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Tinjauan Mata Kuliah 

Mata kuliah IDIK4013/ Teknik Penulisan Karya Ilmiah akan membahas mengenai 
pengetahuan, keterampilan, dan teknik-teknik yang memungkinkan Anda dapat 

menulis sebuah karya ilmiah; serta strategi penyuntingan mandiri sehingga Anda mampu 
menghasilkan naskah layak publikasi yang dikembangkan berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari sebuah proses kajian atau penelitian.

Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 sks yang didalamnya memuat ruang lingkup 
sebagai berikut : modul 1 membahas tentang prinsip dasar dan struktur penulisan karya 
ilmiah; modul 2 membahas tentang manuskrip hasil penelitian dan model – model penulisan 
artikel ilmiah; modul 3 membahas tentang teknik penulisan judul, penulis, dan abstrak 
serta teknik penyajian data; modul 4 membahas tentang kajian pustaka dan pereferensian; 
modul 5 membahas tentang pemilihan jurnal dan penyusunan naskah karya ilmiah; modul 6 
membahas tentang gaya bahasa dalam karya ilmiah, penyuntingan dan ulasan teman sejawat.

Mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah adalah mata kuliah yang bersifat 
praktik. Pada akhir mata kuliah ini Anda akan menghasilkan sebuah Karya Ilmiah.

Dari berbagai ruang lingkup di atas dapat ditarik secara khusus, kompetensi yang 
akan dicapai oleh Anda setelah menempuh mata kuliah ini adalah mampu:
1. Menjelaskan prinsip dasar dan struktur penulisan karya ilmiah
2. Menjelaskan struktur manuskrip hasil penelitian dan berbagai model penulisan 

artikel ilmiah
3. Menggunakan teknik yang tepat dalam menulis judul, penulis, abstrak, dan 

penyajian data.
4. Membuat kajian pustaka dan pereferensian
5. Menyusun karya ilmiah untuk jurnal ilmiah
6. Meninjau ulang dan mengedit naskah karya ilmiah

Untuk mencapai kompetensi yang sudah ditentukan, modul ini disusun menjadi 
6 yaitu :
Modul 1. Prinsip dasar dan struktur penulisan karya ilmiah
Modul 2. Penulisan artikel ilmiah
Modul 3. Teknik penulisan karya ilmiah
Modul 4. Kajian pustaka dan pereferensian
Modul 5. Penyusunan karya ilmiah untuk jurnal ilmiah
Modul 6. Gaya bahasa, penyuntingan, dan ulasan teman sejawat
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Agar Anda dapat menguasai materi modul ini dengan baik,  dianjurkan  mengikuti 
petunjuk belajar sebagai berikut.
1. Bacalah setiap modul dengan baik dan cermat. Jika ada materi yang kurang jelas, 

diskusikan dengan sesama teman atau tanyakkan kepada tutor.
2. Pelajari tinjauan umum mata kuliah, terutama terkait dengan kompetensi yang 

harus Anda capai dalam mata kuliah ini
3. Setiap modul  hendaknya Anda pelajari dengan baik, dan upayakan membuat 

resume dari setiap modul
4. Modul ini bukan merupakan sumber belajar satu-satunya untuk Anda. Silakan 

Anda mencari sumber lain tentang evaluasi hasil belajar dari sumber lain seperti 
google, youtube, buku elektronik.

5. Ikutilah  matakuliah ini dalam Tutorial Online dan mengerjakan tugas-tugas dan 
latihan-latihan yang diperintahkan . 

6. Aturlah secara disiplin waktu Anda untuk mempelajari modul ini, sehingga materi 
tiap modul dapat Anda kuasai sebelum  ujian akhir semester (UAS). Sebaiknya, 
Anda jangan ikut ujian dulu jika belum belajar karena Anda dipastikan tidak akan 
pernah lulus, jika tidak belajar.

Selamat belajar !
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