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Tinjauan Mata Kuliah

P

ara mahasiswa FKIP UT, Selamat jumpa dalam mata kuliah Teknik
Penulisan Karya Ilmiah. Perlu Anda ketahui, bahwa Dirjen Dikti
melalui Surat Edaran nomor 152/E//T/2012 tertanggal 22 Januari 2012 telah
menetapkan bahwa untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah
yang terbit pada Jurnal ilmiah. UT telah mengantisipasi hal tersebut karena
telah memasukan mata kuliah IDIK4013 Teknik Penulisan Karya Ilmiah
dalam kurikulum setiap program studinya. Terkait dengan hal tersebut,
pimpinan UT telah mengambil kebijakan bahwa mulai 2014 memberlakukan
persyaratan tersebut. Artinya, mahasiswa akan di yudisium bila telah
memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh program studi
serta telah memublikasi karya ilmiahnya. Bila ada mahasiswa yang telah
lulus akademik, tetapi belum memublikasi karya ilmiah maka mahasiswa
tersebut belum dapat dinyatakan lulus.
Mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah (TPKI), dimaksudkan untuk
memfasilitasi mahasiswa agar mampu menulis karya ilmiah/makalah/artikel
ilmiah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam penulisan karya ilmiah
yang baik. Menulis karya ilmiah bagi guru merupakan salah satu kompetensi
yang harus dimiliki dalam rangka mengembangkan profesionalitas secara
berkelanjutan. Untuk menguasai kompetensi tersebut, mahasiswa diwajibkan
mengkaji berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan teknik penulisan
karya ilmiah, serta berlatih menulis karya ilmiah. Konsep/teori yang akan
dikaji meliputi hakikat dan karakteristik karya ilmiah, persiapan menulis
karya ilmiah, pemanfaatan pustaka dalam menulis karya ilmiah, komponenkomponen karya ilmiah, kiat-kiat dalam menulis karya ilmiah, reviu,
finalisasi, dan sosialisasi karya ilmiah.
Secara khusus, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap
mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah mampu:
1. menjelaskan hakikat Karya Ilmiah;
2. menjelaskan cara mempersiapkan penulisan Karya Ilmiah;
3. menjelaskan cara memanfaatkan pustaka dalam penulisan Karya Ilmiah;
4. menjelaskan cara mendeskripsikan Komponen-komponen Karya Ilmiah;
5. menulis Karya Ilmiah; dan
6. mereviu dan memfinalkan Karya Ilmiah; serta
7. mengidentifikasi cara menyosialisasikan Karya Ilmiah.
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Berkaitan dengan hal tersebut, materi mata kuliah ini dikemas dalam 6
modul berikut ini.
Modul 1: membahas tentang hakikat dan karakteristik karya ilmiah.
Modul 2: membahas tentang persiapan dan teknik pengumpulan informasi
untuk penulisan karya ilmiah.
Modul 3: membahas tentang cara memanfaatkan pustaka dalam penulisan
karya ilmiah.
Modul 4: mendeskripsikan komponen-komponen karya ilmiah.
Modul 5: membahas tentang menyusun dan menulis karya ilmiah.
Modul 6: membahas tentang cara mereviu dan memfinalkan karya ilmiah
serta menyosialisasikannya dengan efektif.
Kemampuan Anda dalam menguasai mata kuliah ini akan dinilai melalui
UAS berupa tes objektif dan menulis satu artikel ilmiah seperti:
1. membuat abstrak;
2. menulis karya ilmiah lengkap;
3. menyosialisasikan karya ilmiah.
Dalam mempelajari mata kuliah ini Anda harus membaca setiap modul
secara berurutan mulai dari Modul 1 kemudian Modul 2 dan seterusnya
sampai Modul 6. Dalam mempelajari setiap modul, Anda harus membaca
setiap komponen mulai dari pendahuluan, materi, dan kerjakan latihan serta
tes formatif yang disediakan pada setiap kegiatan belajar. Selain itu, Anda
juga dapat mengikuti tutorial tatap muka dan disediakan oleh UPBJJ UT atau
tutorial online yang disediakan FKIP-UT.
Sebagai informasi tambahan, mata kuliah TPKI terkait dengan mata
kuliah Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP). Pada mata kuliah PKP
mahasiswa diharuskan menulis laporan penelitian dan menulis
artikel/makalah atau karya ilmiah terkait dengan penelitian perbaikan
pembelajaran yang dilakukannya. Laporan penelitian dan artikel tersebut
ditulis dengan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam penulisan karya
ilmiah.
Selamat Belajar, Semoga Sukses!
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Peta Kompetensi
Teknik Menulis Karya Ilmiah/IDIK4013/2 sks
Setelah menempuh mata kuliah ini
mahasiswa dapat menulis karya ilmiah
berdasarkan wacana dan landasan
teknik penulisan karya ilmiah

Memfinalkan karya
ilmiah

Mengidentifikasi cara
menyosialisasikan
karya ilmiah

Menulis karya ilmiah

Mendeskripsikan
komponen-komponen
karya ilmiah

Mempersiapkan
penulisan karya ilmiah

Memanfaatkan pustaka
dalam penulisan karya
ilmiah

Menjelaskan hakikat
karya ilmiah

