakak

(PP-4)

praktek

kelas dan minta ijin dari penulisnya

dan

Pembahasan hasil karya ilmiah

diskusi

berbasis penelitian

Menyusun Artikel dan

Ceramah

Ceramah membuat artikel ilmiah non

mempresentasikannya Ilmiah non

, praktek,

penelitian

penelitian (PP-4)

presenta

Ceramah cara presentasi dan isi

si dan

power point karya ilmiah

diskusi

Praktek presentasi secara individual

13. Evaluasi Hasil Belajar :
Evaluasi dikaukan berpijak pada tugas individual:
-

Portofolio yang dilakukan mahasiswa

-

Partisipasi mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung

-

Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan karya ilmiah yang
disusunnya.
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1

Tgl. Berlaku

Hal 4 dari 4
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Bobot (%)

Portofolio (tugas-tugas selama

15

perkuliahan)

2

Kaktifan selama diskusi

20

3

Hasil karya ilmiah berbasis penelitian

20

Hasil karya ilmiah berbasis non

20

penelitian
4

Presentasi karya ilmiah

20

5

Kehadiran

5
Jumlah

100%

14. Daftar Literatur/Referensi :

Mengetahui,

Yogyakarta,

Ketua Jurusan

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Fathur Rahman, S.Pd.,M.Si.
NIP. 197810242002121005

Yulia Ayriza, M.Si, Ph.D
NIP. 19590703 198702 2 003
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