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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah ini terdiri atas enam modul yang disajikan sedemikian rupa 

sehingga diharapkan dapat membantu Anda mempersiapkan dan 

menyusun suatu karya tulis ilmiah. Karya tulis yang akan dijelaskan pada 

modul ini berbentuk karya tulis ilmiah, karya tulis semiilmiah, karya tulis 

ilmiah populer, dan karya tulis nonilmiah.  

Modul 1  menjelaskan pengertian penulisan karya tulis ilmiah. Modul 

ini terdiri atas tiga kegiatan belajar, yaitu Kegiatan Belajar 

1 yang membahas pengertian dasar karya tulis ilmiah, 

Kegiatan Belajar 2 membahas prinsip-prinsip penulisan 

karya tulis ilmiah, dan Kegiatan Belajar 3 membahas etika 

penulisan karya tulis ilmiah.  

 

Modul 2  membahas bentuk format penulisan bagian depan yang 

terdiri atas dua kegiatan belajar, yaitu Kegiatan Belajar 1 

yang membahas bentuk penulisan bagian depan: halaman 

awal, dan Kegiatan Belajar 2 yang membahas bentuk 

penulisan bagian depan: halaman daftar. 

 

Modul 3  membahas bentuk format penulisan bagian isi yang 

berisikan teks. Modul ini terdiri atas lima kegiatan belajar, 

yaitu Kegiatan Belajar 1 yang membahas bab pendahuluan, 

Kegiatan Belajar 2 yang membahas bab kerangka teoretis, 

Kegiatan Belajar 3 yang membahas bab metodologi, 

Kegiatan Belajar 4 yang membahas bab hasil dan 

pembahasan, dan Kegiatan Belajar 5 yang membahas bab 

kesimpulan dan saran. 

 

Modul 4 membahas bentuk format penulisan bagian akhir. Modul ini 

terdiri atas dua kegiatan belajar, yaitu Kegiatan Belajar 1 

yang membahas daftar pustaka dan Kegiatan Belajar 2 yang 

membahas lampiran. 
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Modul 5  menjelaskan gaya-gaya penulisan ilmiah. Modul ini terdiri 

atas lima kegiatan belajar, yaitu Kegiatan Belajar 1 yang 

membahas format APA (American Psychological 

Association), Kegiatan Belajar 2 membahas format ADP 

(author-date-page), Kegiatan Belajar 3 membahas format 

lainnya, Kegiatan Belajar 4 membahas tata cara pengetikan 

dan penomoran format APA, serta Kegiatan Belajar 5 yang 

membahas cara penyajian data dalam tabel dan gambar. 

 

Modul 6  membahas karya tulis ilmiah: ilmiah terbatas (semiilmiah) 

dan ilmiah populer yang terdiri atas dua kegiatan belajar, 

yaitu Kegiatan Belajar 1 yang membahas format karya tulis 

ilmiah terbatas (semiilmiah) berbentuk artikel jurnal dan 

makalah pertemuan ilmiah serta Kegiatan Belajar 2 yang 

membahas format karya tulis ilmiah populer berbentuk 

artikel di majalah dan surat kabar. 

 

Setelah mempelajari keenam modul tersebut, Anda diharapkan mampu 

menjelaskan pengertian penulisan karya tulis ilmiah dan gaya-gaya 

penulisan ilmiah sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip dan teknik 

penulisan karya tulis ilmiah.  
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Modul 1 

2. Menjelaskan prinsip-prinsip penulisan karya tulis ilmiah 

3. Menjelaskan etika penulisan karya tulis ilmiah  

1.Menjelaskan pengertian dasar karya tulis ilmiah 

Modul 2 
5. Menyusun penulisan bagian 

depan: halaman daftar 

4. Menyusun penulisan bagian 

depan: halaman awal 

Modul 3 

7.  Menyusun bab kerangka 

teoretis 

6. Menyusun bab pendahuluan 

9.  Menyusun bab hasil dan 

pembahasan 

8. Menyusun bab metodologi 

10. Menyusun bab hasil dan 

pembahasan 

Modul 4 
12. Menyusun lampiran 

11. Menyusun daftar pustaka 

Modul 6 

19. Menyusun format karya tulis 

ilmiah populer 

18. Menyusun format karya tulis 

ilmiah terbatas (semiilmiah) 

Setelah mempelajari mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah, mahasiswa  
diharapkan dapat menulis dan menyusun karya tulis  ilmiah 

Modul  5 

14. Menulis format ADP (author-

date-page) 
13. Menulis format APA 

(American Psychological 

Association) 

16. Menyusun pengetikan dan penomoran format  

APA (American Psychological Association) 

15.Menulis beberapa format 

penulisan kutipan lain 

17. Menyusun cara penyajian data 


