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Buku ini disusun sebagai salah satu bahan ajar dalam
pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di
Perguruan Tinggi, khususnya di Perguruan Tinggi Islam.
Dalam buku ini disajikan materi pembelajaran Bahasa
Indonesia dan telah disesuaikan dengan Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Buku ini juga
dilengkapi contoh dan tugas di setiap akhir topik
pembahasan.
Buku ini disusun sebagai panduan praktis penulisan
karya ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Teknologi
Pertanian (Fateta) Institut Pertanian Bogor. Selain format
fisik yang diseragamkan untuk diikuti, disampaikan juga
bentuk karya ilmiah di lingkungan Fateta-IPB dan
sistematika penulisannya, sistem pengacuan sumber
yang dipakai, serta contoh praktis format penulisan.
Setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan ini,
mahasiswa diharapkan dapat memahami karakteristik
tulisan laporan skripsi kedudukan karya ilmiah
diperguruan tinggi, penyusunan laporan skripsi,
sistematika isi laporan dan mengenal jenis-jenis karya
ilmiah. Dalam perkuliahan ini dibahas (1) kedudukan
karya ilmiah di PT, (2) karakteristik tulisan dan laporan
ilmiah, (3) tujuan penyusunan laporan ilmiah, (4)
sistematika isi laporan ilmiah, (5) pemakaian bahasa
ragam ilmiah, (6) penyusunan proposal penelitian, (7)
pengembangan kerangka teori/kajian pustaka, (8)
perencanaan metode penulisan laporan, (9) penyusunan
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laporan ilmiah, (10), etika pengutipan, dan (11) penilaian
laporan ilmiah. Mata kuliah ini termasuk kategori mata
kuliah yang berpraktikum sebab mahasiswa akan
langsung terjun ke lapangan untuk mengambil data
sebagai bahan laporan dan praktik menulis laporan
skripsi secara berproses di bawah bimbingan dosen
pembimbing. Diperguruan tinggi pada umumnya
kedudukan karya tulis ilmiah sangat penting dan
merupakan bagian dari tuntutan formal akademik. Dilihat
dari jenisnya, karya tulis ilmiah terdiri atas makalah,
skripsi, dan tesis, dan disertasi. Pengertian laporan
adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan
atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang disajikan
itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan
kepada pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan
atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan,
berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh
pelapor (dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri) ketika
pelapor telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang
ilmuan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni yang diperolehnya melalui
kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian dan
pengetahuan orang lain. Definisi lain menyatakan bahwa
karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan
yang didasarkan pada pengkajian atau penelitian ilmiah
yang ditulis secara sistematis menggunakan bahasa
prinsip-prinsip ilmiah. Pada dasarnya, hal terpenting
yang harus dipikirkan oleh seorang penulis karya ilmiah
pada tahap persiapan ini adalah pemilihan topik.
Pemilihan.Topik/Masalah. untuk. Karya. llmiah Hal-hal.
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yang. patut. Dipertimbangkan .pada. saat. Memilih .topik.
untuk tulisan .tersebut. Aturan penulisan kutipan dan
sumber kutipan yang digunakan dalam penulisan karya
ilmiah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia
(UPI).
Penulis skripsi bagi seorang mahasiswa merupakan
suatu kewajiban yang harus dijalani apabila ia ingin
menyelesaikan studinya. Untuk itu ia harus memiliki
bekal pengetahuan dan kemampuan untuk mengorganisasikan kemampuannya itu ke dalam pokok-pokok
pikiran yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.
Selain berbekal pengetahuan dan kemampuan,
mahasiswa harus memahami teknik menyusun skripsi,
sehingga ia akan memperoleh kemudahan dalam
menyelesaikan tugas akhir yang dikerjakannya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka
disusunlah buku Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) : Suatu
Pedoman yang berisikan seluk beluk skripsi sampai
pada teknik penulisannya. Harapan penulis, buku yang
sederhana ini mampu memberi pedoman dan tuntutan
bagi bahasiswa di dalam menyusun skripsi. Pada
kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih
kepada pihak Penerbit Lakeisha yang telah berkenan
menerbitkan buku ini.
Sebuah penelitian belum lengkap jika belum
dikomunikasikan dan dipublikasikan kepada khalayak
luas. Salah satu media komunikasi ilmiah yang tepat
untuk mempublikasikan hasil penelitian para dosen,
peneliti, dan para mahasiswa pascasarjana adalah jurnal
bereputasi (peer reviewed journals) baik nasional
maupun internasional. Draft buku ini sebelumnya telah
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diajarkan kepada mahasiswa pascasarjana di Fakultas
Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga sejak tahun
2015, dengan maksud agar mahasiswa pascasarjana
dapat mengetahui dan dapat mempraktekkan cara
penulisan karya ilmiah yang baik dan layak agar
karyanya dapat dipublikasikan khususnya di jurnal
internasional bereputasi. Mengingat banyaknya
mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang cara
Penulisan Karya Ilmiah yang dipergunakan untuk
menyusun makalah ilmiah guna dikirim ke jurnal ilmiah
bereputasi sebagai syarat dalam kelulusannya, maka
dianggap perlu mencetak draft buku ini menjadi sebuah
buku. Dalam bentuk buku, tidak hanya mahasiswa,
namun juga dosen, peneliti dan masyarakat ilmiah lain
dapat lebih mudah mengaksesnya.
Penyusunan Pedoman Penulisan karya ilmiah yang
meliputi makalah, artikel penelitian, skripsi dan tesis
merupakan suatu upaya akademik untuk membantu
mahasiswa dan segenap civitas akaedmika di
lingkungan Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA)
Gresik memiliki dan meningkatkan kualitas riset dan
publikasi. Selain itu, pedoman edisi terbaru ini
diharapkan mampu memberikan kemudahan pada pihakpihak terkait seperti seperti Dosen Pembimbing, Ketua
Program Studi, dan Dekan dalam mengarahkan
keseragaman serta format kepenulisan kepada
mahasiswa.

Penulisan skripsi merupakan bagian penting dalam
studi sarjana. Di samping itu skripsi juga
menggambarkan kelayakan penelitian yang
dilakukan. Sesuai dengan peraturan Ketua STIK
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Stella Maris Makassar, skripsi merupakan sebagian
dari persyaratan bagi mahasiswa untuk memperoleh
gelar sarjana. Oleh karena itu penting bagi setiap
peneliti untuk menuliskan skripsi dengan tepat dan
efektif. Sebagai bentuk dokumen tertulis, skripsi
tidak hanya harus tepat dalam konsep dan isi tetapi
juga dari cara penulisan, struktur, dan pembahasan.
Bahasa yang tidak tepat dan struktur yang tidak baik
dapat meyebabkan salah interpretasi. Pedoman ini
lebih berfokus pada panduan teknis dan konsep isi
skripsi. Cara menuliskan secara konsep teori
disajikan dalam pedoman ini. Masukan dari
pembaca dan semua pengguna akan sangat
berguna untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas
pedoman ini. Makassar, Juli 2019 Tim Penyusun
Menyusun tugas akhir atau skripsi memerlukan
pengetahuan dan keterampilan tersendiri agar
hasilnya menjadi sebuah karya ilmiah yang
berkualitas dan tersusun secara sistematis. Bagi
para mahasiswa jurusan komputer, diperlukan
pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai
teori yang berkaitan dengan analisa perancangan
sistem informasi atau rekayasa perangkat lunak
yang meliputi teori mengenai sistem, informasi,
teknologi, database, tabel, field, record, basis data,
struktur data, ERD, DFD, normalisasi, flowchart,
UML, use case diagram, activity diagram, sequence
diagram, OOP, pemrograman terstruktur, metode
migrasi, black box testing, white box testing, dan lainPage 5/20
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lain. Buku ini membahas tentang semua hal yang
disebutkan di atas secara lengkap dan sistematis
mulai dari teori, fungsi, cara pembuatan hingga
contoh-contohnya. Buku ini sangat cocok dijadikan
bahan referensi bagi para mahasiswa untuk
menyusun tugas akhir atau skripsi.
Buku 99 Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah Buku 99
Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah adalah buku yang
tepat bagi mahasiswa yang ingin mempelajari dan
memahami cara menulis karya akademik dari
makalah, laporan penelitian hingga skripsi. Buku ini
memaparkan secara komprehensif mulai dari definisi
dan ragam penulisan ilmiah, menggali ide,
memahami metode penelitian hingga tentunya aspek
teknis penulisan seperti tata cara menulis rujukan
hingga daftar pustaka. Silakan dipesan! Pesanan
yang masuk sebelum pukul 16:00 akan diproses dan
dikirim pada hari itu juga. Pesanan yang masuk di
atas pukul 16:00 akan diproses dan dikirim
keesokan harinya. Judul : 99 Cara Mudah Menulis
Karya Ilmiah Penulis : Niknik M. Kuntarto & Hendar
Putranto Editor : Ambang Priyonggo Cover : Ardhie
Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang
mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh buku ini dalam bentuk apa pun (seperti
cetakan, fotokopi, microfilm, VCD, CDRom, dan
rekaman suara) tanpa izin penulis dan penerbit.
Diterbitkan Oleh: PENERBIT INDOPUBLIKA
Ketandan RT.2/RW. 38, No. 98, Babadan Baru,
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Banguntapan, Bantul, Yogyakarta xii+338 hlm; 14 x
20 cm ISBN: 978-602-1129-84-5 Cetakan I, Februari
2015 II, 2018
5 Dekad Chung Chen SunPedoman Penulisan
Karya IlmiahPT Penerbit IPB Press
Buku ini terdiri dari sembilan bab. Pada Bab 1
bertema Hakikat Bahasa, Fungsi Bahasa, dan
Sejarah Umum Bahasa indonesia, yang diuraikan
menjadi tiga subbab yang terdiri dari Hakikat
Bahasa, Fungsi Bahasa, dan Sejarah Umum Bahasa
indonesia. Pada Bab 2 bertema Pungtuasi
(Penulisan Huruf, Kata, dan Tanda Baca), yang
diuraikan menjadi tiga subbab yang terdiri dari
Penulisan Huruf, Penulisan Kata, dan Pemakaian
Tanda Baca. Pada Bab 3 bertema Kalimat Efektif,
yang diuraikan menjadi tiga subbab yang terdiri dari
Kalimat Efektif, Persyaratan Kalimat Efektif, dan Kiat
Penyusunan Kalimat Efektif. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup
Bahasa menjadi sentral dalam kehidupan manusia.
Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi
tidak sekedar menekankan pada keterampilan
berbahasa Indonesia ragam ilmiah, tetapi juga
pembinaan kepribadian mahasiswa yang memiliki
karakter unggul. Untuk itu, pengembang pendidikan
karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia
dilakukan melalui empat keterampilan bahasa, yaitu
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis ilmiah.
Modul Karakteristik dan Hakikat Karya Ilmiah
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Semakin kukuhnya tradisi musikalisasi puisi sebagai
genre musik alternatif (atau sebaliknya, sebagai cara lain
bagi puisi untuk menyapa publiknya), telah
menumbuhkan berbagai ide dan wacana. Ide-ide terus
berkembang baik lewat tulisan-tulisan di surat kabar,
majalah, atau berupa makalah dan diskusi-diskusi. Buku
baru ini yang mencoba menghimpunnya secara utuh,
dari mulai pembantahan soal istilah, sejarah, hingga
proses kreatif and aksi para pelakunya.
Kegiatan penelitian ilmiah saat ini banyak dilakukan oleh
lembaga penelitian baik oleh lembaga pendidikan seperti
perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun oleh
pihak swasta. Untuk mendukung kegiatan penelitian saat
ini di Indonesia telah terdapat pusat kegiatan penelitian
yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan
Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei dan
Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
dan Badan Standardisasi Nasional. Manakala Lembaga
Penelitian di masing-masing kementerian, Pusat
Penelitian Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat
Penelitian Pertanian, Pusat Penelitian Kehutanan juga
menawarkan hibah dana penelitian kepada akademisi,
instansi, dan lembaga kemasyarakatan. Penelitian ilmiah
dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan
yang terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa karya
ilmiah dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti
makalah, laporan penelitian, buku-buku ilmiah, atau
karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan. Buku Strategi
Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi
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ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga
versi cetaknya.
Buku ini ditulis berdasarkan kurikulum dan silabus Prodi
S1 Keperawatan. Tujuan penyusunan buku ajar ini
adalah untuk membantu mahasiswa agar mampu
memahami dan menerapkan konsep dasar penelitian
dan metodologi penelitian dalam penyusunan karya tulis
ilmiah dan mampu menyusun proposal penelitian dalam
bidang keperawatan. Buku ini menyajikan materi tentang
teknik menyusun proposal penelitian sekaligus
dilengkapi dengan teknik penyajian hasi dan
pembahasan penelitian serta teknik pengambilan
kesimpulan dan penyusunan saran/rekomendasi
penelitian. Inilah yang membedakan dengan buku-buku
riset yang sudah ada.
Buku ini ditujukan bagi dosen, guru, mahasiswa, dan
siswa yang berminat menghasilkan karya tulis ilmiah
berupa artikel hasil penelitian, makalah, buku teks, buku
ajar, modul, dan best practices. Isi buku mencakup
tentang Jenis dan Struktur Karya Ilmiah, Strategi dan
Aturan Menulis, Menulis Laporan Penelitian, Menulis
Artikel Ilmiah, Menulis Buku dan Modul, Menulis Best
Practices, Tinjauan Ilmiah, dan Karya Inovatif Guru.
Buku ini akan sangat membantu mahasiswa dalam
menulis skripsi atau tesis, mulai dari menulis proposal
sampai laporan penelitian. Beberapa strategi dan kiat
dipaparkan secara sederhana agar mudah dipahami dan
diikuti. Penulis juga memberikan beberapa contoh tulisan
dan memaparkan kesalahan yang umum dibuat dalam
sebuah karya tulis. Di akhir tiap bab diberikan program
latihan menulis yang dimaksudkan untuk meningkatkan
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kemampuan menulis bagi pemula. Membaca buku ini
akan membuka wawasan dan memperdalam
pengetahuan teknis tentang penulisan karya ilmiah.
Beberapa contoh karya ilmiah yang diberikan pada
bagian lampiran dapat menjadi bahan pelajaran bagi
guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk
membuat karya pengembangan profesi yang berkualitas
Bagi kebanyakan mahasiswa, membuat karya ilmiah
berupa skripsi bukan hal yang mudah bahkan membuat
skripsi masih menjadi hal yang sangat menakutkan
terlebih bagi mahasiswa yang tidak terbiasa menulis.
Bahkan jika boleh memilih, mahasiswa akan lebih
memilih masuk kuliah selama beberapa semester
ketimbang mengerjakan skripsi. Sementara tugas
pembuatan skripsi sudah menjadi syarat wajib bagi
mahasiswa yang ingin mendapat gelar strata satu (S1)
baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun
Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Skripsi juga merupakan
sebuah bukti yang menunjukkan kemampuan akademik
mahasiswa yang bersangkutan dalam penelitian yang
berhubungan dengan masalah pendidikan sesuai
dengan bidang studinya masing-masing. Sebagai
sebuah karya ilmiah, penulisan skripsi haruslah
mengacu kepada ketentuan-ketentuan atau kaidahkaidah yang sudah ditetapkan oleh sebuah Perguruan
Tinggi. Skripsi juga harus disusun dengan menggunakan
prosedur dan tata cara yang sistematik dengan suatu
bahan acuan dan kebenaran yang berlaku dalam dunia
keilmuan. Dalam beberapa hal antara satu perguruan
tinggi yang satu dengan lain memiliki
ketentuanketentuan yang berbeda dalam penyusunan
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skripsi. Meskipun secara umum antara satu perguaran
tinggi dengan perguruan tinggi yang lain memiliki
kesamaan. Ketentuan-ketentuan penulisan skripsi yang
cukup ketat itu membuat mahasiswa mendapati banyak
kesulitan di dalam menulis skripsi. Beberapa buku
panduan tentang penyusunan skripsi sudah banyak
ditulis terutama oleh para dosen yang mengampu bidang
matakuliah Metododologi Penelitian Skripsi. Hal itu
dilakukan dalam rangka memudahkan para mahasiswa
di dalam menulis skripsi. Salah satunya adalah buku
yang ada di tangan pembaca ini. Buku yang berjudul
“Teknik Penyusunan Skripsi” yang ditulis oleh seorang
dosen di sebuah Perguruan Tinggi Ilmu Tarbiyah di
Muara Enim ini merupakan sebuah upaya membantu
mahasiswa di dalam menyusun skripsi. Buku yang ada
ditangan pembaca ini merupakan hasil pengalaman
penulisnya selama mengajar matakuliah Metodologi
Penelitian dan Praktik Penelitian Pendidikan pada
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STITar) Kabupaten Muara
Enim. Buku ini layak dimiliki oleh para mahasiswa
sebagai bahan acuan dalam menyusun skripsi. Buku ini
menejelaskan panjang lebar tentang cara menyusun
skripsi dengan baik. Baik penyusuan skripsi lewat
penelitian pustaka maupuan penelitian lapangan. Dalam
buku ini juga dicantumkan contoh penyusunan skripsi,
tentang cara membuat judul skripsi yang baik, cara
menyusun latar belakang masalah yang baik, dan lainlain. Terbitnya buku yang berjudul “Teknik Penyusuan
Skripsi” ini diharapkan akan menjadi bahan referensi
bagi mahasiswa dan juga mempermudah bagi para
mahasiswa dalam menyusun skripsi. Selamat
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membaca!!!
Materi dalam buku ini lebih diutamakan pada hal-hal yang
berhubungan dengan penelitian. Penjelasan dimulai dari
pengertian karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, sikap ilmiah,
manfaat karya ilmiah, keutamaan ilmu serta bagaimana cara
memahami dan membuat motif, tendensi, topik, dan tema. Di
samping itu, juga dijelaskan bagaimana cara membuat latar
belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, hipotesis, konsep-konsep yang
digunakan, landasan teori, tinjauan pustaka (kajian lepas),
metode penelitian, pembahasan (analisis), simpulan dan
saran, serta membuat perlengkapan-perlengkapan karya
ilmiah seperti kulit luar, kulit dalam, pernyataan, abstrak, kata
pengantar, cara mengutip pendapat orang lain, daftar
pustaka, daftar informan, catatan kaki (footnote), dan
lampiran dari segi kebahasaan, bahasa Indonesia. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Menulis adalah proses mengubah pikiran/anganangan/perasaan menjadi bentuk lambang/tanda/tulisan yang
bermakna. Tetapi, menulis tidak bisa seperti membalikkan
kedua telapak tangan. Menulis itu harus melalui proses atau
tahapan, yaitu tahap prapenulisan, penulisan, dan
pascapenulisan. Sebagai suatu keterampilan berbahasa,
menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis
dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi
tulisan serta menuangkannya dalam ragam bahasa tulis.
Aktivitas menulis tidak banyak disukai orang karena merasa
tidak berbakat, serta tidak tahu untuk apa dan harus
bagaimana menulis. Oleh karena itu, tujuan penulisan buku
ini untuk memberi kemudahan dan membantu para
mahasiswa, dosen, dan guru serta umum agar menguasai
ilmu tentang menulis dan mampu menulis. Menulis dapat
menjadi suatu kegiatan menyenangkan dan mengairahkan,
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apabila sesuatu yang memenuhi pikiran kita bisa kita luapkan
melalui bentuk tulisan. Dalam buku ini, penulis memaparkan
konsep keterampilan menulis yang meliputi pengertian
menulis, tujuan menulis, tahapan menulis, kalimat efektif dan
pengembangannya, pengembangan paragraf, perancangan
karangan, jenis-jenis karangan (deskripsi, narasi, eksposisi,
argumentasi, dan persuasi), penulisan karya ilmiah populer
dan murni, penulisan makalah, penulisan artikel untuk jurnal
ilmiah, penulisan laporan hasil penelitian, penulisan skripsi,
dan penulisan surat dinas/resmi. Oleh sebab itu, buku ini
sangat baik dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan
umum.
Buku ajar pembelajaran menulis ini merupakan fasilitator bagi
mahasiswa serta pihak-pihak lain yang terkait dalam
melakukan transformasi keilmuan. Transformasi keilmuan
yang dimaksud adalah pemahaman tentang penyaluran ide
kreatif ke dalam bentuk ragam tulisan. Setelah membaca
tulisan ini, pembaca akan memperoleh keutuhan informasi
tentang pembelajaran menulis, yaitu pengetahuan
pembelajaran menulis, ragam bentuk tulisan, cara
menghasilkan ragam bentuk tulisan, dan sampai kepada
etika publikasi sebagai output dari pembelajaran menulis
yang pada setiap udaran penjelasan materi telah
terinternalisasi nilai-nilai budaya lokal serta profetik yang
menjadi unggulan dari Fakutas Tarbiyah IAIN Madura, tempat
penulis memulai karir sebagai pendidik. Buku ini terdiri dari
tujuh unit pilihan. Unit 1 berisi tinjauan pengetahuan menulis.
Melalui unit ini, pembaca akan mendapatkan banyak
informasi tentang proses kreatif menulis. Beberapa subbab
yang digunakan, terdiri dari hakikat menulis, asal mula buda
menulis, aspek-aspek menulis, alur proses menulis, dan
ragam tulisan era milenial. Selanjutnya, unit 2 berisi tentang
pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh penulis, mulai
dari pemahaman ejaan dan tanda baca, penguasaan
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keefektifan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan pedoman
kebahasaan, dan pengembangan paragraf. Setelah
mendapatkan bekal dasar-dasar menulis pada unit 2, pada
unit 3 pembaca akan mulai melakukan kegiatan-kegiatan
praktik menulis mulai dari pramenulis, menulis, dan pasca
menulis. Berikutnya, secara berturut-turut pada unit 4, 5, 6,
dan 7, pembaca akan praktik secara langsung menulis ragam
teks penyintas, jurnalistik, sastra, dan karya ilmiah. Seluruh
unit atau bab disertai dengan contoh-contoh nyata yang
dapat dianalisis oleh penulis. Selain itu, pada akhir selalu
terdapat rangkuman, latihan-latihan, dan refleksi untuk
menguji pemahaman setiap materi.
SUPER COMPLET KELAS 4, 5, 6 SD/MI Kurikulum 2013
atau yang disebut kurtilas mengajarkan kepada siswa
pembelajaran secara tematik yang di dalamnya terdiri dari
berbagai mata pelajaran. Terkadang siswa merasa bingung
dengan konsep yang masih terbilang baru ini. Oleh karena
itu, buku ini sangat cocok sebagai pendamping belajar siswa
atau sebagai pegangan guru dalam memberikan acuan
pembelajaran di kelas maupun di rumah. Buku ini disusun
dengan fokus pada konsep inti materi untuk memicu siswa
agar lebih siap menghadapi pembelajaran tematik di sekolah.
Dengan konsep yang ada di dalam buku ini, siswa akan lebih
mudah menguasai pelajaran karena sudah mengetahui inti
materi yang akan dipelajarinya. Selain itu, buku ini
diharapkan akan memicu siswa berpikir kritis, kreatf,
komunikatif, dan kolaboratif untuk menyelesaikan semua
permasalahan pembelajaran yang dihadapinya. Fokus pada
inti materi: - Matematika - Ilmu Pengetahuan Alam - Ilmu
Pengetahuan Sosial - Bahasa Indonesia - Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Acuan penguasaan materi:
- Dilengkapi acuan berbagai soal perkompetisi dasar (LOTS,
MOTS, dan HOTS) - Terdiri dari 6.845 soal yang dilengkapi
dengan jawaban full pembahasan super lengkap. - Konsep
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Aktual sesuai kurikulum 2013 edisi terbaru - Teknik
penyampaian berdasrkan jenjang kelas 4, 5, dan 6. Dilengkapi dengan "umpan balik" berupa PTS dan PAS pada
setiap akhir pelajaran untuk mengasah kemampuan dan
mengukur pemahaman siswa. - Disertai dengan analisis butir
soal (remedial-pengayaan-peraikan) untuk mengukur
penguasaan setiap materi pelajaran. BONUS: Aplikasi
Android: - Sismulasi USBN dan PAT - Mind Maping materi
*BONUS CD (hanya untuk versi cetak paperback tersedia di
toko buku di kota Anda) ('Meity Mudikawaty, Melli Meisawati,
Ari Nurdiana, USBN SD, Kurikulum 13, Buku Sekolah,
Magenta Media) -Magenta MediaBuku ini ditulis untuk Anda, Non Peneliti, dimana sedikit
sekali memahami artikel ilmiah atau tidak memiliki keahlian
dan pengalaman sebagai seorang peneliti. Buku ini memang
disusun dengan metode semudah mungkin dapat dipahami
oleh mereka yang memang tidak berkecimpung di dunia
penelitian, ataupun bagi orang yang “dipaksa” mempelajari
artikel ilmiah sebagai persyaratan jenjang pendidikan
tertentu. Pada dasarnya, dengan memaparkan bacaan buku
ini dengan step-by-step, Anda diharapkan dapat mengikuti
setiap tahap dalam proses dengan runut, yang pada akhirnya
akan memberikan gambaran yang utuh bagaimana
memahami artikel ilmiah dalam bentuk jurnal. Buku ini secara
garis besar terdiri dari dua bagian. Pertama, Overview dan
bagian Kedua adalah Strategi Memahami Jurnal.
Eksistensi buku Metodologi Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengarahkan penelitian ilmiah sesuai tujuan dan
kepentingan dalam menjaga kualitas ilmu pengetahuan,
khususnya dalam metodologi penelitian skripsi, tesis,
disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Buku persembahan
penerbit prenadaMedia

Buku ini terdiri atas 9 (sembilan) bab yang saling
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berkaitan yang membahas mengenai dasar-dasar
menulis karya tulis ilmiah, pengertian, jenis-jenis karya
tulis ilmiah, pengenalan laporan ilmiah (tugas akhir,
skripsi, tesis, dan disertasi), jenisjenis penelitian dan
pendekatan sudut pandang penelitian. Pendekatan
kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian, teknik-teknik
pengumpulan data penelitian beserta contoh-contoh
publikasi setiap program studi di Politeknik Negeri
Subang. Dasar-Dasar Menulis Karya Tulis Ilmiah ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak.
Membuat sebuah karya ilmiah yang baik memerlukan
pemahaman mendalam tentang metodologi penelitian
dan substansi teori yang berkaitan dengan topik
penelitian. Buku ini sebagai pedoman praktis yang
komprehensif memuat ringkasan-ringkasan konsep
penelitian yang disajikan secara sistematis dan bahasa
yang sederhana. Buku ini hadir sebagai salah satu
literatur bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hasil
penelitian dan publikasi di perguruan tinggi dengan
materi-materi berupa cara menyusun karya ilmiah mulai
dari penemuan masalah hingga menarik kesimpulan dan
memecahkan masalah yang terjadi, dilengkapi juga
dengan latihan-latihan, diskusi dan tugas yang memacu
pembaca untuk lebih mengasah kembali pemahaman
pembaca tentang cara menyusun penelitian dan karya
ilmiah. [Penerbit Deepublish, Deepublish, UNG,
Metodologi Penelitian]
SKM (Sukses Kuasai Materi) SMA Kelas XI hadir
sebagai solusi bagi siswa SMA dan MA yang ingin
menguasai dan memahami materi Bahasa Indonesia,
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Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi
secara mendalam dan menyeluruh. Dalam buku ini
siswa akan mendapatkan: • Kumpulan rangkuman
materi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,
Fisika, Kimia, dan Biologi yang disusun secara jelas dan
mendalam sehingga memudahkan siswa untuk rajin
belajar. • Soal-soal ulangan harian paling up to date
dibahas sesuai materi yang disampaikan sehingga
memberikan gambaran bagi siswa tentang soal-soal
yang diberikan pada setiap bab. • Variasi soal yang
ditulis dapat menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi.
• Soal ujian semester 1 dan semester 2, sebagai
persiapan menghadapi ujian akhir semester pertama
maupun ujian kenaikan kelas (UKK). Dengan
keunggulan-keunggulan tersebut, siswa diharapkan
dapat memahami materi dan mampu mengerjakan
berbagai tipe soal yang diujikan sehingga siap
menghadapi ulangan harian, ujian semester, dan ujian
kenaikan kelas.
Konsep dan praktik pengorganisasian dan temubalik
informasi menjadi populer karena inovasi, kolaborasi
sekaligus kompetisi yang kian tajam dalam memeroleh
keunggulan bagi setiap lembaga yang mengelola
informasi pada kesehariannya, seperti pusat
dokumentasi, lembaga kearsipan, museum
perpustakaan, dan sebagainya. Standardisasi
pengorganisasian dan temu balik informasi
mencerminkan suatu standar dan meningkatkan
kapasitas lembaga dalam pelaksanaan setiap kegiatan
atau proses bisnis yang memerlukan perhatian serius
berkaitan dengan informasi. Oleh karena itu lembaga
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harus memahami konsep dan praktik pengorganisasian
dan temu balik informasi secara baik dan benar. Melalui
pengorganisasian dan temu balik informasi yang baik
dapat menentukan keunggulan inovasi hingga
memastikan pan pengelola acau profesional informasi
yang tangkas. Pengorganisasian informasi dan temu
balik informasi tentunya bergantung pada lembaga atau
organisasi menggunakan dan memanfaatkan aset yang
disebut informasi. Pendekatan teoretis dan praktis tersaji
dalam buku ini, bertujuan membawa beberapa konsep
dan praktik mutakhir yang sudah mulai berkembang
akhir-akhir ini di lingkup global. Di dalamnya dibahas
juga pengorganisasian informasi dalam ranah digital dan
manual, yang pada umumnya dilakukan dengan
beberapa metode dan alas bantu perangkat teknologi
informasi seperti standar metadata, peraturan deskripsi
sumber informasi, serta sistem klasifikasi dan taksonomi
pengetahuan, format penyandian (encoding), dan
sebagainya. Pengorganisasian dan temu balik informasi
yang dibahas dalam buku ini merupakan langkah awal
untuk memeroleh nilai- nilai penting yang nantinya
menjadi core profesional hingga standar sebuah
lembaga yang mengelola informasi dalam
kesehariannya.
Buku ini merupakan panduan bagi mahasiswa
Pendidikan Guru Sekolah dasar maupun guru yang
hendak menyusun Penelitian Tindakan Kelas. Di dalam
buku ini akan dibahas konsep dasar PTK, cara menysun
PTK dari awal sampai akhir laporan, meskipun tidak
terlalu sempurna, Insya Allah buku ini mampu
memberikan pemahaman terkait dengan PTK.
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Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan
semesta Alam, Sang penggenggam jiwa, Dzat Yang
Maha Sempurna, Allah SWT, yang senantiasa
mengalirkan Rohman-Rohim-Nya kepada kami, serta
dengan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya,
penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah
Tinggi Ilmu Al-Qur’an (STIQ) Wali Songo Situbondo ini
dapat diselesaikan. Buku pedoman ini merupakan
penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Penyusunan
pedoman ini didasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh
civitas akademika STIQ Wali songo Situbondo dalam
menulis karya ilmiah yang berupa skripsi, makalah, dan
artikel jurnal. Dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini
diharapkan menjadi pedoman yang harus diikuti oleh
segenap civitas akademika STIQ Wali Songo Situbondo.
Hal ini dilakukan sebagai peningkatan kualitas karya
ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, dan
memaksimalkan peluang karya ilmiah yang dihasilkan
oleh mahasiswa dan dosen untuk dipublikasikan dalam
jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi. Sehingga dengan
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini sangat mendukung
dalam peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan yang
kita harapkan bersama. Kami berharap Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah ini sangat bermanfaat bagi
semua civitas akademika STIQ Wali Songo Situbondo
khususnya bagi para mahasiswa, sehingga dengan
pedoman ini mahasiswa lebih mudah dalam membuat
karya akademik. Segala upaya dilakukan untuk
menyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini. Namun
bukan mustahil dalam pedoman ini masih terdapat
kekurangan dan kesalahan. Kami sangat terbuka kepada
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semua pihak untuk memberikan masukan dan saran,
sehingga kami bisa menjadikan sebagai catatan dalam
penyusunan buku pedoman karya ilmiah pada tahun
selanjutnya.
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