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Abstrak 

Dra, Zuwirna, M.Pd, dkk, Peningkatan Kemarnpuan Mahasiswa dalam Penulisan l i a ~  
Ilmiah melalui Strategi Pembelajaran Konstrukiivisme. Penelitian hibah A2 Universitas 
Negeri Padang. 

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan peningkatan kemampuan 
mahasiswa dalam perkuliahan Metode Penulisan Karya Ilmiah melalui strategi 
pembelajaran konstruktivisme. Forrnulasi tersebut diawali dengan melihat sejumlah 
faktor dan kendala yang dihadapi dalam perkuliahan di dalam kelas, dengan tujuan bisa 
merurnuskan bentuk perlakuan yang tepat, guna peningkatan ketercapaian tujuan belaiar 
mahasiswa. 

Untuk bisa mewujudkan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan pada mata kuliah Metode Penulisan 
Karya Ilmiah dengan menggunakan siklus yang dikembangkan oleh Kernrnis dan Mc. 
Toggart (1988). Populasi dan sampel adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta 
mata kuliah Metode Penulisan Karya Ilmiah pada semester Juli - Desember 2008 dengan 
jumlah mahasiswa 38 orang. Penelitian dilakukan dengan menerapkan sistem siklus 
dengan kegiatan yakni perencanaan tindakan, pelaksanaan, observasi, evaluasi dan 
refleksi. Data dikumpulkan melalui observasi, interview, dokurnenstasi, lembaran tugas 
dan focus group. 

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa dalarn pelaksanaan pembelajaran 
sebelum diterapkan metode kontruktivisme dengan melakukan tes awal diperoleh tingkat 
ketercapaian hasil belajar yang paling tinggi tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa 
sebesar 57,89% dan paling rendah 17,11% rata-rata tingkat penguasaannya adalah 25%. 
Selanjutnya setelah dilakukan tindakan sesuai yang direncanakan yakni menerapkan 
metode konstruktivisme dengan beragam pengalaman belajar pada awal siklus ini tingkat 
penguasaan mahasiswa paling tinggi menjadi 80% dan paling rendah 45%, rata-rata 
tingkat penguasaan adalah 55 %. Hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan tingkat 
penguasaan rata-rata sebesar 30% pada setiap mahasiswa. Pada siklus I1 dilakukan 
perbaikan dan juga tindakan berikutnya dengan bimbingan intensif baik melalui 
penjelasan dosen dan juga diskusi diperoleh tingkat penguasaan mahasiswa paling tinggi 
95.5%, dan paling rendah 75.5%, rata-rata tingkat penguasaan adalah 85.15%. 
Mencermati data tersebut, berarti bahwa apabila dibandingkan tingkat penguasaan rata- 
rata pada siklus I dan I1 terjadi kenaikan tingkat penguasaan rata-rata sebesar 30.15%. 
Berdasarkan hasil dan temuan dalam penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa 
terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belaiar mahasiswa dengan menerapkan metode 
konstruktivisme. 1 
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BAB I 

PENDAHOZUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar di Perguruan Tinggi sangat sarat dengan kegiatan intelektual yang 

salah satunya adalah kegiatan penelitian dan telaah ilmiah, baik dilakukan oleh 

mahasiswa maupun dosen. Seorang mahasiswa dituntut untuk lebih peka 

terhadap lingkungannya yakni masyarakat dan juga memanfaatkan keilmuannya 

guna memecahkan seluruh permasalahan yang terdapat di dalarn masyarakat 

sesuai disiplin ilmunya. 

Secara teoritis hasil penelitian yang dilakukan civitas akademika Perguruan 

Tinggi seperti mahasiswa hams bisa ditulis sesuai kaidah ilrniah agar bisa dibaca 

clan dimanfaatkan secara luas. Sehubungan dengan itu diperlukan seperangkat 

kemarnpuan untuk menuliskankan karya ilmiah yang dihasikannya secara baik 

dalam bentuk makalah, laporan, observasi, skripsi dan juga beragam bentuk 

tulisan ilmiah lainnya 

Untuk bisa menulis karya ilmiah sesuai dengan karakteristik tulisan tersebut 

membutuhkan pengetahuan mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

penulisan karya ilmiah, karakteristik tulisan ilmiah, serta mempunyai sensitivitas 

yang tinggi melihat fenomena di lapangan yang dapat dijadikan sebagai pokok 

penulisan. Semua ha1 itu dipelajari di Perguruan Tinggi salah satunya pada 



jurusan Kurikulurn dan Teknologi Pendidikan FIP UNP yakni pada mata kuliah 

pokok Metode Penulisan Karya Ilmiah. 

Mata kuliah ini merupakan satu kesatuan yang utuh dari paket kurikulum 

yang berlaku. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat sebelum 

mengikuti mata kuliah Seminar Teknologi Pendidikan dan menulis skripsi atau 

tugas akhir sebelum menyelesaikan perkuliahan pada jurusan KTP. Mata kuliah 

ini membahas mengenai jenis dan kriteria karya ilmiah, ketrampilan merurnuskan 

tema, menurunkan topik dari tema, penentuan judul berdasarkan topik, 

penyusunan kerangka tulisan, pemilihan bahan kepustakaan, penulisan isi 

berdasarkan kerangka dan format penulisan, teknik pengutipan dan penulisan 

daftar pustaka yang semuanya dituangkan melalui sebuah makalahkarya ilmiah. 

Begitu kompleknya ha1 yang dipelajari dalam mata kuliah ini tujuan akhirnya 

yakni untuk 1) membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pamaharnan 

tentang konsep dasar karya ilmiah, komponen dan proses penulisannya sesuai 

dengan format yang benar, 2) melatih mahasiswa agar mampu mengembangkan 

sikap ilmiah dan berfdcir ilmiah, 3) melatih mahasiswa agar mampu membuat 

kerangka karya tulis ilmiah sesuai dengan kriteria yang berlaku, melatih 

mahasiswa agar mampu menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan kriteria 

tertentu. 

Melalui mata kuliah ini mahasiswa dilatih agar lebih sensitif menangkap 

fenomena yang tejadi, memiliki kemampuan mengungkapkan ide, pendapat, 



maupun gagasan melalui tulisan ilmiah, baik dalam bentuk makalah ilmiah 

maupun laporan penelitian. Kemampuan-kemampuan tersebut selanjutnya dapat 

diaplikasikan dalam menulis makalah ilmiah, skripsi, laporan penelitian, maupun 

tugas akhir, atau setelah mereka berada di masyarakat nantinya. 

Sebagai pengampu mata kuliah, penulis menemui permasalahan yang belum 

terpecahkan secara signifikan melalui proses perkuliahan selama ini. 

Permasalahan itu di antaranya adalah 1) Terbatasnya kemampuan mahasiswa 

dalam menangkap gejala aktual yang dapat dijadikan sebagai temaljudul tulisan, 

2) Terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan idelgagasan 

melalui tulisan ilrniah, 3) Karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam 

bentuk makalah ilmiah belurn sesuai dengan karakteristik dan format karya 

ilmiah yang baik, 4) Penyelesaianlpenyerahan tugas sering terlambat melarnpaui 

batas waktu yang telah disepakati bersama, 5) Nilai yang diperoleh mahasiswa 

sebagian besar berkisar antara B dan C dan sedikit sekali yang memperoleh nilai 

A. 

Berdasarkan analisa, kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti 1) strategi atau pendekatan pembelajaran yang kurang relevan dengan 

kebutuhan mahasiswa dan karakteristik materi yang akan diberikan, 2) 

ketergantungan mahasiswa sangat tinggi terhadap penyajian materi kuliah dari 

dosen dan kurangnya usaha mahasiswa mencari sumber-sumber yang relevan, 3) 

inisiatif dan kreativitas mahasiswa umwnnya sangat kurang. Ini terlihat dari 



sulitnya mahasiswa menangkap fenomena dan gejala aktual yang dapat dijadikan 

sebagai topik atau judul tulisan. Bila fenomena seperti itu tidak segera 

ditanggulangi secara signifkan, maka dikhawatirkan isu-isu tentang duplikasi, 

manipulasi atau plagiat karya ilmiah akan menjadi kenyataan. 

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti menganggap sangat perlu 

dilakukan usaha untuk mengatasi masalah tersebut melalui langkah-langkah yang 

efektif yang mengarah pada tercapainya tujuan pembelajaran dan tujuan yang 

hams dicapai melalui mata kuliah ini. Salah satu alternatif ditawarkan yang dapat 

dilakukan melalui tindakan pembelajaran adalah dengan menerapkan strategi 

konstruktivisme yang berorientasi pada student-centered learning strategies atau 

melalui strategi belajar aktif yang lebih menekankan pada pentingnya aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Melalui strategi konstruktivisme dengan pendekatan belajar aktif sebagai 

suatu tindakan pembelajaran di kelas dalam proses perkuliahan metode penulisan 

karya ilmiah diperkirakan akan mampu mengubah dan meningkatkan 

kemampuan h e r j a  mahasiswa. Peningkatan kemampuan itu terlihat dari proses 

belajarnya maupun produk yang akan dihasilkannya. Perkiraan itu berdasarkan 

asurnsi bahwa melalui pendekatan belajar aktif yang dilakukan, mahasiswa akan 

lebih terlatih untuk berprakarsa, berpikir secara sistematis, kritis, tanggap, 

sehingga dapat menyelesaikan masalah melalui penelusuran informasi yang 

bermakna baginya. Kondisi itu akan berujung pada terciptanya proses dan hasil 



belajar mahasiswa yang tens  meningkat kualitasnya maupun produktivitasnya 

dalam menulis karya ilrniah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas dan rencana 

pemecahan yang akan dilakukan, maka rurnusan masalah dalam penelitian ini 

dapat diformulasi sebagai berikut yakni : Apakah melalui Strategi Pembelajaran 

Konstruktivisme dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan mahasiswa 

dalam menulis makalah ilmiah sesuai dengan kriteria penulisan kurya ilmiah? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rurnusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah terjadinya peningkatan kemarnpuan mahasiswa 

dalam menulis makalah ilmiah sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah 

melalui Strategi Pembelajaran Konstruktivisme belajar Aktif. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun luaran penelitian ini selain bisa meningkatkan kualitas pembelajaran 

terutama dalam menulis berbagai tulisan ilmiah, secara teoritis dan praktis 

penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi tirn peneliti surnbangan pemikiran dalam bentuk tindakan untuk 

meningkatan kualitas pembelajaran, khususnya dalam melaksanakan strategi 

belajar konstruksivisme belajar aktif pada mata kuliah Metode Penulisan 



Karya Ilmiah 

b. Mahasiswa yang terlibat sebagai subyek penelitian, mempunyai implikasi 

langsung terhadap perubahan dan peningkatan kinerja dalam proses dan hasil 

belajar yang diperoleh. 

c. Bagi program studi, sebagai bahan dalam mengambil kebijakan dan keputusan 

yang tepat dalam rangka peningkatan atrnosfir akadernik pada 

jurusadprogram studi yang bersangkutan. 

E. Sistematika Penulisan laporan 

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari lirna bab. Bab I merupakan 

pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perurnusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. Bab I1 dalam penelitian ini menguraikan 

tentang kajian kepustakaan meliputi kajian teori, penelusuran penelitian yang 

relevan dan kerangka konseptual. Bab I11 memamaparkan tentang metodologi 

penelitian yang terdiri dari desain penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian 

dan lokasi penelitian, instnunen penelitian, jenis, teknik pengumpulan data dan 

analisa data, dan sistematika pelaksanaan penelitian. Bab N terdiri dari hasil 

penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang prosedur penelitian yang 

dilakukan serta pembahasan, dan terakhir bab V yang merupakan akhir laporan 

penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 



BAB n 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Kajian Teori 

1. Proses Pembelajaran 

Secara umum pembelajaran merupakan upaya memanipulasi surnber-sumber 

belajar dalam rangka menciptakan kondisi yang dapat memfasilitasi terjadinya 

peristiwa belajar. Dalam pengertian tersebut menurut Anderson dan Karthwol 

(2002) sedikitnya terdapat tiga ha1 yang masing-masingnya menjalankan 

fungsinya mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

Pertarna, fungsi pengelolaan surnber belajar yang dilakukan oleh faktor di luar diri 

peserta didik yaitu dosen. Kedua, h g s i  belajar yaitu yaitu berinteraksinya 

mahasiswa dengan sumber belajar. Ketiga, fungsi penilaian dan pengukuran 

terhadap upaya penciptaan kondisi maupun interaksi antar sumber belajar. Ketiga 

fungsi tersebut akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa 

dalam mencapai tujuan belajamya. 

Seiring dengan berkembangnya zarnan, kegiatan pembelajaran kini 

mengalami pergeseran makna yakni dari membentuk manusia yang cenderung 

seragam menjadi manusia yang menghargai perbedaan. Kalau dulu kegiatan 

pembelajaran cenderung lebih menekankan pada kemampuan transfer informasi 

dari guru pada peserta didik, namun kini paradigma itu berubah. Pembelajaran 

lebih menekankan pada peserta didik untuk aktif dalam menemukan sendiri 



informasi yang dibutuhkannya. Dalam ha1 ini, Longworth (1999) menyatakan 

bahwa pendidik perlu mengubah focus dari apa yang perlu dipelajari menjadi 

bagaimana caranya untuk mempelajari. Perubahan yang hams terjadi adalah 

perubahan dari isi menjadi proses. Belajar bagaimana cara belajar untuk 

mempelajari sesuatu menjadi suatu ha1 yang lebih penting daripada fakta-fakta 

dan konsep-konsep yang dipelajari itu sendiri. Artinya dalam ha1 ini ditekankan 

bagaimana seorang pembelajar di masa depan dituntut untuk bisa menemukan 

sendiri dan memahami makna dari apa yang dibelajarinya sehingga lebih bisa 

meresap dan mudah untuk diaplikasikan. 

Sehubungan dengan itu pendidikan melalui proses pembelajaran hams 

bisa mempersiapkan para individu yakni peserta didik untuk siap hidup dalam 

sebuah dunia di mana masalah-masalah muncul jauh lebih cepat daripada jawaban 

dari masalah tersebut. Hal tersebut berujung bahwa peserta didik harus memiliki 

keterampilan-keterampilan yang diperlukannya untuk secara berkelanjutan 

menyesuaikan hubungan mereka dengan sebuah dunia yang terus berubah. Tujuan 

pendidikan haruslah untuk mengembangkan suatu masyarakat di mana orang- 

orang dapat hidup secara lebih nyaman dengan adanya perubahan daripada 

dengan adanya kepastian. Dalam dunia yang akan datang, kemampuan untuk 

menghadapi hal-ha1 baru secara tepat lebih penting daripada kemampuan untuk 

mengetahui dan mengulangi hal-ha1 lama. 

Orientasi baru dalam pendidikan ini dinilai sangat penting dan kuat 



direspon dalam berbagai bidang studi, baik dalam bidang studi eksakta maupun 

ilmu-ilmu sosial. Para pendidik, praktisi pendidikan dan kita semua, mau tidak 

mau harus merespon perubahan yang terjadi dengan mengubah paradigma 

pendidikan. Untuk menjawab dan mengatasi perubahan yang terjadi secara terus- 

menerus, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah paradigma 

konstruktivisme. 

2. Strategi Pembelajaran Konstruktivisme 

Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pengetahuan 

selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi 

melalui serangkaian aktivitas seseorang. Mahasiswa membentuk skema, kategori, 

konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan 

(Bettencourt dalarn Pannen, 2005). 

Komtruktivisme menjadi landasan bagi beberapa teori belajar seperti teori 

perubahan konsep, teori belajar bermakna, dan teori skema. Konstruktivisme 

percaya bahwa dalarn proses belajar seseorang mengalami perubahan konsep. 

Pengetahuan tidak sekali jadi, tetapi melalui proses perkembangan yang terus 

menerus. Proses perubahan terjadi bila mahasiswa aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya. Teori Konstruktivisme dan perubahan konsep menjelaskan bahwa 

pengertian yang dibentuk mahasiswa munglun berbeda dengan pengertian 

ilmuwan, tetapi bukan berarti salah atau akhir proses perkembangan karena setiap 



kali mereka dapat mengubah pengertiannya melalui pengalaman. Salah paham 

dalam memahami sesuatu menurut teori konstruktivisme bukanlah akhir dari 

segala-galanya, melainkan justru menjadi awal untuk perkembangan yang lebih 

baik (Suparno, 1997). 

Strategi pembelajaran konstruktivisme meliputi strategi belajar aktif, strategi 

belajar mandiri, belajar kooperati dan kolaboratif, generative learning, dan model 

pembelajaran kognitif (Pannen,2005). 

Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivisme memandang subyek 

aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan 

lingkungan Dengan bantuan struktur kognitihya ini, subyek menyusun pengertian 

realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui 

struktur kognitif yang diciptakan oleh subyek itu sendiri. Struktur kognitif 

senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan dan 

organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri terjadi secara terus 

menerus melalui proses rekonstruksi. 

Dalam teori konstruktivisme pada proses pembelajaran, si belajarlah yang 

harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan 

pengetahuan mereka, bukan pembelajar atau orang lain. Mereka yang hams 

bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Penekanan belajar siswa secara aktif 

ini perlu dikembangkan. Kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka 

untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. 



Belajar dalam ha1 ini lebih diarahkan pada experimental learning yaitu 

merupakan adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkrit di 

laboratoriurn, diskusi dengan teman sekelas, yang kemudian dikontemplasikan 

dan dijadikan ide dan pengembangan konsep baru. 

Beberapa ha1 yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktivistik, 

yaitu: (1) mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam kontek yang 

relevan, (2) mengutamakan proses, (3) menanarnkan pembelajaran dalam konteks 

pengalaman sosial, (4) pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi 

pengalaman (Pranata, htt~://~uslit.~etra.ac.id/iournals/interior/.). 

Sehubungan dengan itu dalam pembelajaran konstruktivisme penting 

artinya memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui pengalaman 

langsung menemukan sesuatu sehingga bisa membentuk sendiri konsep 

pengetahuannya. 

3. Strategi Belajar Aktif 

Belajar aktif (sering dikenal dengan Cara Belajar Siswa Aktif) merupakan 

suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara 

belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Untuk dapat mencapai ha1 

tersebut, kegiatan perkuliahan dirancang sedernikian rupa agar bermakna bagi 

mahasiswa. Belajar yang bermakna te rjadi bila mahasiswa berperan secara aktif 

dalam proses belajar dan akhirnya mampu memutuskan apa yang akan dipelajari 

dan cara mempelajarinya (Yulaelawati, 1992). 



Melalui pendekatan belajar aktif, mahasiswa mampu mengenal dan 

mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang dimiliki. Mahasiswa dapat 

memanfaatkan potensi surnber belajar yang ada di sekitarnya, lebih terlatih untuk 

berprakarsa, berpikir secara sistematis, kritis, tanggap, sehingga dapat 

menyelesaikan masalah melalui penelusuran informasi yang bermakna baginya 

(Pannen, 2005). Selanjutnya dijelaskan bahwa, belajar aktif menuntut dosen 

bekerja secara profesional, sistematis dan menjadikan proses pembelajaran 

sebagai pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa. 

Untuk itu dosen diharapkan memiliki kemampuan; a) memanfaatkan surnber 

belajar secara optimal, b) berkreasi dan mengembangkan kreasi baru, c) 

Mengurangi kesenjangan pengetahuan yang diperoleh dari sekolah dengan 

pengetahuan yang diperoleh dari masyarakat, d) memperjelas relevansi dan 

keterkaitan mata kuliah dengan kebutuhan sehari-hari dalam masyarakat, e) 

mengembangkan pengetahuan, ketrarnpilan, dan perilaku mahasiswa secara 

bertahap dan utuh, f )  memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya, dan g) menerapkan 

prinsip-prinsip belajar aktif. 

Strategi yang dapat digunakan dosen melalui belajar aktif antara lain; a) 

Refleksi, yaitu dengan meminta mahasiswa merefleksikan apa-apa yang telah 

mereka pelajari, b) Pertanyaan mahasiswa; dosen menugaskan mahasiswa untuk 

memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-ha1 yang tidak dipahami atau hal- 



ha1 yang perlu dibahas dalam kelas, c) Rangkuman; maksudnya bahwa mahasiswa 

ditugasi merangkurn materi yang baru dipelajari, d) Pemetaan kognitif. 

Kegiatan belajar aktif dapat dilakukan dalam pembelajaran klasikal, 

kelompok, maupun belajar individual. Dosen perlu memilih bentuk kegiatan yang 

paling tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sumber belajar yang 

dapat dimanfaatkanpun tidak terbatas pada sumber belajar yang ada di kampus 

saja, tetapi juga yang ada di luar kampus. Pemanfaatan sumber belajar yang 

beraneka ragam secara optimal merupakan titik tolak kegiatan pembelajaran yang 

bervariasi. 

Melalui belajar aktif mahasiswa dapat berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. Melalui perhatian terhadap mahasiswa secara individu 

diharapkan mahasiswa dapat mencapai ketuntasan dalam belajar. 

4. Urgensi Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah bagi Mahasiswa 

Sebagai seorang calon ilmuan dan profesional, diharapkan mahasiswa tidak 

hanya menjadi konsumen dari ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai produsen 

dalam bidang ilmiah. Artinya, bahwa mahasiswa harus mampu menyampaikan 

pengetahuan 

tersebut kepada orang lain sehingga pengetahuan menjadi berkembang dan dapat 

diaplikasikan. Agar buah pikiran yang ditulis dan disampaikan dapat dipahami 

orang dengan jelas, tegas, cerrnat dan efisien tanpa keragu-raguan, maka perlu 

dipahami cara-cara tertentu yang sudah lazim dalam menulis karya ilmiah. 



Ali (2005) menyatakan, bahwa karya ilrniah memiliki tujuan dan khalayak 

sasaran yang jelas. Aspek komunikasi dalam ha1 ini memegang peranan penting, 

oleh sebab itu penyampaian dalam aspek yang komunikatif sangatlah penting. 

Penulisan karya ilmiah tidak hanya mengekspresikan pikiran namun juga 

menyampaikan hasil penelitiannya sehingga dibutuhkan kata-kata yang bisa 

meyakinkan pembacanya dalam mengapreasiasi karya ilmiah tersebut. 

Brotoeidojo (dalam Ali, 2005) menjelaskan bahwa sebuah tulisan dianggap 

sebagai satu karya ilmiah harus memenuhi tujuh persyaratan sebagai berikut, 

yaitu (1) menyajikan fakta secara objektif dan sistematis atau menyajikan hukurn 

alam pada situasi spesifik; (2) ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur dan tidak 

rekaan; (3) disusun secara sistematis, setiap langkah dikendalikan secara 

prosedural dan konseptual; (4) menyajikan rangkaian sebab akibat dengan 

pemahaman dan alasan yang induktif yang mendorong pembaca untuk menarik 

kesimpulan; (5) mengandung pandangan serta dukungan untuk pembuktian 

berdasarkan suatu hipotesis; (6) ditulis secara tulus, yang berarti bahwa karya 

ilrniah hanya rnengandung faktual sehingga tidak memancing pertanyaan yang 

bemada keraguan. Penulis karya ilmiah tidak boleh memanipulasi data, bersifat 

ambius dan prasangka. Penyajian karya ilmiah tidak boleh bersifat emotif; (7) 

bersifat ekspositori. Jika pada akhirnya timbul kesan argumentatif dan persuasif 

ha1 itu ditirnbulkan oleh penyusunan kerangka karangan yang cermat. 

Sesuai dengan tuntutan yang harus dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah 



tersebut, maka setiap mahasiswa pada jurusan KTP FIP UNP perlu memahami 

beberapa konsep, prinsip, dan cara menulis karya ilrniah, baik dalam bentuk 

makalah, skripsi, maupun laporan penelitian. Pengetahuan tentang cara membuat 

karya ilmiah tidak akan banyak bermakna tanpa diikuti dengan latihan-latihan 

yang efektif. Melalui pendekatan pembelajaran yang tepat maka latihan-latihan itu 

dapat dirancang dan dikerjakan oleh mahasiswa, sehingga akhirnya dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkuliahan. 

B. Penelitian Relevan 

Dalam ha1 ini penelitian yang relevan dengan yang telah dilakukan dapat 

dipaparkan sebagai berikut, oleh Syukur Gazali (2002)dalam penelitiannya 

berjudul "Menerapkan Paradigma Konstruktivisme melalui Startegi Belajar 

Kooperatif dalam Pembelajaran Bahasa". Dalam penelitian ini dapat diperoleh 

informasi bahwa dengan menerapkan paradigma kontruktivisme melalui stategi 

belajar kooperatif dalam pembelajaran bahasa diketahui bahwa aktivitas belajar 

siswa bisa meningkat karena menggunakan beragam surnber pembelajaran dan 

saling berinteraksi dalam kelompok kecil. 

C. Defenisi Operasional 

Ada beberapa konsep yang dijukan dalam penelitian ini, seperti yang dikemukan 

sebagai berikut. 

1. Peningkatan, berdasarkan arti dalam KBBI yakni, proses, usaha untuk .... . 

Dalam penelitian ini "peningkatan" dirnaksudkan usaha untuk mendapatkan 



pembelajaran konstruktivisme diyakini bisa meningkatkan kemarnpuan 

mahasiswa dalam menulis karya ilmiah karena dapat membuat aktivitas 

mahasiswa meningkat melalui pembelajaran yang beragam. Dalam penelitian ini 

dilakukan dua siklus pembelajaran yang bertujuan untuk membelajarkan 

mahasiswa melalui diskusi kelompok kecil sehingga seluruh mahasiswa menjadi 

aktif. 



BAB I11 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan peningkatan kualitas pembelajaran 

(PPKP) dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK). PTK ini dilaksanakan 

pada mata kuliah Metode Penulisan Karya Ilmiah dengan menggunakan siklus 

yang dikembangkan oieh Kemmis dan Mc. Toggart (1988). Penelitian ini 

dilaksanakan pada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Metode Penulisan 

Karya Ilmiah yang dibirnbing oleh dua orang dosen pengampu mata kuliah. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada program studi Teknologi Pendidikan Jurusan 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Padang. Waktu penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadual dan masa 

perkuliahan mata kulaih Metode Penulisan Karya Ilmiah yaitu pada semester Juli 

- Desember 2008. 

C. Subyek Penelitian 

Penelitian PPKP dalam bentuk PTK ini dilakukan pada mahasiswa yang 

terdaftar sebagai peserta mata kuliah Metode Penulisan Karya Ilmiah dengan 

jurnlah mahasiswa 3 8 orang. 



D. Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan secara bersiklus yang dirnulai 

dengan siklus pertama. Setiap siklus terdiri dari beberapa langkah penelitian 

yaitu: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta 

refleksi. Siklus ke dua sangat ditentukan oleh hasil refleksi pada siklus pertama. 

Operasional pelaksanaan siklus adalah sebagai berikut. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan tindakan 

1). Menyusun skenario pembelajaran yang dibutuhkan secara tepat 

2). Menyiapkan materi dan pengalaman-pengalaman belajar yang akan diberikan 

kepada mahasiswa 

3). Menyiapkan sarana pendukung seperti; lembar kerja (LKS), lembaran soal, 

lembaran penilaian, pedoman observasi. 

b. Pelaksanan tindakan 

1) Kegiatan awal, dosen melakukan kegiatan yang dapat memusatkan perhatian 

mahasiswa terhadap perkuliahan yang segera akan dilaksanakan 

2) Dosen memberikan tes awal (pre-test) 

3) Pada kegiatan inti, dosen memberikan sarana pendukung, lembaran kerja 

(materi dan soal latihan) 



4) Dosen memberikan penjelasan singkat tentang materi perkuliahan yang 

berkaitan dengan karakteristik karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, 

komponen-komponen karya tulis ilmiah, dan teknik penulisan karya ilmiah. 

5) Dosen memberikan penjelasan singkat mengenai hal-ha1 yang hams 

dikerjakan berdasarkan lembaran kerja yang telah diberikan 

6 )  Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengerjakan 

tugasllatihan yang ada pada lembaran kerja 

7) Dosen mencermati pekerjaan mahasiswa selama proses penyelesaian tugas 

berlangsung, kemudian memberikan bimbingan sesuai dengan masalah dan 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa 

8) Mahasiswa diberi kesempatan mengoreksi/memperbaiki peke rjaannya sesuai 

dengan masukan dari dosen 

9) Mahasiswa diberi kesempatan menarnpilkan pekerjaannya di hadapan 

mahasiswa lain untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran. 

10) Dosen memberikan komentar terhadap tugas yang ditarnpilkan dan komentar 

mahasiswa. 

11) Dosen mengurnpulkan tugas yang telah disempurnakan oleh mahasiswa 

berdasarkan masukan dari teman mereka dan dosen pembimbing untuk dinilai 

dan diadrninistrasikan 

12) Pada kegiatan penutup, Dosen melakukan post-test/kuis. 



c. Observasi dan evaluasi 

1) Melakukan rekarnan (pengarnatan) terhadap prilaku yang ditarnpilkan 

mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran 

2) Melakukan diskusi dengan sesama dosen mengenai hasil pengamatan 

3) Dosen melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil 

pengarnatan 

d. Refleksi 

1) Merumuskan hal-hal yang belurn dan yang telah dilakukan berdasarkan hasil 

observasi dan evaluasi 

2) Merumuskan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya pada 

tahap berikutnya. 

2. Siklus I1 

Pada siklus I1 ini dilakukan perbaikan melalui tahapan-tahapan kegiatan 

berdasarkan hasil yang telah dicapai pada siklus I. Siklus I clan siklus I1 dilakukan 

dalam waktu maksimal enam kali pertemuan. Bila siklus I1 belum mencapai target 

yang telah ditentukan, maka akan dilakukan perbaikan pada siklus 111. 

3. Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan dalam mata 

kulaih Metode Penulisan karya Ilmiah melalui strategi konstruktivisme ditandai oleh 

beberapa ha1 seperti; 



1) 75% karakteristik dan rambu-rambu penulisan karya ilmiah dapat dipahami 

mahasiswa dengan baik 

2) 80% dari keseluruhan mahasiswa mampu menulis karya ilmiah dalam bentuk 

makalah ilmiah sesuai dengan karakteristik karya ilmiah. 

E. Instrumen Penelitian 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, data tentang kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh mahasiswa, dan data tentang kemampuan mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugasllatihan yang diberikan dosen serta hasil belajar mahasiswa 

setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Untuk memperoleh data tersebut 

diperlukan instrumen penelitian sebagai berikut: 

1. Pedoman observasi, untuk mendapatkan data mengenai aktivitas yang 

dilakukan oleh mahasiswa dan dosen selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

2. Lembaran tugasllatihan, untuk mendapatkan data mengenai kemampuan 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugasllatihan. 

3. Dokurnen dalam bentuk draf makalah yang ditulis mahasiswa untuk melihat 

hasil belajar yang telah dicapai oleh mahasiswa (sebagai post-test). 

4. Catatan-catatan lain untuk mendokumentasikan hal-ha1 yang belum terekam 

oleh instnunen yang disiapkan. 



F. Teknis Analisis Data 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu : 

1. Reduksi data, yang dilakukan melalui seleksi, pengelompokan dan 

pengorganisasian data mentah menjadi informasi yang bermakna 

2. Paparan data, dilakukan dalam upaya menampilkan data secara jelas dan 

mudah dipahami dalam bentuk paparan naratif dan dalam bentuk lainnya 

3. Penyimpulan, yaitu pengambilan intisari dari sajian data yang telah 

diorganisasikan dalam bentuk pernyataan yang singkat dan bermakna. 

G.  Teknik Pemeriksaaan Keabsahan Data 

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis 

mempergunakan beberapa teknik yang dikemukan Moleong (1995: 175), yakni, 

pertarna melakukan pengamatan secara terus menerus terhadap objek penelitian 

serta berupaya untuk tidak mempengaruhi data di lapangan. Hal ini dilakukan 

agar kondisi objek tidak terpengaruh. Setelah beberapa kali dilakukan 

pengamatan, maka baru dilakukan observasi langsung. 

Kedua, kegiatan triangulasi terhadap surnber yang berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi dari informan yang 

diperoleh dengan informan lainnya dan trianggulasi dengan teori. Triangulasi 

merupakan teknik keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 



tersebut. Teknik ini digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda, yaitu: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh responden. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan responden di depan umun dengan 

yang dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang diakatakan responden tentang situasi penelitian 

dengan apa yang diakatakan sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif responden dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. 

Teknik ketiga dalam menjamin keabsahan data adalah dengan melakukan 

pemeriksaan teman sejawat. Teknik ini dilakukan dengan memposisikan hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalarn bentuk diskusi analitis dengan 

reviewer dan teman sejawat. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil atau temuan penelitian dan pembahasan 

sesuai dengan prosedur penelitian yang dilakukan. 

A. Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

I). Perencanaan 

Sesuai dengan rurnusan masalah penelitian ini, telah dirumuskan rencana 

tindakan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah penelitian ini. Topik 

yang dibahas adalah tentang "Konsep Dasar Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah" 

dengan sub Topik, Isi/Komponen Karya Tulis Ilmiah. Dalam pembahasan topik dan 

sub. topik ini disusun skenario pembelajaran bersarna anggota peneliti dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Menyiapkan tes awaVtugas awal yang berkaitan dengan topik yang akan 

dibahas dalarn perkuliahan. 

b. Menyiapkan materi perkuliahan dalarn bentuk lembaran materi yang akan 

dipelajari mahasiswa secara individu dalam kelompok-kelompok kecil 

(maksimal lima orang mahasiswa kelompok). 

c. Menyiapkan lembaran tugasllatihan sesuai dengan materi yang dipelajari clan 

yang akan dikerjakan secara individu maupun dalam kelompoknya. 
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Fokus pada penelitian ini adalah penyajidpembahasan materi dalam rangka 

peningkatan kemampuan mahasiswa dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah. Rencana 

tindakan telah disusun secara terintegrasi, bukan secara terpisah. 

2). Pelabanaan 

Pada pertemuan I peneliti memberikan tes awalltugas awal yang berkaitan 

dengan Konsep Dasar Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah clan IsiKomponen 

Karya Tulis Ilmiah yang telah disiapkan sebelumnya dengan anggota peneliti. 

Test awal ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal 

mahasiswa tentang Konsep Dasar Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan 

IsiKomponen Karya Tulis Ilmiah. 

Berdasarkan ha i l  tes awal inilah disiapkan dan dilaksanakan bentuk-bentuk 

tindakan yang diberikan dalam pembelajaran. Dalam pertemuan I1 dilakukan 

pembagian kelompok-kelompok kecil (maksimal lima orang1 kelompok), 

selanjutnya dibagikan lembaran materi perkuliahan kepada masing-masing 

mahasiswa untuk dipelajari/dibahas secara individu dalam kelompok masing- 

masing. Sebelum mahasiswa mempelajari dan membahas materi tersebut secara 

individu dalam kelompoknya terlebih dahulu dosen sekaligus sebagai peneliti 

memberikan penjelasan tentang aktivitas yang akan dilakukan selama 

mempelajarilmembahas lembaran materi yang telah dibagikan tersebut. 

Apabila mahasiswa mengalami kesulitan dalam mempelajarilmemahami 

materi, mahasiswa yang bersangkutan dianjurkan bertanya kepada teman 



sekelompoknya. Di samping itu, jika ada hal-ha1 yang belum tuntas atau ada 

materi yang belum dipahami oleh individu maupun kelompok, 

mahasiswa/kelompok diberi kesempatan untuk bertanya kepada peneliti. Dalam 

ha1 ini peneliti merespon pertanyaan mahasiswa sampai tidak ada lagi pertanyaan 

yang muncul. Ini berarti bahwa secara konseptual dan teoritis mahasiswa sudah 

mengerti dan memahami semua materi yang terdapat dalam lembaran materi 

tersebut. Sementara itu anggota peneliti mengarnati jalannya pembelajaran yang 

difokuskan kepada hal-ha1 yang dilakukan peneliti dan yang dilakukanlaktivitas 

mahasiswa sampai kegiatan berakhir. Kegiatan selanjutnya, peneliti memberikan 

tugas/latihan kepada mahasiswa bekaitan dengan IsilKomponen Karya Tulis 

Ilmiah yaitu bagian Pendahuluan sesuai dengan format yang dipelajarilyang 

dibahasnya. Tugasllatihan dimaksud dikerjakan di rumah, karena untuk 

mengerjakan di kelas waktu sangat terbatasltidak mencukupi. Tugas tersebut 

dikurnpulkan satu hari sebelurn pertemuan berikutnya. 

Pada pertemuan 111, peneliti memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk menilai hasil tugas/latihan yang dikerjakan di rumah tersebut. Mahasiswa 

menilai hasil kerja mahasiswa lainnyalteman yang berada dalam satu 

kelompoknya, dengan mempedomani lembaran materi yang diberikan sebagai 

panduan. Tugasllatihan dan hasil penilaian mahasiswa tersebut diserahkan 

kepada peneliti untuk diperiksa atau dinilai sebagai balikan kepada mahasiswa. 

Hasil penilaiadbalikan itu adalah sebagai dasar yang menjadi titik tolak untuk 



melakukan tindakan pada Siklus 11. 

3). Observasi 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu dalam rangka peningkatan 

kemampuan mahasiswa dalam menulis makalah ilmiah melalui strategi 

pembelajaran konstruktivisme, maka pemantauan dilakukan melalui : 

a. Lembaran pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

dosedpeneliti 

Pengamatan dilakukan oleh anggota peneliti selarna berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran. Pada pertemuan I, peneliti telah membagikan dan melakukan test 

awal kepada masing-masing mahasiswa. Kegiatan pembelajaran diakhir dengan 

mengumpulkan hasil kerja mahasiswa dalam menjawab atau mengerjakan tes 

awal dimaksud. Dalam pertemuan 11, peneliti mengorganisasikan mahasiswa ke 

dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima orang mahasiswa 

maksimal dalam satu kelompok. Pembentukan kelompok yang dilakukan oleh 

peneliti dilakukan secara acak, tanpa melakukannya dengan menggunakan 

kriteria-kriteria tertentu yang melekat pada diri mahasiswa. 

Misalnya, dengan memilih mahasiswa yang dianggap mempunyai 

kemampuan tinggi digabung dengan yang berkemampuan sedang dan rendah 

atau diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih teman yang 

disukainya dengan ketentuan tidak melebihi lirna orang dalam satu kelompok. 

Setelah kelompok terbentuk dan mahasiswa duduk pada posisi masing-masing, 



kemudian peneliti membagikan lembaran materi yang akan dipelajarildibahas 

oleh masing-masing mahasiswa dalam kelompok kecil dimaksud. Sebelum 

masing-masing mahasiswa mempelajari bahan ajar berupa lembaran materi 

tersebut, peneliti memberikan penjelasan-penjelasan singkat kepada mahasiswa 

tentang materi yang akan dipelajari atau dibahas, termasuk cara atau langkah- 

langkah kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa. 

Dalam pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran, saat mahasiswa mempelajari 

dan mendalami materi secara individu dalam kelompoknya masing-masing, 

peneliti mengawasi atau mengontrol mahasiswa dengan mendekati setiap 

kelompok yang ada. Terdapat tiga orang mahasiswa yang berbeda kelompok 

mengalami kesulitan dan kemudian bertanya, dosen kemudian mencatat 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, demikian juga mahasiswa, disuruh oleh peneliti 

untuk tidak langsung merespon dan memberikan jawabannya. Terlebih dahulu 

peneliti menyuruh mahasiswa teman satu kelompoknya untuk menjawab setiap 

pertanyaan tersebut. Tetapi tidak ada satupun teman satu kelompoknya yang mau 

dan mampu menjawab. Untuk mengatasi ini, peneliti melemparkan atau 

menawarkan kepada mahasiswa lainnya yang berada pada kelompok laimya 

untuk menjawab. Dalarn ha1 ini ada dua orang yang posisinya berbeda kelompok 

mau menjawab. Ternyata, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa partisipasi 

mahasiswa dalam bertanya maupun dalam memberikan jawaban jumlahnya 

masih relatif kecil. 



Sebelum mahasiswa memberikan jawaban, peneliti menyampaikan bahwa 

pertanyaan itu dibahas satu-satu sampai yang bertanya merasa puas, kemudian 

baru pindah kepada pertanyaan berikutnya. Respon atau jawaban yang diberikan 

oleh mahasiswa ternyata kurang lengkap, maka dosen memberikan penjelasan 

sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan dengan penjelasan yang dibutuhkan 

oleh mahasiswa. Mengakhiri pertemuan tatap muka dalam pertemuan ke LI ini, 

peneliti memberikan tugas yang berkaitan dengan teknis membahas masalah dan 

kajian teori yang relevan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengacu 

kepada lembaran materi yang telah diberikan kepada mahasiswa. Tugas yang 

diberikan oleh peneliti kepada mahasiswa dikerjakan di rumah, dan peneliti 

memintanya untuk diserahkan empat hari kemudian karena untuk mengerjakan di 

kelas waktu yang ada sangat terbatas atau tidak memadai lagi. 

Dalam pertemuan ke 111, peneliti membagikan tugas yang telah dikerjakan 

masing-masing mahasiswa dan mahasiswa tersebut disuruh menilai hasil ke rja 

teman sekelompoknya. Penilaian itu dilakukan secara kualitatif, yaitu 

memberikan kritik atau komentar dan saran-saran yang diperlukan untuk 

kesempurnaan tugas yang dikerjakan oleh temannya. Setelah itu, kegiatan 

pembelajaran secara klasikal diakhiri dengan mengumpulkan hasil penilaian yang 

diberikan mahasiswa beserta tugas-tugas yang diberikan yang selanjutnya 

diperiksa oleh peneliti bersarna anggota peneliti. 

b. Lembaran Pengamatan Terhadap Proses Belajar Mahasiswa 



b. Lembaran Pengamatan Terhadap Proses Belajar Mahasiswa 

Dalam pertemuan I, mahasiswa menge rjakan tes awal yang diberikan peneliti 

sesuai dengan kemampuan dan pengalaman awal yang dimilikinya. Sungguhpun 

ada 3 orang di antara mahasiswa yang bertanya, peneliti hanya meresponnya 

dengan mengatakan kepada mahasiswa tersebut: "kerjakan saja sesuai dengan 

yang diketahui/sesuai dengan kemampuan". Setelah peneliti menyampaikan ha1 

itu, mahasiswa mengerjakan tes awal tersebut sampai selesai. Dalam pertemuan I1 

peneliti melakukan pembentukan kelompok secara acak untuk mempelajari 

lembaran materi yang akan dibagikan secara individu, mahasiswa kelihatannya 

setuju saja dengan cara itu karena tidak terlihat muncul adanya saran, kritik atau 

protes dengan cara pembentukan kelompok yang dilakukan oleh peneliti. 

Ketika mempelajarilmendalami materi melalui lembaran kerja, tergambar 

bahwa perhatian mahasiswa cukup tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh tugas 

dan tanggung jawab untuk mempelajari dan mendalami materi berada pada 

masing-masing individu walaupun mereka berada dalam kelompok-kelompok 

kecil. Sedangkan partisipasi mahasiswa dalam bertanya dapat dikatakan masih 

kurang, ha1 ini ditunjukkan oleh jumlah mahasiswa yang bertanya relatif masih 

kecil. Mencermati interaksi yang terjadi antara mahasiswa dalam kelompoknya 

dapat dikatakan masih perlu ditingkatkan karena belum terlihat kesibukan antar 

mahasiswa dalam kelompok itu saling berdiskusi dan bertanya dan belum 

menunjukkan semangat yang tinggi untuk mempelajarilmendalami materi 



tersebut. Pada akhir pertemuan ini yaitu pada saat peneliti memberikan 

tugasllatihan yang akan dikerjakan di rurnah, tidak ada pertanyaan yang muncul 

dari mahasiswa mengenai substansi materi maupun cara atau hal-ha1 teknis dalam 

mengerjakan tugas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya penjelasan- 

penjelasan singkat dari peneliti sebelum mengakhir kegiatan pembelajaran. 

Pada awal pertemuan 111, ketika dosen memberikan tugas yang telah mereka 

buat untuk diperiksa oleh teman sekelompoknya terlihat bahwa mahasiswa 

merasa senang dan penuh semangat. Senang dan bersemangatnya mereka, 

kemungkinan disebabkan oleh adanya kesempatan masing-masing individu 

melihat hasil pekerjaan temannya secara utuh dan dapat membandingkannya 

dengan yang dibuatnya sendiri. Penjelasan awal, dari dosen sebelum melakukan 

pemeriksaan tugas temannya masing-masing diperhatikan dengan sungguh- 

sungguh dan dinyatakan kepada dosen tentang cara yang belum dimengerti. 

Saat kegiatan pemeriksaan hasil kerja teman sekolompoknya ini akan 

dimulai, peneliti memanggil enam mahasiswa (empat laki-laki dan dua orang 

perempuan) secara bersamaan ke depan kelas dan duduk berhadapan dengan 

penelilti. Pemanggilan mahasiswa yang bersangkutan karena mereka tidak 

membuat dan menyerahkan tugas yang diberikan peneliti. Dalarn hal ini, peneliti 

menanyakan kepada masing-masing mahasiswa itu alasannya tidak membuat 

tugas. Ada dua alasan mengapa mereka tidak membuat tugas, yaitu dua orang 

mengatakan tidak mengerti, empat orang mengatakan tidak punya waktu untuk 



mengerjakan tugas. 

Untuk alasan pertarna, peneliti memberikan penjelasan berkaitan dengan 

yang belum dimengerti sampai mereka menyatakan sudah memahami. Tetapi 

untuk alasan kedua, menurut peneliti adalah tidak logis dan alasan yang sepele. 

Peneliti menyikapi dengan memberi mereka waktu atau kesempatan lagi untuk 

membuat tugasllatihan yang sarna. Selanjutnya, kegiatan pemeriksaan 

tugasllatihan mulai dilakukan sampai selesai dan diserahkan kepada peneliti 

bersamaan dengan tugasllatihan berkenaan dengan penulisan pendahuluan dan 

teknis membahas masalah dengan kajian teori yang relevan yang telah dibuat 

sebelurnnya. 

c. Format Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

Hasil tes awal yang diberikan menunjukkan bahwa yang paling tinggi tingkat 

penguasaan materi oleh mahasiswa sebesar 57,89% dan paling rendah 17,11% 

rata-rata tingkat penguasaannya adalah 25%. Data tersebut menunjukkan bahwa, 

mahasiswa telah memiliki pengetahuan dan pemahaman awal tentang penulisan 

isikomponen Karya Tulis Ilmiah. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh 

adanya penugasan membuat makalah oleh Dosen dalam mata kuliah lain yang 

telah diikuti mahasiswa pada semester sebelurnnya sehingga konsep dasar dalam 

penulisan Karya Tulis Ilmiah secara umum telah mereka milliki. 

Setelah diadakan tindakan sesuai dengan rencana, maka diperoleh tingkat 

penguasaan mahasiswa paling tinggi menjadi 80% dan paling rendah 45%, rata- 



format penelitian hasil belajar (instrument ini juga dipakai pada siklus I). 

d. Memberikan penjelasan mengenai materi yang belurn dipahamil dimengerti 

oleh pada umumnya mahasiswa berdasarkan hasil penelitian penilaian 

sebelumnya untuk keperluan perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan 

Karya Tulis Ilmiah (makalah). 

e. Melakukan bimbingan intensif secara individu jika masih ada mahasiswa yang 

masih mengalami kendala atau kesulitan. 

Rencana tindakan yang telah disusun dilaksanakan secara terintegrasi, bukan 

secara terpisah. 

2). Pelaksanaan 

Langkah awal yang dilakukan dalam pertemuan IV ini oleh peneliti adalah 

melakukan bimbingan intensif secara individu clan pembentukan ulang kelompok 

dengan cara menggabungkan mahasiswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang 

dan kurang dalam satu kelompok. Setelah mahasiswa dalam posisi kelompoknya 

masing-masing, peneliti membagikan tugasllatihan yang diberikan peneliti pada 

akhir pertemuan dalam siklus I. Tugas tersebut sudah diperiksa oleh peneliti 

bersama-sama dengan anggota peneliti dengan mencantumkan nilai pada setiap 

tugas. Selanjutnya, peneliti menyuruh mahasiswa untuk memperbaiki tugasnya 

agar lebih lengkap dan sempurna sesuai dengan saran-saran yang tercantum dalam 

tugas dimaksud. 



Untuk memperbaiki tugas tersebut kelihatannya waktu yang tersedia tidak 

mencakupi, artinya waktu yang tersedia untuk perkuliahan sudah habis. 

Pertemuan IV diakhir dan peneliti menyampaikan bahwa penyelesaian tugas 

dilakukan di tempatfdi rurnah masing-masing dengan catatan boleh bertanya 

kepada siapa saja yang dianggap mengetahuilmemahami materi yang 

bersangkutan tetapi yang mengerjakannya tetap masing-masing mahasiswa. 

Dalam pertemuan V dan VI, peneliti melakukan bimbingan intensif secara 

individu kepada mahasiswa. Bimbingan seperti ini kelihatannya membuat anak 

merasa puas dan percaya diri untuk melanjutkan pekerjaannya dalam 

menyelesaikan tugas. Diakhir pertemuan VI, peneliti memberikan review kepada 

mahasiswa secara klasikal dalam rangka menutup perkuliahan. Di samping itu, 

meminta mahasiswa agar menyerahkan tugas tersebut 5 hari kemudian. 

3). Obsewasi 

Sesuai dengan tujuan peneliti ini yaitu dalam rangka mengupayakan agar 

te rjadi peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah 

melalui stategi pembelajaran konstruktivisme, maka pemantauan dilakukan 

melalui; 

a. Lembaran pengarnatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

dosenlpeneliti. 

Proses pembelajaran yang dilakukan peneliti berjalan dengan lancar dan 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan, tidak ada kendala yang berarti. Misalnya 



melakukan birnbingan intensif secara individu dan pembentukan ulang kelompok 

di awal pertemuan IV oleh peneliti yang diapresiasi oleh mahasiswa dengan baik. 

Pembentukan kelompok dengan mempertimbangkan hasil belajar mahasiswa pada 

siklus I, yaitu dengan menggabungkan mahasiswa yang memperoleh nilai tinggi, 

sedang dan rendah dalam satu kelompok kelihatannya disenangi oleh mahasiswa. 

Setelah pembentukan kelompok peneliti memberikan balikan kepada mahasiswa 

berupa hasil pemeriksaan tugas yang mereka buat. 

Dalarn balikan tersebut dicantumkan nilai yang diperoleh mahasiswa dan 

saran-saran tertulis sebagai bahan untuk kelanjutan penyempumaan tugas. 

Selanjutnya, masing-masing mahasiswa menyempurnakan tugas dan penelitian 

tetapi mengawasi dan mengontrol mahasiswa menyempwnakan tugas. Sekaligus 

peneliti meminta kepada mahasiswa jika ada saran tertulis dari peneliti yang tidak 

jelas agar dinyatakan kepada peneliti. Karena waktu tidak mencukupi atau sudah 

habis untuk perkuliahan maka pekerjaan dilanjutkan di tempat lain atau di rumah 

masing-masing. 

Menurut peneliti, mahasiswa mengerjakan tugas di tempatnya atau di 

rumahnya masing-masing sesuatu yang menguntungkan dan memperrnudah 

mahasiswa dalam mengatasi kesulitan karena mereka dapat bertanya kepada siapa 

saja yang memahami dan mengerti tentang materi yang bersangkutan. Bimbingan 

intensif yang diberikan oleh peneliti secara individu pada pertemuan V dan VI, 

juga sangat membantu mahasiswa untuk percaya diri dengan pekerjaan 



menyempurnakan dalam penulisan makalah yang akan dilakukannya. Di samping 

itu, ketika bimbingan intensif yang dilakukan oleh peneliti secara individu juga 

mendapat tanggapan yang cukup menarik. Dikatakan demikian karena mahasiswa 

"berebut" untuk memanfaatkan waktu untuk mendapatkan layanan intensif ini. 

b. Lembaran pengamatan terhadap proess belajar mahasiswa 

Pada awal pertemuan IV setelah pembentukan kelompok dan menerima tugas 

yang sudah diperiksa sebagai balikan bagi mahasiswa, kelihatannya mahasiswa 

sangat senang karena dapat mengetahui hasil kerjanya. Dalam mengerjakan 

tugasllatihan atau penyempurnaan makalah terlihat bahwa perhatian, partisipasi 

mahasisswa dalam bertanya cukup meningkat. Demikian juga dengan interaksi 

yang terjadi, secara kuantitas dan kualitas meningkat. Hal ini, ditunjukkan oleh 

adanya dinamika dalam masing-masing kelompok kecil, seperti; mahasiswa yang 

rendah kemampuannya berupaya bertanya kepada temannya yang memiliki 

kemampuan lebih tinggi. 

Sebaliknya mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi juga 

bersemangat untuk membantu temannya jika ada kesulitan. Hal ini, te rjadi seperti 

air sungai yang terus mengalir tak pernah berhenti. Artinya, peneliti mengamati 

bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pembentukan kelompok dengan cara 

yang direncanakan di atas, di samping adanya balikan yang diberikan peneliti 

terhadap hasil peke rjaannya. Ketika bimbingan intensif yang dilakukan peneliti 

terhadap mahasiswa pada pertemuan V dan VI, terlihat di sini mahasiswa cukup 



antusias. Hal ini adalah sesuatu yang wajar terjadi karena mahasiswa ingin merasa 

puas dan memiliki percaya diri dalarn melanjutkan pekerjaannya untuk 

menyempurnakan makalah yang dibuatnya. 

c. Format penelitian hasil belajar mahasiswa 

Setelah diadakan tindakan sesuai dengan rencana pada siklus I1 ini, maka 

diperoleh tingkat penguasaan mahasiswa paling tinggi 95.5%, dan paling rendah 

75.5%, rata-rata tingkat penguasaan adalah 85.15%. Mencermati data tersebut, 

berarti bahwa apabila dibandingkan tingkat penguasaan rata-rata pada siklus I dan 

I1 terjadi kenaikan tingkat penguasaan rata-rata sebesar 30.15%. Data-data 

tersebut menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang ditetapkan sebesar 

75%, sudah tercapai bahkan sudah terlampaui. Tetapi apabila dilihat tingkat 

penguasaan secara individu, hanya 5.7 1 % mahasiswa yang tidak mencapai tingkat 

penguasaan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Secara umum dapat 

disirnpulkan bahwa peningkatan kemampuan mahasiswa dalam penulisan Karya 

Tulis Ilmiah melalui pembelajaran Konstruktivisme berhasil secara signifikan. 

Mencermati hasil yang dicapai baik dari segi proses maupun hasil belajar, 

maka sampai pada siklus I1 kelihatannya tindakan yang dilakukan sudah 

mencapai hasil yang memuaskan. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh peneliti menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan belajar 

mahasiswa. Mahasiswa belajar dengan antusias, setiap mahasiswa menunjukkan 



partisipasi selama proses belajar, terjadinya interaksi antara mahasiswa dengan 

mahasiswa dan mahasiswa dengan peneliti (dosen) yang selama ini ha1 seperti itu 

belum tejadi. Fenomena ini memberi pengaruh kepada hasil yang dicapai 

mahasiswa, sehingga target berupa indikator keberhasilan yang telah ditentukan 

tercapai. Secara kuantitatif, rata-rata tingkat penguasaan mahasiswa terhadap 

materi adalah 85,15%. Jurnlah mahasiswa yang telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan tercapai. Keadaan ini memberikan makna bahwa 

tindakan pembelajaran untuk siklus I11 sudah tidak diperlukan lagi. 

C. Pembahasan 

Dalam penelitian yang dilakukan pada siklus I, peneliti memberikan 

informasi bahwa pada pertemuan I1 pembelajaran dilakukan dengan 

mengorganisasikan mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 

atas lima orang mahasiswa maksimal dalam satu kelompok. Pengorganisasian ini 

bertujuan agar siswa dapat belajar lebih aktif dalam kelompoknya saling 

berdiskusi dan menemukan sendiri pengetahuannya berdasarkan masalah yang 

dieksplore. Pembentukan kelompok yang dilakukan oleh peneliti dilakukan 

secara acak, tanpa menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang melekat pada diri 

mahasiswa. Dari hasil pengarnatan diperoleh informasi bahwa pembentukan 

kelompok tersebut tidak efektif karena pembagian yang acak sehingga peran 

serta mahasiswa dalam kelompk tidak terlalu terlihat. 

Kondisi itu tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena menurut 



Slavin (1996) pembelajaran kooperatif dengan kelompk kecil terdiri dari dua 

sampai lima orang dilakukan dengan tujuan siswa bisa membantu siswa lainnya 
I 

dengan cara berdiskusi, bertukar pendapat dan menilai pengetahuan yang 

diperleh siswa tersebut dan dapat mengisi gap antara pemahaman siswa yang satu 

dengan yang lainnya. 

Pembelajaran tipe kelompok kecil tersebut dengan menerapkan metode 

diskusi berdasarkan masalah konsisten dengan teori belajar konstruktivisme 

(Perkins, 1996). Sementara itu, Wilson (1 996) menyatakan satu unsur beajar 

konstruktivisme adalah siswa yang secara aktif bekerja dalam tugas-tugas dan 

aktivitas yang sesuai dengan lingkungannya. Tyler (dalam Omstein, 1989: 194) 

menyatakan bahwa siswa diharapkan mampu mensinkronisasi pengetahuan 

mereka yang telah diperoleh sebelurnnya dengan situasi saat ini dan itulah yang 

disebut dengan pengalaman belajar. 

Penggabungan mahasiswa secara acak dalam kelompok belajar diyakini 

tidak bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan dengan kelompok 

kecil karena mahasiswa tidak bisa saling berdiskusi dengan sesamanya karena 

hanya memiliki kemampuan sama sehingga pembelajarak aktif tidak bisa 

tenvujud. 

Pada siklus I setelah dilakukan tindakan sesuai dengan rencana, maka 

diperoleh tingkat penguasaan mahasiswa paling tinggi menjadi 80% dan paling 

rendah 45%, rata-rata tingkat penguasaan adalah 55 %. Mencermati data tersebut, 



berarti bahwa terjadi kenaikan tingkat penguasaan rata-rata sebesar 30% pada 

setiap mahasiswa apabila dibandingkan dengan hasil tes awal atau sebelum 

adanya pemberian tindakan atau dari hasil tes awal namun belurn mencapai 

tuntas belajar. Selanjutnya setelah dilakukan perbaikan pada siklus I1 yakni 

dengan membentuk ulang kelompok dengan menggabungkan mahasiswa yang 

memiliki kemampuan tinggi dengan mahasiswa yang memiliki kemampuan 

rendah maka diperoleh tingkat penguasaan mahasiswa paling tinggi 95.5%, dan 

paling rendah 75.5%. Rata-rata tingkat penguasaan adalah 85.1 5%. Mencermati 

data tersebut, berarti bahwa apabila dibandingkan tingkat penguasaan rata-rata 

pada siklus I dan I1 terjadi kenaikan tingkat penguasaan rata-rata sebesar 30.1 5%. 

Data-data tersebut menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang 

ditetapkan sebesar 75%, sudah tercapai bahkan sudah terlampaui. Tetapi apabila 

dilihat tingkat penguasaan secara individu, hanya 5.71 % mahasiswa yang tidak 

mencapai tingkat penguasaan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. 

Dalam kerja kelompok penggabungan siswa serta bimbingan yang intensif 

diyakini bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima pelajaran dan 

menerapkan belajar aktif. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian seperti yang dikemukakan 

bagian terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembimbingan intensif secara individu dan pembentukan kelompok yang 

terdiri dari lima orang dengan cara menggabungkan mahasiswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah dalarn satu kelompok untuk 

mempelajari/mendalami materi tentang Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

melalui strategi pembelajaran konstruktivisme memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap proses dan hasil belajar. 

2. Pembelajaran dengan strategi konstruktivisme akan menciptakan mahasiswa 

belajar lebih antusias, senang, lebih aktif bertanya, interaksi antar 

mahasiswa dan interaksi mahasiswa dengan dosen lebih banyak dan lebih 

bermakna untuk kemajuan belajarnya. Hasil belajar yang dicapai hampir 

mendekati tingkat penguasaan yang sempurna, lebih objektif dan dapat 

dipertanggungi awabkan. 



B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut: 

1. Apabila dosedpeneliti melakukan bimbingan intensif secara individu dan 

pembentukan kelompok yang terdiri dari lima orang mahasiswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan strategi konstruktivisme sebaiknya 

digabungkan mahasiswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah 

dalam satu kelompok. Hindari pembentukan kelompok secara acak, karena 

akan menyebabkan pembelajaran kurang dinamis, kurang efektif, kurang 

efisien dan kurang produktif. 

2. Dalarn mata kuliah apapun, sebaiknya dosenlinstruktur menggunakan 

pendekatan strategi pembelajaran konstruktivisme untuk dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar mahasiswa. 
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LAMPIRAN 

LEMBARAN PENGAMATAN TERHADAP PROSES 

PEMBELAJARAN MPKI OLEH DOSEN 

Nama Pengamat : 

Tanggal dan Tempat Pengamatan : 

Waktu Pengamatan : 

Lama Pengamatan : 

Padang, Desember 2008 

Pengamat 

Hal yang diamati 

Kegiatan yang dilakukan dosen sebelum 
mulai/masuk pada kegiatan inti 
pembelajaran: 

a. Berkaitan dengan bahan-bahan penunjang 
perkuliahan. 

b. Berkaitan dengan pengorganisasian 
mahasiswa/kelas. 

c. Berkaitan dengan penjelasan awal sebelum 

yang dilakukan oleh dosen saat 
kegiatan inti pembelajaran; 

a. Aktivitas dosen saat mahasiswa 
mempelaj ari 

b. Aktivitas dosen saat mahasiswa 
mengalami kesulitan, memberikan 

dilakukan dosen saat 

a. Memberikan masukan terhadap proses 
yang dilakukan mahasiswa. 

b. Menginformasikadmenjelaskan kegiatan 
tuk pertemuan selanjutnya. 

Catatanl'egiatan 



LEMBARAN PENGAMATAN TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN 
MATA KULIAH MPKI OLEH MAHASISWA 

Nama Pengamat : 

Tanggal dan Tempat Pengamatan : 

Waktu Pengamatan : 

Lama Pengamatan : 

i: Hal yang diamati 

Kegiatan mahasiswa saat dosen memberikan 
penjelasan singkat materi perkuliahan: 

a. Menanyakan hal-ha1 yang belum dipahami. 

b. Menyiapkan berbagai peralatanhahan yang 
iperlukan. 

egiatan mahasiswa saat mempelajaril 
mendalami lembaran materi perkuliahan, secara 
individu dalam kelompok, seperti: 

a. Pendahuluan: 

- Latarbelakang masalah 

- Pembatasan masalah 

- Perurnusan masalah 

- Manfaat Penulisan 

b. Pembahasan 

- Pembahasan masalah dengan kajian teori yang 
relevan. 

- Teknik pengutipan. 

- Analisis terhadap kajian teori dan masalah. 

c. Penutup 

- Kesimpulan 

- Saran 

d. Penulisan daftar pustaka 

CatatanKegiatan 



Kegiatan yang dilakukan mahasiswa saat dosen 
engakhiri perkuliahan. 

Padang, Desember 2008 

Pengamat 

FORMAT PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA DALAM 

MATA KULIAH MPKI 

Item SoaVTugas/Latihan Skor yang 

aksimal diperoleh 

Jelaskan konsep dasar metode Karya Tulis 
Ilmiah. 

Tuliskan seluruh komponen yang ada dalam 
arya Tulis Ilmiah (makalah). 

Tuiliskan isi setiap komponen dari makalah 
(minimal 9 halaman) dengan mengemukakan 
satu judul makalah dalam bidang Teknologi 
Pendidikan atau bidang Teknologi Infonnasi 
an Komuni kasi . 



SILABUS MATA KULIAH 

1. Identitas Mata Kuliah 

Fakultas : Ilmu Pendidikan 

Jurusan : Kurikulurn dan Teknologi Pendidikan 

Program Studi : Teknologi Pendidikan 

Nama Mata Kuliah : Metode Penulisan Karya Ilmiah 

Kode Mata Kuliah : TP 137 

Bobot sks : 3 sks 

Kelompok Mata Kuliah : MKB 

2. Deskripsi Mata Kuliah 

Pengkajian mengenai karakteristik karya ilmiah, jenis dan kriteria karya ilmiah. 
Pemilihan judul berdasarkan tema dan topik tertentu. Penyusunan 
kerangkatulisan, pernilihan bahan perpustakaan, pengembangan isi tulisan 
menurut kerangka/format penulisan, teknik penulisan kutipan dan daftar 
kepustakaan, yang semuanya dituangkan dalam sebuah makalahkarya ilrniah. 

3. Tujuan Mata Kuliab 

Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar 
karya ilmiah, komponen dan proses penulisannya sesuai dengan format yang 
berlaku. 

Melatih mahasiswa agar mampu mengembangkan sikap ilmiah dan berfikir ilmiah. 

Melatih mahasiswa agar mampu membuat kerangka karya ilmiah sesuai dengan 
kriteria yang berlaku. 

Melatih mahasiswa agar mampu menulis karya ilmiah sesuai dengan kriteria 
tertentu. 

4. Prasyarat 

Mahasiswa yang boleh mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa yang 
terdaftar pada semester yang bersangkutan dan mencantumkan mata kuliah ini 
pada KRS. 

Kehadiran mahasiswa pada kuliah tatap muka hams optimal,minimal85% dari 17 
kali pertemuan. 



5. Kegiatan Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan Masikal terjadwal meliputi: 

- Penyajian oleh dosen 

- Partisipasi aktif dari mahasiswa 

- Mengerjakan tugas-tugas di kelas 

Kegiatan diluar kelas: mengerjakan tugas secara terstruktur dan tugas mandiri. 

6. Penilaian 

a. Ujian tengah semester 30% 

b. Tugasllatihan rningguan 30% 

c. Makalah akhir semester 40% 

Partisipasi, kreativitas, dan sikap selama perkuliahan juga dipertimbangkan dalam 
penentuan nilai akhir. 
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8. Materi Kuliah Mingguan 

Strategi ugas Mhs. 

Orientasi Perkuliahan 

Penjelasan silabus anya jawab 

Rasional mengapa mempelajari 
etode penulisan karya ilmiah 

Metode Penulisan Karya Cerarnah, diskusi, 
lmiah tanya jawab 

- Berfikir ilmiah 
Y g 

Sikap ilmiah elevan 

enis-jenis Karya Ilmiah 

Makalah 

skri psi 

iskusi kelompok, embaca surnber 
Cerarnah, tanya 
' awab P 

- Tesis 

- Disertasi 

- Laporan Penelitian 

- Karya Inovatif 

- Artikel dsb. 

) roses Penulisan [ i i ,  tany a r k  kerangka 

Pemilihan & perumusan masalah 'awab, diskusi 

erdasarkan topik dan tema yang 
iangkat 

Kerangka/format makalah 

1-5 IsiKomponen-komponen 
ilmiah 

- Isi tulisan 
t t  

endidikan yang 
- Bentuk organisasi tulisan dijadikan 

- Kebahasaan suatu tulisan 
ilmiah 

- Gaya tulisan 



endahuluan dari 
lisan ilmiah 

Daflar Pustaka 

Teknik pengetikan karya tulis ilmiah 

engetikan 

116 ~resentasi 

117 ujian Akhir semester 


