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Apa Karya Tulis Ilmiah?



PENGERTIAN 
KARYA ILMIAH 
❖ Karya ilmiah merupakan karya

tulis yang isinya berusaha

memaparkan suatu

pembahasan secara ilmiah, logis

dan sistematis. 

❖ Karya ilmiah biasanya ditulis

untuk mencari jawaban

mengenai sesuatu hal dan untuk

membuktikan kebenaran tentang

sesuatu yang terdapat dalam

objek tulisan.



Finosa dalam Alamsyah (2008:98), mengklasifikasikan
tulisan menurut bobot isinya atas tiga jenis yaitu: 

01
02

03

Semi Ilmiah/ Populer
• Artikel

• Opini

• Feature

• Reportase

Non Ilmiah
• Anekdot

• Opini

• Dongeng

• Hikayat

• Cerpen

• Novel

• Roman

• Naskah

drama

Ilmiah

• Makalah

• Laporan

• Skripsi

• Tesis

• Disertasi



Prinsip KTI

➢ Prosedur atau penyimpulan

penemuannya melalui penalaran induktif

dan deduktif

➢ Rasional dalam pembahasan data

➢ Objektif, artinya setiap pernyataan ilmiah

dalam karya ilmiah harus didasarkan

kepada data dan fakta



Ciri-Ciri KTI

Lugas, artinya pembicaraan

langsung kepada hal-hal pokok

Lengkap, artinya segi-segi

masalah yang diungkapkan

dikupas selangkap-lengkapnya

Sistematis, artinya segala yang 

dikemukakan disusun dalam

urutan yang memperlihatkan

adanya kesinambungan

Logis, artinya segala keterangan

yang disajikan dapat diterima

oleh akal sehat

Objektif, artinya segala

keterangan yang 

dikemukakan merupakan

apa adanya

Saksama, artinya berusaha

menghindarkan diri dari

segala kesalahan betapa

pun  kecilnya
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Kelanjutan Ciri-Ciri KTI

Penyajian menggunakan

ragam bahasa ilmiah dan 

bahasa tulis yang lazim

Berlaku umum, yaitu semua

simpulan-simpulannya berlaku

bagi semua populasinya

Kebenaran dapat diuji

(empiris)

Jelas, artinya segala keterangan yang 

dikemukakan dapat mengungkapkan

maksud secara jernih

Terbuka, yakni konsep atau

pandangan keilmuan dapat

berubah seandainya muncul

pendapat baru

Tuntas, artinya segi

masalah dikupas secara

mendalam dan selengkap-

lengkapnya
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Pada dasarnya, metode

ilmiah menggunakan

dua pendekatan yaitu: 

01

02

Pendekatan rasional, berupaya merumuskan

kebenaran berdasarkan kajian data yang 

diperoleh dari berbagai rujukan (literature)

Pendekatan empiris, berupaya merumuskan

kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh

dari lapangan atau hasil percobaan

(laboratorium)



Makalah➔karya tulis yang 

membahas suatu masalah
berdasarkan hasil kajian
pustaka (teori) atau hasil
pengamatan (penelitian).

Apa itu 

Makalah ?



Makalah

I.   Judul

II.  Pendahuluan

III. Isi /pembahasan

IV. Penutup

a. Saran

b. Kesimpulan

V.  Daftar Pustaka



MAKSIMALKAN
OTAK

KANAN



Pernyataan 

pemegang 

otoritas

Browsing 

internet

Seminar 

dan 

diskusi

Bacaan 

laporan 

hasil 

penelitian

Pengamatan Pengalaman

SUMBER IDE

01 02 03

04 05 06



START

TEKNIK

MENCIPTAKAN 

IDE BARU

BRAINSTORMING

FOCUS GROUP

LIBRARY AND 

INTERNET RESEARCH



PERTIMBANGAN MENETAPKAN IDE

Bermanfaat?
Mempunyai 

kemampuan?
Menarik?

Referensi/ data 

bisa diperoleh?

Memberikan 

inovasi?
Spesifik?



ALUR PIKIR PENYUSUNAN
PENULISAN ILMIAH

Latar Belakang

Merumuskan tujuan yang konsisten dengan 

masalah pada karya ilmiah serta manfaatnya

Mengembangkan pertanyaan– pertanyaan 

yang bersumber dari masalah yang telah 

dipilih

Menetapkan/memilih masalah dari 

kemungkinan yang ada disertai argumentasi

Kemungkinan-kemungkinan masalah yang 

timbul dari tema/topik/judul karya ilmiah

Menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya 

tema/topik/judul karya ilmiah dipilih. 

Identifikasi masalah

Pembatasan Masalah

Perumusan masalah

Tujuan dan manfaat 

karya ilmiah



MASALAH

Merupakan inti 
persoalan yang 

tersirat dalam judul 
tulisan ilmiah

Dapat berupa 

hipotesis yang 

akan diuji

kebenarannya.

Merupakan kunci 

keberhasilan suatu 

tulisan ilmiah

Masalah ≠ judul

Berupa pertanyaan atau

pernyataan yang diajukan 

untuk dicari jawabannya



INDIKATOR 

MASALAH

1. Cukup penting dan menarik 
minat untuk dikaji dan 
dianalis

2. Masih ada dalam jangkauan 
penulis (pengetahuan & 
ekonomi)

3. Belum terpecahkan 
seluruhnya atau sebagian

4. Mengungkap masalah 
dengan bahasa yang 
ringkas

5. Harus orisinal, aktual, 
faktual

6. Harus bernilai, menyangkut 
kepentingan umum dan 
kebutuhan utama



• Infographic Style

Permasalahan
Adanya kesenjangan antara kenyataan aktual 

dan keinginan ideal yang dikehendaki.

Kondisi

aktual
Keinginan ideal

Kesenjangan

(masalah 

penelitian)



Memulai MENULIS



D

D
D

D

D

• Himpun Data-data yang 
diperlukan untuk menulisH

• Memulai menulis 
sesegera mungkinM

• Jangan ragu dan 
bimbang dengan apa 
yang kalian tulis

J



• Pastikan Selalu Membaca 
Tulisan kalian sendiri P

• Ajak Temanmu untuk 
mendiskusikan hasil 
tulisanmu

A

• Iringi Kegiatan Menulismu 
dengan Selalu 
Mempublikasikannya

I



Thank You




