
MENGGALI SEPOTONG 

MAKNA

Diadopsi dari Berbagai
sumber



“Warna akan pudar, kuil akan amruk, 

kerajaan akan runtuh, namun kata-kata 

bijaksana akan tetap abadi”

Edward Thorndike



KAWASAN TP

DEVELOPMENT

Print Technologies

Audiovisual Technologies

Computer based Technologies

Integrated Technologies

UTILIZATION

Media Utilization

Diffusion of  Innovation

Implementation of 

institutionalization 

Policies and regulation

MANAGEMENT

Project management

System management

Information management

EVALUATION

Problem Analysis

Criterion-Referenced

Measurement

Formative evaluation

Summative evaluation

DESIGN

Instructional Systems 

Design

Massage Design

Instructional Stratesies

Learner Characteristics

THEORY 

PRACTICE



DEFINISI 2004

Using

Creating Managing
Processes +
Resources

Facilitating Learning
+

Improvingperformance

Study Practice



Menulis itu mudah

Ubah beban menulis menjadi kesenangan

Mulailah dari hal-hal sedehana

Tuliskan apa saja yang ingin dituliskan

Menulislah dimanapun ingin menulis



Cobalah lengkapi kalimat berikut ini :

• Aku heran …

• Aku menemukan …

• Aku bertanya-tanya …

• Aku ingin …

• Aku mampu …

• Aku ternyata …

• Aku merasa …

LATIHAN MENULIS



“Peta konsep dapat membantu kita untuk mengawali 

proses menulis dengan cara memetakan apa yang 

akan kita tulis. Pemetaan pikiran bisa dikatakan 

jaminan hilangnya rintangan yang dihadapi oleh 

penulis”.

PETA KONSEP



PETA KONSEP

BUNGA

MAWAR

DESA

BANK HUTANG

SAWAH

ASRI

INDAH

HIJAU

PETANI

PADI



Langkah-langkah untuk memulai menulis suatu topik :

• Buka catatan atau buku referensi yang dibutuhkan

• Tulis topik artikel di tengah-tengah lembaran kosong

• Biarkan pikiran melakukan asosiasi bebas

• Amatilah peta konsep yang dibuat dengan cermat

• Coba buat kembali peta kreatif lain, dengan cara

mengelompokkan gagasan yang telah dibuat pada peta

konsep awal.

MENULISLAH



Kini mulailah menulis, maka kita akan menemukan makna

dari banyaknya pemikiran kita yang tidak teratur.

MENULIS

Pemikiran yang berserakan Kumpulan pemikiran yang

Menemukan makna



Aturan umum yang dapat menjadi jurus jitu agar tulisan

menjadi menarik, yaitu :

ATURAN UMUM

Aturan 1

Pikirkan siapa pembacanya

Aturan 2

Pikat mereka dengan awalan yang menarik

Aturan 3

Berikan alasan agar mereka tertarik



ATURAN UMUM

Aturan 4

Berbicaralah dengan bahasa aktif

Aturan 5

Jangan berpanjang-panjang

Aturan 6

Buatlah tampilannya memikat

Aturan 7

Tutuplah dengan ledakan



PENGERTIAN

• KARYA ILMIAH adalah karya tulis atau

bentuk lainnya yang telah diakui dalam

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau

seni, yang ditulis atau dikerjakan sesuai

dengan tata cara ilmiah dan mengikuti

pedoman atau konvensi ilmiah.

• KARYA TULIS ILMIAH adalah karya tulis

yang dikerjakan sesuai atau mengikuti

kaidah ilmiah



BENTUK-BENTUK KARYA 

ILMIAH

• SKRIPSI

• TESIS

• DISERTASI

• ARTIKEL

• MAKALAH

• LAPORAN PENELITIAN



CIRI-CIRI KARYA ILMIAH

(Artikel, makalah, dan laporan penelitian)



ARTIKEL

ARTIKEL 
PENELITIAN

ARTIKEL 

NON-

PENELITIAN

~ARTIKEL~



KODE ETIK PENULISAN KARYA 

ILMIAH

1. Kode etik adalah seperangkat norma

yang perlu diperhatikan dalam penulisan

karya ilmiah

2. Norma ini berkaitan pengutipan dan

perujukan, perijinan terhadap bahan

yang digunakan, dan penyebutan sumber

data atau informan



KODE ETIK PENULISAN KARYA 

ILMIAH

3. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis

harus secara jujur menyebutkan rujukan

terhadap bahan atau pikiran yang 

diambil dr sumber lain

4. Pemakaian bahan atau pikiran dr

sumber lain yang tdk disertai rujukan

diidentikkan dengan pencurian

5. Penulis harus menghindarkan diri dari

perbuatan plagiat



KODE ETIK PENULISAN KARYA 

ILMIAH

6. Dalam penulisan karya ilmiah kegiatan

rujuk-merujuk merupakan kegiatan

yang dianjurkan.

7. Dalam menggunakan tabel, gambar, 

instrumen orang lain penulis wajib

minta dan mendapat ijin dari

pemiliknya.

8. Nama sumber atau informan dalam

penelitian (kualitatif) tdk boleh

dicantumkan



Wujudkan pikiranmu dalam tulisan !!!

LAKUKAN SEKARANG !!!!

SELAMAT MENULIS !!!

Buktikan eksistensimu dalam karya dan tulisanmu.



SEKIAN DAN TERIMAKASIH


