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Pentingnya menulis
 Seseorang akan diingat dengan tulisannya.
 Kesenangan/Hobby
 Gelar ke-sarjanaan (S1, S2, dan S3)
 Pangkat
 Dan yang paling utama “ Allama bil qolam”

Apakah sama Karya tulis popular dan
ilmiah?
 Tahu tere liye, el shirazy, salim afillah, fatan, dan lain lain.
 Tahu Quraish shihab, Haidar baghir, Azhar arsyad, dan lain-lain.
 Ya, mereka semua penulis, tetapi sebagian menulis karya popular,
sebagian yang lain ilmiah.

Menulis itu Mudah
Menulis itu mudah, terutama bagi yang mau menulis
Jadi, syarat pertama untuk bisa menulis dan menjadi
penulis adalah kemauan
Jika kemauan belum muncul, padahal tuntutan
menghasilkan karya tulis terus menghantui kita, kita
harus memotivasi diri sendiri
Jadi, syarat kedua untuk jadi penulis adalah
kemampuan memotivasi diri sendiri
Bagaimana cara memotivasi diri sendiri?
Tergantung diri sendiri, tetapi keinginan-keinginan
tertentu sering manjur untuk maksud itu
Misalnya, karena ingin cepat selesai kuliah,
namanya dikenal orang (terkenal), pendapatnya
diketahui orang, membuat tulisan karena masalah
seperti itu belum ditulis orang, menanggapi tulisan,
pendapat, atau mereaksi suatu keadaan,
menambah penghasilan, dll

lanjutan…

Lazimnya, orang mempunyai kemauan dan termotivasi
karena memiliki pengetahuan dan kemampuan
Pengetahuan dan kemampuan adalah syarat
berikutnya untuk menjadi penulis
Tetapi, jika kita telah mempunyai kemauan dan motivasi,
pengetahuan dan kemampuan lebih mudah untuk
dikembangakan
Pengetahuan dan kemampuan berkaitan dengan isi
tulisan, apa yang diuraikan dalam karyatulis
Namun, ia juga berkaitan dengan cara dan tatacara
mengungkapnya
Yang terakhir itu berkaitan dengan kemampuan
membahasakan apa yang ingin diungkapkan dan
format penulisan
Jadi, pada intinya, untuk menjadi penulis atau menghasilkan
karya tulis orang harus memiliki kemauan, motivasi,
pengetahuan, dan kemampuan

lanjutan…

Pengetahuan dan kemampuan juga terkait dengan
cara mengungkapkan gagasan: aspek bahasa
Kemampuan mengungkapkan ide dalam bahasa
yang benar dan komunikatif adalah kunci
keberhasilan seeseorang untuk menjadi penulis
Singkatnya, ada dua unsur pengetahuan &
kemampuan yang harus dimiliki: apa yang akan
diungkapkan (isi) dan bagaimana cara
mengungkapkan (bentuk)
Aspek isi dan bentuk adalah dua hal yang
mendukung eksistensi sebuah karya tulis; keduanya
saling terkait dan saling melengkapi
Tulisan dengan bahasa yang benar jika isi tidak
meyakinkan, orang akan malas membaca karena
tidak memberi nilai tambah
Tulisan dengan ide yang bagus, orisinal, dan luas,
tetapi jika bahasanya tidak benar akan kacau
(bahasa menunjukkan karakter penulis)
Berlatih menulis karya ilmiah mesti melibatkan kedua
unsur itu

KENDALA MENULIS
Mengapa kita sulit menghasilkan karya tulis
padahal profesi kita menuntut untuk itu?
 Tampaknya, ada sejumlah kendala yang
menjadi penyebabnya yang antara lain dapat
ditunjukkan sbb.
Kendala psikologis:
 merasa tidak bisa padahal belum berusaha
 malu, takut, atau tidak percaya diri tulisannya kurang
baik sehingga ditertawakan orang
 malu, takut, atau tidak percaya diri bahwa
pengetahuannya tidak banyak
 malu, takut, atau tidak percaya diri bahwa
kemampuan bahasanya kurang baik
 kurang termotivasi karena berbagai sebab
 malas, tidak ada keinginan untuk maju
 dll

Kendala kemampuan:
 kurang menguasai pengetahuan, bahkan untuk bidang
keilmuannya sendiri (unsur gagasan, isi)
 tidak tahu apa yang harus atau dapat ditulis untuk
penulisan karya ilmiah
 kurang menguasai bahasa untuk membahasakan
gagasan pada penulisan karya ilmiah (aspek bentuk)
 kurang memahami model dan teknik penulisan karya
ilmiah

Kendala ekonomis/lain-lain:
 tidak ada tantangan dari faktor income, tidak menulis
juga sudah bisa hidup layak
 tidak memahami pentingnya berekspresi lewat karya
tulis
 kurang memahami/mengharagai pentingnya
penyebaran informasi lewat tulisan (kegiatan tulis-baca)
 masih terpaku pada budaya lisan (bicara-dengar;
ngobrol, nonton televisi, dll)

LANGKAH AWAL PEMBUATAN KARYA
TULIS (PENELITIAN)
Cari dan Tentukan Topik
 Bagi penulis pemula, topik sebaiknya dicari yang sesuai dengan
bidang karena masalah itu yang paling dikuasai
 Bertanya kepada diri sendiri: saya menguasai dan atau tertarik
pada bidang apa?
 Membaca dan membaca sebanyak mungkin: jurnal, laporan
penelitian, buku, makalah, akses internet
 Penulis yang baik pasti sekaligus pembaca yang rajin
 Diskusi dengan sejawat, berseminar
 Cermati bagaimana isi tulisan-tulisan itu: gagasan,
pengembangan dan pengorganisasian gagasan, bahasa, dan
lain-lain

Dari kegiatan-kegiatan itu lazimnya akan muncul “ilham”
di benak kita

Cermati Pola Pikir Pengarang lain
 Sekali lagi bagi penulis pemula: ada baiknya mencermati
tulisan pengarang yang karangannya baik untuk
“belajar”
 Cermati dan ikuti bagaimana cara:
(1) pengembangan gagasan
(2) pengembangan alinea
(3) perujukan acuan
(4) pengarang yang dirujuk
(5) peramuan berbagai gagasan dari berbagai sumber
(6) sikap pengarang
(7) stile dan ejaan, dan lain-lain
Catatan:
-Dengan rajin menulis, pada akhirnya pengarang akan
menemukan kepribadian sendiri
-Itu perlu waktu dan mau menulis terus-menerus (tidak
hanya dimotivasi oleh tuntutan lulus kuliah atau mau naik
pangkat saja)

Praktik Menulis
 Aktivitas menulis tidak cukup hanya berbekal teori walau
pengetahuan teoretis juga penting
 Untuk dapat menulis, kita harus benar-benar langsung praktik
menulis
 Seperti belajar berenang: untuk dapat berenang kita harus
betul-betul praktik berenang dengan resiko tenggelam
 Kendala utama biasanya ketika kita akan memulai menulis,
bingung tidak tahu apa yang harus ditulis, atau mulai dengan
atau dari mana
 Semua orang mengalami itu, tetapi kita harus berani
membuang keraguan dan ketidakpercayaan diri itu
 Menulislah apa saja: apa yang diminati, apa yang ada di
pikiran, apa yang menantang, tanpa merasa takut salah
 Bentuk tulisan bisa jadi masih berwujud coretan-coretan
ekspresif, tidak karuan, tidak saling terkait,
 Itu tidak masalah, sebab substansinya adalah menulis-kan
apa saja, gagasan dan ide-ide atau pendapat kita
 Kemudian cobalah kembangkan menjadi sebuah outline

PEMBUATAN OUTLINE
 Menulis pada hakikatnya adalah mengungkapkan
ide dan gagasan ke dalam wujud bahasa tertulis
 Ide, gagasan, atau materi yang ada di pikiran
banyak sekali (baik yang sudah siap diungkap
maupun yang masih berupa kelebatan-kelebatan
pikiran yang harus dikembangkan)
 Agar dapat diungkapkan dengan sistematis-logis dan
dengan bahasa yang benar, semua harus ditata,
disistematiskan, dan dipersiapkan dengan baik
 Penataan itu sebaiknya konkret, tidak hanya di pikiran
saja, dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca
berulang-ulang
 Penataan pikiran itu sebenarnya berupa
perencanaan tentang apa saja yang akan dituliskan
dan bagaimana pengurutannya
 Itulah yang kemudian disebut sebagai outline karya
tulis

lanjutan…
 Outline (secara kamus): garis besar, bagan, skema, sketsa,
kerangka
 Outline karangan: kerangka karangan, garis besar karangan
 Outline berisi kerangka topik dan sub-subtopik yang akan
dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang lengkap-jadi
 Outline mencantumkan judul karangan dan sub-subjudul (bab,
bagian) (semuanya sementara)
 Outline haruslah sudah memberikan gambaran jelas tentang
masalah yang diuraikan dalam karangan
 Semua subjudul harus mendukung tema karangan yang secara
jelas tercermin dalam judul; semua subjudul mendukung judul
utama karangan
 Semua sub-subjudul harus mendukung subjudul
 Semua subjudul menunjukkan secara konkret tentang apa saja
yang akan diuraikan dalam batang tubuh karangan
 Dengan membaca outline, mestinya orang sudah dapat
membayangkan apa isi karangan secara keseluruhan

 Outline yang jadi tidak lain adalah daftar isi sebuah
karya tulis

Langkah pembuatan Outline
 Penyakit yang menghantui penulis pemula (sering juga: yang
telah berpengalaman) adalah memulai sebuah tulisan
 Kebingungan itu biasanya meliputi pertanyaan: apa yang harus
pertama dituliskan, serta bagaimana pengalimatan dan
pengalineaannya
 Kebingunan pertama disebabkan oleh adanya sejumlah
gagasan yang “berebut” untuk lebih dahulu dituliskan;apa yang
mesti dituliskan di awal penulisan
 Atau sebaliknya, kebingugnan karena takada gagasan yang
akan diungkapkan; belum punya topik atau judul penelitian
 Kebingungan kedua menyangkut aspek bahasa, bahasa tulismenulis
 Bagi mahasiswa/pelajar yang sedang belajar menulis, ketepatan
unsur bahasa tampaknya lebih ditekankan
 Tetapi, bagi para penulis sungguhan (mahasiswa S2/S3 masuk
kelompok ini), aspek isi karangan lebih ditekankan
 Hal itu tidak berarti masalah bahasa diabaikan, tetapi semestinya
itu sudah baik (kalau belum baik, ya…kebangeten)

lanjutan …
Cara pembuatan outline sebagai berikut
 Tuliskan judul (sementara) penelitian yang akan dilakukan
 Tuliskan semua topik/subtopik/ide yang terkait dengan judul
(tema) karangan
 Biarkan semua subtopik/ide itu bermunculan begitu saja, tidak
usah terburu mengurutkannya secara logis-kronologis
 Setelah semua subtopik/ide dituangkan (sementara), cermati
satu per satu berdasarkan cakupan dan urutan
 Cakupan dimaksudkan sebagai satu subtopik dan subsubtopik yang menjadi bawahannya yang memang
berkaitan secara logika
 Atau, satu subjudul dengan subjudul-judul yang
mendukungnya
 Urutkan tiap subjudul dan sub-subjudul ke dalam pengurutan
yang menunjukkan alur pemikiran yang logis-kronologis
 Urutan subjudul langsung mendukung judul,dan sub-subjudul
mendukung langsung subjudul

lanjutan …
 Setelah pengurutan subjudul dan sub-subjudul secara
logis-kronologis selesai, cermati sekali lagi:
 Mungkin ada yang perlu ditambahkan, dibuang, atau
dipindah letaknya ke bagian yang yang lebih sesuai
 Jika sudah, selesailah pembuatan outline karangan itu
dan dilanjutkan membuat karangan secara utuh
 Tetapi, itu tetap bersifat sementara karena dalam proses
penulisan selalu saja terjadi perubahan: pengurangan,
pemindahan, atau penambahan sub-subjudul atau ideide baru yang muncul kemudian
 Pengembangan outline menjadi karangan yang utuh
dapat dimulai dari subjudul mana saja tergantung
kesiapan referensi
 Tetapi, alur logika yang runtut harus tetap diusahakan
pada akhir penulisan
 Tiap subjudul dan sub-subjudul harus secara jelas
mendukung tema karangan

Pembenahan Aspek Bentuk
Unsur Bahasa
 Bahasa apa pun yang dipakai dalam karya ilmiah (Indonesia,
Inggris) harus benar secara kaidah dan tepat kosakata
 Ketepatan kaidah dan kosakata merupakan prasyarat yang
harus terpenuhi
 Kriteria keindahan bahasa karya tulis ilmiah, artinya bukan karya
fiksi, pertama-tama adalah ketundukan pada kaidah, benar
secara kaidah
 Bahasa yang gramatikal dan runtut menunjukkan kualitas
berpikir; bahasa cermin logika
 Bahasa yang kacau menunjukkan kekacauan logika penulis
 Jika penulisan telah selesai, sebaiknya sekali lagi dibaca, siapa
tahu masih butuh pembenahan bahasa di sana-sini

Catatan: banyak penelitian dosen, tesis, disertasi, atau
artikel yang harus direvisi semata-mata faktor bahasa;
kualitas artikel juga dilihat dari kualitas bahasanya

Cara Merujuk
 Penulisan karya ilmiah lazimnya menyertakan banyak
rujukan: dari jurnal atau teks-teks yang lain
(Teks tidak lain adalah “kumpulan rujukan” yang padu,
yang direkatkan oleh tanggapan dan sikap kritis
penulis)
 Teks yang dirujuk harus benar-benar dibaca (tidak
sekadar untuk gagah-gagahan)
 Cara merujuk harus tepat dan konsisten sesuai dengan
aturan yang telah ditentukan (misalnya PPs UNY
mempunyai pedoman itu)
 Rujukan yang lazim: nama akhir pengarang, tahun,
dan halaman
Contoh: Edward (2008:75); (Edward, 2008:75)

Catatan: banyak karya ilmiah yang tidak tepat dan
tidak konsisten cara merujuk, dan itu jelas
mengganggu

Penulisan Daftar Pustaka
 Penulisan penelitian ilmiah sekaliber tesis/disertasi harus
menyertakan daftar pustaka terhadap bacaan apa saja
yang diacunya
 Semua yang dirujuk harus ada dalam daftar pustaka, dan
yang di daftar pustaka harus benar-benar dirujuk (tidak
sekadar untuk gagah-gagahan)

 Penulisan daftar pustaka harus konsisten sesuai dengan
ketentuan yang berlaku pada PT yang bersangkutan
 Contoh yang lazim dipakai:
Edward, Patricia A. 2008. Children’s Literary
Development, Boston: Pearson.

Catatan: sering dijumpai penulis yang tidak teliti tidak
mencantumkan semua pengarang yang dirujuk, atau
tidak dirujuk tetapi ada daftar pustakanya

Ejaan
 Bahasa apa pun yang dipakai dalam artikel (Indonesia,
Inggris) harus benar ejaannya
 Ejaan menunjukkan kerapian, kedisiplinan, dan
apresiasi terhadap aturan bahasa
 Ejaan meliputi semua aturan cara menulis dalam suatu
bahasa
 Gagasan baik dan bahasa benar, tetapi jika ejaan
kacau, itu tetap saja mengganggu
Catatan: sering dijumpai penulisan tesis, disertasi, atau
artikel dalam BI yang ejaannya kacau, tetapi
penulisnya tidak merasa bersalah

Format dan Sistematika Penulisan
 Semua karya tulis untuk tujuan apa pun, baik
berwujud skripsi, tesis, disertasi, maupun penelitian
para dosen, atau juga jurnal/majalah ilmiah,
mempunyai format dan ketentuan yang harus
diikuti oleh (calon) penulis
 Sistematika penulisan tesis/disertasi mungkin saja
berbeda antara satu PT dan PT yang lain
 Hal itu merupakan sesuatu yang wajar dan tidak
perlu dipersoalkan
 Kita hanya perlu menyesuaikan diri dengan
tuntutan aturan yang telah ditentukan di mana
kita berada

Catatan Penutup
 Kegiatan meneliti dan menulis itu sebenarnya mudah dilakukan jika kita
mau melakukannya
 Dosen dan mahasiswa pasca jelas mempunyai tanggungjawab moral
untuk menulis dan menulis sejalan dengan kegiatan meneliti dan meneliti
 Tanggung jawab itu berkaitan dengan fungsi sekolah (PT) yang sebagai
agen of changing
 Dosen, peneliti, ilmuwan, dan juga guru adalah bertugas
mengembangkan dan kemudian menranformasikan keilmuawan kepada
khalayak
 Itu motivasi diri idealnya; kita wajib menumbuhkan motivasi diri
 Motivasi yang lain: karena alasan nama, popularitas, eksistensi diri, uang,
naik pangkat, dll
 (Banyak guru DAN DOSEN yang mandeg tidak bisa naik pangkat sematamata karena terkendala tidak mempunyai karya tulis)
 Jadi, mengapa kita tidak mau dan mampu memotivasi diri kita sendiri
untuk menulis dan menulis
 Mulai sekarang juga diputuskan untuk segera menulis, topik apa pun yang
ditulis

 ITU DIMULAI DENGAN SEGERA MENEMUKAN JUDUL
PENELITIAN, BUAT PROPOSAL, SEGERA MULAI BEKERJA
SEKARANG JUGA

Saya tidak sekedar bercerita kosong

Silahkan di download di Researchgate.net
maupun di Scribd

Oke, Let’s to write

Secara sederhana, untuk memulai
menulis

Latar
Belakang
Masalah

Rumusan
Masalah

Tinjauan
Pustaka

Analisis

Kesimpulan

Mari saya bantu, berikan panduannya
 CONTOH JUDUL:
 PENGEMBANGAN PRODUK ORGANIK UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING
PRODUK DAN PELESTARIAN SUMBERDAYA PERTANIAN

 Pengembangan Produk Organik

: Topik Penulisan

 Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian
(outpu/outcome)
 Pelestarian Sumberdaya Pertanian

: Obyek kajian

: Obyek kajian (Benefit/impact)

 Judul lain, misalnya: Pengembangan Asuransi Syariah Pertanian untuk
meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan swasembada pangan

Lanjuttt
PENDAHULUAN
 Menjelaskan keunggulan dan kebaikan dari topic yang dibahas apabila
dikaitkan dengan obyek yang dibahas.
 Misalnya: Produk organic semakin diminati masyarakat seiring peningkatan
kesejahtaran masyarakat ( pendapatan yang tinggi dan kesadaran kesehatan
semakin maju).

 Jelaskan hubungan topic dengan obyek yang dibahas.
 Misalnya: Produk pertanian organic yang diproduksi dengan tidak
menggunakan bahan kimia menjadikan produk pertanian yang dihasilkan
semakin sehat dan diproduksi dengan teknologi yang ramah lingkunggan.
 Menjelaskan potensi dan masalah yang dihadapi oleh Obyek (Daya saing
produk dan sumberdaya pertanian)
 Potensi:
 Pertanian sebagai sector ekonomi yang dominan di Indonesia kerena
menyerap tenega kerja banyak, sumber pertumbuhan, dan sumber devisa
Negara, sehingga produk yang dihasilkan sangat berkaitan dengan
pendapatan masyarakta dan Negara. Produk pertanian organic semakin
diminati masyarakat walaupun harganya lebih mahal dan sebagian inputnya
khsusnya pupuk dan pestisida organic, sehingga menguntungkan bagi petani.

Jangan lelah, masih lanjut
 Masalah:
 Akibat pertumbuhan penduduk yang harus diikuti dengan pertumbuhan
bahan makanan, menyebabkan banyak produk pertanian dipacu
produksinya melalui tehnis budidya yang menggunakan banyak input
berbahan kimia (anorganik), yang diyakini petani dapat meningkatakan
produktivitas, penggunaannya lebih mudah, dan cara pengadaannya
lebih mudah. Namun system ini berdampak negative pada kualitas
produk yang mulai kurang diminati masyarakat sehingga daya saing
produk yang dihasilkan rendah. Penggunaan bahan kimia yang berlebih
dapat menghilangkan suatu spesis hayati dan meracuni lingkungan
karena penggunaannya tidak terkendali, sehingga keseimbangan
lingkungan terganggu kualitas sumberdaya pertanian menurun
(degradasi).

 Kesimpulan dari kerangka pemikiran tulisan ini (Hipotesis pada penelitian
kuantitatif)


Penggunaan input organic dapat meningkatkan kualitas produk dan
bahkan dapat memperbaiki lingkungan, produktivitas dapat terus
meningkat karena kondisi lingkung yang seimbang, sehingga daya saing
produk yang dihasilkan meningkat.

Tujuan Penulisan
 Mendeskripsikan jenis input pertanian yang digunakan, metode
penggunaan, dan masalah yang ditimbulkan (daya saing rendah dan
lingkungan rusak)
 Mendeskripsikan potensi pengembangan produk organic (dari aspek
teknologi, pasar, SDM, SDA)
 Menjelaskan peranan teknologi hijau yang dapat meningkatkan kualitas
produk, daya saing, dan pelesatrian lingkungan.

II. PEMBAHASAN (dapat diurai dalam beberapa sub bab sesuai criteria
kelompok pembahasan yang menunjukkan 1
 Menggunakan informasi (data yang sudah diolah yang menghasilkan
informasi) yang diperoleh dari berbagai sumber internet, kajian (empiris),
dan textbook.
 Gunakan minimal tiga sumber empiris (hasil penelitian, paper, atau jurnal)
 Pada pembahasan dapat menggunakan pernyataan pendukung dari
berbagai literature sebagai saduran dan ditulis pada daftar pustaka.

 III. KESIMPULAN
 Penggunaan teknologi hijau (sebutkan jenis teknologi hijau) misalnya
usahatani berbasis pupuk dan pestisida organik meningkatkan kualitas
produk dan sekaligus produktivitas, sehingga produk ………(komoditas
sebagai contoh) semakin diminati masyarakat khususnya yang memiliki
tingkat kesejahtraan yang tinggi, sehingga pendapatan masyarakat
meningkat dan sekaligus memperbaiki lingkungan karena petani tidak
menggunakan pupuk dan pestisida organic yang sebagian besar
diproduksi oleh petani sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
 Sumber informasi/data
 Referensi yang disadur

