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Abstrak
Tujuan diadakan seminar karya tulis ilmiah adalah " Meningkatkan Profesionalisme
Guru Melalui Penulisan Karya Tulis Ilmiah" Seminar ini dikuti oleh guru- guru SD N
Bantul Manunggal dengan harapan setelah selesai seminar para guru dapat menulis karya
ilmiah yang dapat dimuat di majalah atau jurnal ilmiah.
Keberhasilan guru menulis karya ilmiah yang dapat dimuat dalam majalah

ilmiah

atau

surat kabar merupakan tolok ukur bahawa guru tersebut sudah profesional. Pengetahuan
guru- guru tentang cara menulis ilmiah atau sistematika menulis karya ilmiah masih sedikit.
Melalui seminar tersebut pengetahuan tentang sistematika penulisan karya ilmiah akan
meningkat. Guru profesional hendaknya menguasai sistematika penulisan karya ilmiah
penelitian, antara lain: (a) penulisan judul, (b) nama, (c) abstrak dan kata kunci, (d)

(g) simpulan dan saran, (h) daftar pustaka.
Penulisan karya ilmiah konseptual sistematikanya sebagai berikut: (a) judul, (b) nama
penulis, (c) abstrak dan kata kunci, (d) pendahuluan, (e) bagian inti, (f) penutup, (g) daftar
pustaka. Para guru SDN Bantul Manunggal dilatih memahami perbedaan bentuk karya ilmiah
penelitian dan karya ilmiah konseptual. Dengan penguasaan sistematika penulisan dan modal
pengetahuan yang banyak akan menunjang kemampuan menulis karya tulis ilmiah sehingga
profesionalisme guru betul tercapai. Profesionalan wajib dimiliki oleh setiap guru dan dosen
yang diberi tunjangan sertifikasi, harapan pemerintah kualitas hasil keluaran menjadi tinggi.
pendahuluan, (e) metode,(f) hasil penelitian,
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A.

Pendahuluan

Profesionaiisme menrpakan haiwajib <iikuasai oleh sesorang pegawai

dalam bidang apapun. Profesionalisme tenaga kesehatan misalnya: dokter,
perawat, bidan, laboran( apoteker) sudah merupakan syarat mutlak bagi yang

melakukan/ menjabat pekerjaan tersebut. Kemudian tenaga pendidik seperti
dosen, guru, juga disyaratkan profesionalisme dalam pekerjaannya. Karena
profesionalisme

itu

merupakan

syarat melalokan

pekerjaan agar dalam

menjalankan tugas atau pekerjaan dapat dipertanggungiawabkan

secarzl

profesional.

Bagaimana seharusnya seorang pegawai atau gwu dapat memenuhi
syarat profesionalisme. Guru atau pendidik dituntut memenuhi profesionalisme

Tri Darma Perguruan
tersebut yaitu (l) guru harus terampil

yaitu harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan
Tinggi. Tri Darma Perguruan Tinggi

mengajar, (2) guru harus mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian atau

membuat karya ilmiah,(3) guru harus memilkiki kemampuan melaksanakan
pengabdian pada masyarakat

Darma pertama melalcukan pendidikan/ pembelajaran

itu

sudah

merupakan pekerjaan sehari- hari. Mengajar bagi guru itu pekerjaan utama dan

pertama

di

sekolah. Keprofesionalan guru ditunjukkan kompetensinya:

(l)

menyusun RPP, (2) melaksanakan pembelajaran, (3) menyiapkan media yang

tepat, (4) menyusun penilaian pembelajaran atau evaluasi yang valid dan
reliabel. Kemudian darma ke dua yaitu guru melaksanakan penelitian atau
menulis karya ilmiah , hal ini kebanyakkan bagi guru SD masih perlu adanya

bimbingan. Kwya ilmiah bagt guru dapat meningkatkan
pelaksanaan pembelajaran pada anak

kompetensi

didik. Guru dalam menyusun karya ilmiah

memerlukan data- data lapangan dalam rangka meningkatkan pembelajamnnya.

Karya ilmiah ini melatih guru kretif berinovasi dalam kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan temuaan atau referensi yang didapat dari membaca ataumengamati

proses pembelajaran guru dapat membuktikan hasil penemuan yang ditulis

dalam karya ilmiah tersebut. Kebiasaan guru menulis karya ilmiah dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan guru mempunyai pandangan

yang luas tentang proses pembelajaran tersebut, sehingga guru akan selalu
berinovasif dan kreatif dalam melaksanakan kewajibannya di kelas.

Karya ilmiah bagi guru- guru SD merupakan hal yang dianggap sulit
dilakukan karena guru tersebut belum ada kebiasrum menyusun karya ilmiah.
Dalam proses kenaikan pangkat tidak ada syarat harus ada karya ilmiah apabila
pada golongan III. Kemudian kelak jika akan naik ke golongan IVb diwajibkan
menulis karya ilmiah yang dipublikasikan.
Surat permohonan dari Ketua Panitia KKN-PPL Uriiversitas Negeri

Yogyakarta

di sDN Bantul

Manunggal

ini

memerlukan pembimbingan carz

menulis karya ilmiah yang nantinya dapat dimuat di majalah penelitian atau
majalah ilmiah. Tujuan utama para guru adalah agar dapat menulis karya iltniah
untuk memenuhi persyaratan profesionalismenya.

Berdasarkan permohonan tersebut kami menyiapkan diri untuk
menyampaikan

Berikut ini

" Karya

Ilmiah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru".
bahasan yang berkaitan dengan karya ilmiah yaitu dipaparkan

secara terperinci dan singkat.

B.

Pengertian dan Jenis Karya Ilmiah
Karya ilmiah adalah artikel ilmiah yang dimuat di jurnal. Berdasarkan

sumbernya, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi dua yakni karya ilmiah

hasil penelitian dan karya ilmiah konseptual. Karya iLniah hasil penelitian
adalah artikel yang ditulis berdasarkan laporan hasil penelitiaru baik yang
berbentuk penelitian kripsi, tesis, disertasi, maupun laporan penelitian.

Perbedaan pokok antara artikel dan laporan penelitian dapat dilihat

dari tiga hal, yakni segi bahan, sistematika, dan prosedur penulisan. pertam4

dari segi bahan artikel ilmiah berisi hal- hal yang sangat penting dari laporan
penelitian, misalnya temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan
simpulan penelitian. Hal- hal yang dapat disajikan dalam bentuk serba singkat

dan seperlunya. Kajian pustaka disajikan sesuai dengan proporsinya untuk
memberikan rasional pentingnya masalah yang diteliti. Sebaliknya laporan
penelitian berisi hal- hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya
cenderung tebal. Selain

itu, biasanya laporan penelitian juga direproduksi

dalam jumlah sedikit untuk kalangan terbatas.

Kedua, dari segi sistematika penulisan raporan ilmiah menggunakan
bab untuk menandai pergantian bagian isi. Misalnya Bab
masalah, pentingnya penelitian, hipotesis dan tujuan

Pada bagian awal dan dilanjutkan Bab

II

I

yang membahas

penelitian dikemukakan.

yang berisi kajian

Sebaliknya pada artikel ilmiah pergantian bagian

pustaka.

isi tidak ditandai dengan

pergantian bab, tetapi ditandai dengan pergantian subjudul. Bahkan dalam

artikel ilmiah kajian pustaka diletakkan pada bagian awal artikel (tanpa sub
judul) yang berfungsi sebagai bagian penting dari latar belakang dan ditutup
dengan mmusan tujuan penelitian. Setelah

itu berturut-

turut

disajikan

prosedur penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan, serta saran.

Ketiga, dari segi prosedur penulisan, artikel hasil penelitian memiliki
tiga pola penulisan. Pola pertama, artikel ilmiah dibuat sebelum laporan hasil

penelitian secara resmi dibuat. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dari

para pembaca demi kesempurnaan penelitian. pola kedu4 artikel dibuat

ini biasanya dilakukan karena penulisan
laporan penelitian bersifat wajib, sedangkan jurnal ilmiah hanya bersifat
setelah hasil penelitian disusun. Hal

anjuran. Pola ketiga, artikel ilmiah yang ditulis di jurnal merupakan
satunya bentuk laporan penelitian. Alternatif ketiga
oleh para peneliti yang mendanai penelitian sendiri

satu-

ini biasanya dilakgkan

C. Bagian- Bagian Karya Itmiah
Artikel Karya Ilmiah penelitian

1.

a. Judul

Judul artikel karya ilmiah hasil penelitian hendaknya dapat
memberikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan,
menggambarkan variabel- variabel yang

diteliti, dan

menggambarkan

pokok yang akan diteliti sehingga tidak mengecoh pembaca.
Penulisan judul diupayakan singkat tetapi jelas. umumnya judul tidak

permasalahan

berbetuk kalimat, tetapi frasa, disusun secara gramatikal, dan tidak bermakna
ganda atau rancu. Kata kajian atau penelitian tidak boleh dicantumkan pada

judul utama, tetapi boleh dicantumkan pada anak judul. Apabila judul yang
ditulis lebih dari satu baris, pemenggalan judul harus memperhatikan segi
maknanya. Pemenggalan hendaknya tidak menimbulkan tafsir ganda. Selain

itu

penulisan judul hendaknya menggunakan kata-kata dipilih yang menarik.

b. Nama penulis
Nama penulisan berada tepat di bawah
lengkap

dan

judul.

Nama penulis ditulis

tarrya gelar. Apabila artikel ditulis oleh lebih dari tiga orang,

yang dicantumkan hanya penulis utama, di belakang nama penulisan utama
ditambahkan kata dkk. Penulis lain, nama lembaga, dan sponsor ditulis dalam

catatankaki. Contoh:

PEMANT'AATAI\I MEDIA SEDERIIANA DALAM KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR DI SD BINAA}I PEQIP BAIYTUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

c. Abstrak dan Kata kunci
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia. Kata abstrakharus dimunculkan
sebelum uarian abstak. Abstrak diketik satu spasi merforok ke dalam ( dari tepi

kanan

kiri

masuk enam ketukan) terdiri atas maksimal 200 kata. Umumnya

abstrak diuraikan dalarn tiga paragraf. Dilihat dari segi isi, abstrak berisi masalatr

I

penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Masalah dan

tujuan penelitian dideskripsikan pada paragraf pertama. Metode penelitian
dideskripsikan pada paragraf kedua, sedanngkan hasil penelitian dideskripsikan
pada paragrafketiga.

Di bawah uraian isi abstrak dicantumkan kata kunci yang terdiri

atas 3- 5

kata. Kata kunci adalah kata yang menyatakan unsur pokok gagasan yang
membentuk topik yang dinyatakan dalam judul yang mencirikan artikel tersebut.
Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Dengan kata
kunci kita dapat menemukan judul- judul artikel beserta abstraknya.
Contoh abstrak

:

Abstrak
Penelitian tindakan kelas

ini

bertujuan meningkatkan

keterampilan mahasiswa dalam mengembangkan paragaf. Subyek
penelitian ini adalah mahasiswa semester III D-II pGSD Guru
Kelas FIP UNY kelas J 15 yang sedang menempuh mata kuliah
Peningkatan Ketrampilan Berbahasa Indonesia.

Penelitian akan berlangsung selama beberapa siklus
tindakan, meliputi perencana:m, tindakan dan observasi, refleksi,
sebelum dilakukan tindakan terlebih dulu dilakukan pemeriksaan
kondisi awal. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan
menggunakan pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data
untuk keterampilan mengembangkan paragraf pada mata kuliah
Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia menggunakan
analisis teknik alur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (l) pelaksanzum
pembimbingan pengembangan paragraf bagi mahasiswa dapat
meningkatkan keterampilan mengembangkan parugraf, (2) hasil
evaluasi sesudah dilakukan tindakan pada mahasiswa kelas J l5 95
% dart jumtah paragraf yang dihasilkan sudah benar, (3) ada
peningkatan persentase dalam menulis paragraf yang dihasilkan
mahasiswa D-II PGSD Guru Kelas sangat baik karena pengaruh
bimbingan dosen( kondisi awal, paragraf yang benar 50 %
meningkat meqiadi 95 % pada siklus ke dua).

F
Kata-kata kunci: paragraf, pembimbingan

d. Pendahuluan
Pendahuluan pada artikel hasil penelitian berisi empat hal,

yaitu (l) latar

belakang atau rasional penelitiai, (2) masalah, (3) tujuan dan manfaat, (4)
kerangka teoritis. Penyajian bagian-bagian

ini

hendaknya singkat dan padat,

berkisar antara 2- 3 halaman kuarto dengan 1,5 spasi.

e. Metode
Bagian ini mengemukakan proses penelitian dilakukan yang memuat

(1) rancangan penelitiarl, (2) populasi/sampel, (3) teknik pengumpulan data, dan
(4) teknik anaiisis data. Subbagian di atas disajikan dalam bentuk esai dan sedikit
mungkin bentuk numerik. Pada artikel yang berasal dari penelitian kualitatif perlu
ditambahkan peranan peneliti, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi

penelitian, lama penelitian, dan uraian mengenai keabsahan hasil penelitian.

f. Hasil penelitian
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disajikan dengan dua cara sesuai
dengan jenis penelitian, yaitu cara penyajian hasil penelitian serta pembahasan

untuk penelitian kuantitatif danpenyajian hasil penelitian serta pembahasan untuk

penelitian kualitatif. Untuk penelitian kuantitatii hasil penelitian

dan

pembahasannya dapat dipisahkan menjadi subjudul tersendiri, sedangkan untuk

penelitian kualitatif hasil penelitian dan pembatrasan dapat disajikan medadi satu
subjudul.

Hasil penelitian merupakan bagian yang utama. Oleh karena itu bagian

ini

harus disajikan dengan jelas dan

panjang

dapat disiasati dengan

lengkap.

Uraian hasil penelitian yang

memilah-milah dalarn subbagian sesuai dengan

permasalahannya. Hasil analisis maupun pengujian hipotesis dapat disajikan

dalam bentuk tabel atau grafis yang diberi nomor dan dijelaskan secukupnya
walaupun tidak serinci dalam bagian pembahasan. Untuk penelitian kualitatif
bagian ini memuat rician dalam subbagian/ topik sesuai dengan permasalahaonya.

I,

Bagian pembahasan merupakan bagian penting dari keseluruhan isi

artikel. Uraian dalam pembahasan bertujuan

untuk (l)

menjawab masalah

penelitian atau bagaimana tujuan penelitian dicapai, (2) menafirkan temuantemuan, (3) mengaitkan temuan dengan struktur pengetahuan yang telah adq dan

(4) kalau dapat menyusun teori baru. Caranya adalah dengan mengaitkan temuan

itu dengan temuan/teori yang sudah ada, dan membandingkannya dengan temuan
lama atau kenyataan yang ada di lapangan. Dalam membandingkan perlu rujukan.
Jika penelitian itu peneiitian ciasar, mungkin hasil penelitian itu dapat memberikan
I

masukan, yakni menolak atau menerima teori lama

g. Simpulan dan Saran
Simpulan merupakan esensi dari uraian yang disajikan pada bagian
pembahasan dalam menjawab permasalahan. Simpulan dihrlis dalam bentuk esai,

bukan numerik. Saran diberikan berdasarkan temuan penelitian atau simpulan.
Saran dapat digunakan untuk tindakan praktis, pengembangan teoritis, dan
penelitian lanjutan.

h. Daftar pustaka
Daftar pustaka yang ditulis harus sesuai dengan pustaka yang dirujuk
dalam artikel. Pustaka acrmn yang ada dalam naskah harus ditulis dalam daftar
pustaka dan sebaliknya pustaka acuan yang ditulis dalam daftar pustaka harus

dirujuk dan tercantum dalam naskah. Penulisan daftar putaka disesuaikan dengan

kaidah penulisan daftar pustaka. Dalam pemilihanlan pustaka acuan perlu

diperhatikan kemutahiran pustaka yang dapat diukur dari tahun terbitnya.
Setidaknya sepuluh tahun terakhir dan diusahakan dari hasil- hasil penelitian atau

jurnal ilmiah.

2. Artikel Karya llmiah Konseptual
Karya ilmiatr nonpenelitian disebut juga anikel konseptual. Karya
ilmiah nonpenelitian tidak didasarkan pada hasil penelitian, tetapi dari hasil
pemikiran, gagasan, atau telaatr kritis. Yang termasuk kategori karya ilmialt

!F'

nonpenelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep,
prinsip, mendeskripsikan fenomena tertentu, atau mengembangkan suafu model.
Beragamnya jenis karya

ilmiah ini berimbas

pada bervariasinya cara

penyajian dalam majalah ilmiah. Namun, secara umum artikel konseptual berisi

tujuh unsur,

yaitu

(1) judul, (2) nama penulis, (3) abstrak dan kata kunci, (4)

bagian pendahuluan, (5) bagian inti, (6) bagian penutup, dan (7) daftar pustaka.
a.

Judul
Judul pada artikel koseptual di samping mencerminkan isinya, kata-kata

yang digunakan untuk mengungkapkan judul hendaknya juga menarik. Selain itu

judul dirumuskan dalam bentuk frasa dan tidak lebih dari

15 kata.

b. Nama Penulis

Penulisan nama penulis pada artikel konseptual

(

karya ilmiah

nonpenelitian) sama dengan penulisan nama penulis pada artikel hasil penelitian,
yaitu di bawah judul karya dan dihrlis tanpa gelar.

c. Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak artikel konseptual adalah ringkasan

isi karya ilmiah

yang

dituangkan secaxa padat, bukan komentar atau pengantax penulis. Penulisan

abstak dan kata kunci pada artikel konseptual (karya ilmiah nonpenelitian)
sama dengan penulisan abstrak dan kata kunci pada artikel penelitian. Penulisan

kata kunci diperlukan guna melacak secara komputerisasi judul dan absfiak
naskah yang pernah ditulis sebelumnya.

d. Pendahuluan

Bagian pendahuluan pada artikel konseptual berisi uraian yang
diharapkan mampu menarik perhatian pembaca, mengantarkan pembaca kepada

topik yang akan dibahas. Bagian akhir pendahuluan hendaknya berisi nrmusan
singkat satu duakalimat tentang hal- hal pokok yang akan dibahas.

e.

Bagian

Inti

Banyaknya subjudul dan isi bagian inti cukup bervariasi bergantung pada

kebutuhan penulis rurtuk menyampaikan pikiran- pikirannya. Yang penting
berapa pun banyaknya subjudul, karya ilmiah harus mencerrninkan kepuasan,

analisis, argumentasi dan pendirian penulis mengenai masalah yang dibahas
secara tuntas

f. Penutup
Penutup berisi simpulan atas bahasan yang disajikan sebelumnya. Apabila

perlu bagian penutup disertai saran. Penulisan saran sebaiknya disajikan dalam
subbagian tersendiri seperti kesimpulan. Penutup terdiri dari kesimpulan dan
saran.

g. Cara Penulisan Daftar Pustaka
Cara penulisan daftar pustaka sama dengan cara penulisan daftar pustaka

artikel ilmiah/ penelitian. Pustaka yang ditulis hanya yang digunakan rujukan dan
tertulis dalam naskah.
D. Penutup
Karya ilmiatr yang berupa artikel konseptual adalah karya ilmiah dapat

dimuat di majalah ilmiah. Para guru dalam menulis karya ilmiah tidak harus
melakukan penelitian dahulu tetapi dapat melalui proses mempelajari dokumen-

dokumen. Sedangkan karya ilmiah dari hasil penelitian sangat sulit dilakukar
karena

di SD kemungkinnan

harus dengan biaya sendiri dalam penelitiannya.

Guru apabila sudah mengetahui jenis artikel ilmiah yang diuraikan di atas maka
dalam meningkatkan profesionalismenya akan lebih mudah kecocokan yang
dapat dilakukan.

Karya ilmiah dalam meningkatkan profesionalisme guru

dapat

dilalcukan dengan dua artikel, yaitu (1) artikel karya ilmiah penelitiarl (2) artikel

karya ilmiah konseptual. Bentuk karya ilmiah yang ke dua dapat lebih mudah

dilakukan guru asalkan banyak membaca. sedangkan bentuk yang pertama
kemungkinan sulit dilakukan karena harus melakukan penelitian lebih dahulu.
Keprofesionalan guru sangat diharapkan dan wajib dimiliki oleh setiap
guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan sudah mendapatkan tunjangan

sertifikasi gunr/ pendidik. Karya ilmiah merupakan suatu sarana kreativtas dan
inovatif peningkatan tugas guru dalam pembelajaran di kelas. Keinovatifan dalam
pembelajaran tersebut dengan cara menemukan dan mencoba hal- hal baru baik

metode, media, maupun materi. Keinovatifan guru juga harus didukung

kreativitasnya,

agar dapat betul- betul dapat meningkatkan

proses

pembelajarannya.
i

I
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*) Makalah ini disampaikan dalam Seminar Karya Tulis ILniah di SDN Bantul
Manunggal tanggal 24 Jrurni20ll.
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