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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI   (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 
S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi 

KK18 Mampu mengembangkan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri 
sebagai pendidik sejati dan pembelajar 

  
CP-MK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah) 

 1. Mahasiswa terampil menulis karya ilmiah dengan pendekatan proses dan tahapan dalam proses penulisan. 
2. Menentukan judul (topik) karangan ilmiah (C4, P2) 
3. Mahasiswa terampil menulis jenis karya ilmiah analitis- argumentatif berupa makalah seminar. 
4. Mahasiswa terampil menulis jenis karya ilmiah analitis- argumentatif berupa artikel jurnal ilmiah. 
5. Mahasiswa terampil menulis jenis karya ilmiah analitis- argumentatif berupa usulan penelitian/proposal. 
6. Mengaplikasikan Penalaran Karangan (C3, P2) 
7. Mahasiswa terampil menulis jenis karya ilmiah analitis- argumentatif berupa esai. 



8. Mengaplikasikan konvensi naskah dan penyuntingan naskah (C4, P2) 
9. Membuat kerangka karya ilmiah  (C2, A3) 
10. Menyusun penulisan kutipan dan daftar pustaka (C2, A3, P2) 

Diskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi kepada mahasiswa dalam hal penguasaan teori dan praktik menulis karya ilmiah. Garis besar 
materi meliputi komunitas wacana ilmiah, penulisan ilmiah, analitis- argumentatif (teori dan praktik), pengajaran menulis karya ilmiah, evaluasi 
menulis karya ilmiah, dan penelitian dalam penulisan karya ilmiah. Perkuliahan dilakukan dengan pendekatan genre dan pendekatan proses, 
sedangkan penilaian terutama dilakukan terhadap kehadiran, pemberian tugas-tugas yang terkumpul dalam portofolio, ujian tengah semester, 
dan ujian akhir semester. 

Bahan Kajian / 
Pokok Bahasan 

1. Terampil menulis karya ilmiah dengan pendekatan proses dan tahapan dalam proses penulisan. 
2. Terampil menulis jenis karya ilmiah analitis- argumentatif berupa esai. 
3. Terampil menulis jenis karya ilmiah analitis- argumentatif berupa makalah seminar 
4. Terampil menulis jenis karya ilmiah analitis- argumentatif berupa artikel jurnal ilmiah. 
5. Mengaplikasikan penalaran dalam mengorganisasikan karangan 
6. Menetukan topik karangan ilmiah yang baik 
7. Terampil menulis jenis karya ilmiah analitis- argumentatif berupa usulan penelitian/proposal. 
8. Mengaplikasikan konvensi naskah karya ilmiah 
9. Membuat kerangka karya ilmiah sederhana 
10. Menyusun pengutipan  dan daftar pustaka 

Daftar Referensi Utama:  
1. Buku ilmiah, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi dll. 
2. Ekosusilo, Madyo.1995. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Semarang: Dahara Prize. 
3. Knapp, Peter and Mergan Watkins. 2005. Genre, Text, Grammar (Technologies for Teaching and Assessing Writing). Sydney: NSW. 
4. Mertens, Nathan L. 2010. Writing: Processes, Toils and Techniques. New York: Nova Science Publishers, Inc. 
5. Zemach, D.E. and Rumisek, L.A. 2005 [2003]. Academic Writing from Paragraph to Essay. Oxford: Macmillan. 
6. Rowena Murray and Sarah Moore, (2006) The Handbook of Academic Writing: a Fresh Approach 
Debbie Epstein, Jane Kenway, Rebecca Boden - Writing for Publication (The Academic's Support Kit)-Sage Publications UK (2007) 
Pendukung:  

 

Media 
Pembelajaran 

Preangkat lunak: Perangkat keras : 
slide presentasi/ whatsapp  
 

LCD, spidol, Whiteboard 

Nama Dosen 
Pengampu ARFIN BAGEA, S.Pd., M.A 

Matakuliah 
prasyarat - 



 
MingguK

e- 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 1. Pengantar 

Perkuliahan 
Hakikat dan 
Jenis TPI 

2. Dapat 
memahami 
rencana 
perkuliahan 
semester (RPS) 

 

 Kontrak 
pembelajaran 

 Membahas tujuan, 
materi, strategi, 
sumber dan 
evaluasi, tugas dan 
tagihan dalam 
perkuliahan. 

Ceramah, tanya 
Jawab, dan 
diskusi 
 Memotivasi 

belajar 
 Kebutuhan 

mahasiswa 
belajar Teknik 
Penulisan Ilmiah 

TM: 
(2x50”) 

 Kehadiran   10 

2 Mahasiswa 
mampu 
menentukan judul 
(topik) karangan 
ilmiah (C4, P2) 

Materi tentang teori 
dan proses kreatif 
dalam perumusan 
topik, syarat topik, 
dan judul  karya 
ilmiah, khususnya 
dalam penulisan 
Proposal Penelitian/ 
skripsi, 

Simulasi 
Tugas: menyusun 
desain rencana 
tindak lanjut 
 

TM 1x 
(1x50’)x2 
BT+BM 
(1+1)x2 
 

 Dosen memberi 
review materi 

 Mahasiswa 
menyusun 
rencana tindak 
lanjut 

Ketepatan 
Bentuk: non tes 
Performa 
penguasaan teori 
dan penulisan 
kreatif 

Partisipasi dan 
ketepatan 

10 

3/4 Pendekatan 
TPI (Teknik 
penulisan ilmiah) 

Proses penulisan: 
 pramenulis, 
 menulis, dan 

pascamenulis 

Ceramah, studi 
kasus 
Tugas 1: membuat 
artikel ilmiah 
sesuai dengan 
bidang keahlianya 
Tugas 2: laporan 
identifikasi 
masalah 
 

TM 2x 
(2x50’)x2 
BT+BM 
(1+1)x2 
 
BT+BM 
(1+1)x2 
 
 

 Dosen memberi 
ceramah/penjel
asan mengenai 
tugas yang 
diberikan 

 Mahasiswa 
membuat artikel 
tentang 
masyarakat dan 
problem 
sosialnya serta 
laporan 
identifikasi 
masalah 

 Presentasi 

Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk: non test 
dan laporan 

Ketepatan dan 
penerapannya 

10 



MingguK
e- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

mahasiswa 
5/ 6 Menulis Esai -  Definisi esai 

-     Jenis esai 
-     Skematik esai 

-  Pramenulis esai: 
- Merumuskan tema 
-Menyusunpeta 

konsep. 
-Mengumpulkan data 

pendukung 
- Mengembangkan 

peta konsepmenjadi 
paragraf esai. 

- Paska menuils 
-  Peerediting 
- Merevisi tulisan 
berdasarkan 
masukan teman. 

Ceramah dan 
simulasi 
Tugas 1: riview esai 
 
Tuas 2: simulasi 
esai lanjutan 
 

TM 1x 
(1x50’)x2 
 
 
BT+BM 
(1+1)x2 
 
BT+BM 
(1+1)x2 
 
 

 Dosen 
menyampaikan 
materi tentang 
esai 

 Mahasiswa 
mencari 
referensi tentang
contoh esai 

 Simulasi esai 

Kecermatan dan 
performa 
Bentuk: non tes 
dan penulisan 

Partisipasi kelas 
dan tugas 

10 

7 Penulisan Makalah 
dan Artikel jurnal 
Ilmiah 

- Devinisi dan 
strukture makalah 

- Menyusun makalah 
seminar 

- Penulisan kutipan 
dan daftar pustaka 

- Peer-editing makalah 
- Macam jurnal ilmiah 
- Menulis artikel ilmiah 

- Pra-menulis 
proposal penelitian 

Peer editing artikel 
ilmiah 

Diskusi kelompok 
dan simulasi 
 
Tugas: menyusun 
makalah  
 

TM 1x 
(1x50’)x2 
 
BT+BM 
(1+1)x2 
 

 Dosen 
memberikan 
pengantar 

 Mahasiswa 
berdiskusi 
secara 
berkelompok 

Ketepatan dan 
kedalaman 
Bentuk: non test 
penulisan 

Partisipasi kelas 
dan Ketepatan 
penyusunan 
makalah seminar 
dan artikel jurnal 
ilmiah 

10 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)    
9/10 

 
Proposal Penelitian 
dan Publikasi 

- Pra-menulis 
proposal penelitian 

Ceramah, diksusi 
kelompok 

TM 2x 
(2x50’)x2 

 Dosen 
menyampaikan 

Ketepatan, 
keluasan 

Ketepatan, keluasan, 
dan kedalaan dalam 

10 



MingguK
e- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 - Menyusun 
pproposal 
penelitian 

- Merevisi proposal 
penelitian dan
konsultasi 

- Publikasi artikel ke
Journal (5W, 1H) 

- Publikasi buku 

Tugas 1: menyusun 
proposal penelitian  
Tugas 2: literatur 
riview proposal 
penelitian dan 
publikasi artikel 
 

BT+BM 
(1+1)x2 
 
BT+BM 
(1+1)x2 
 
 
 

materi mengenai 
penyusunan 
proposal 

 Mahasiswa 
menyusun 
proposal 
penelitian dan 
naskah publikasi 

 Mahasiswa 
melakukan diskusi 
kelompok 

analisis, dan 
kedalaman 
Bentuk: non 
tes 
Penulisan dan 
studi kasus 

menyelesaikan tugas 

11 Mahasiswa 
mampu 
mengaplikasikan 
penalaran dalam 
mengorganisasika
n karangan 

 

Materi tentang 
pengertian 
penalaran, penalaran 
kuantitatif deduktif 
dan induktif, serta 
penalaran kualitatif 
deduktif dan induktif 

 Ceramah singkat 
 Small group 

interactive 
 Cooperative 

learning 
Kerja kelompok dan 
diskusi 
Membaca, 
merangkum, menulis 
makalah, 
mempresentasikan, 
mendiskusikan 
tentang topik yang 
dibicarakan 

TM 1x 
(1x50’)x2 
 
BT+BM 
(1+1)x2 
 

 Dosen memberi 
pengantar 

 Mahasiswa 
melakukan 
simulasi 

 Refleksi 

Ketepatan 
Bentuk: non 
tes 
Performa 
penguasaan 
teori  

Dapat 
mengaplikasikan 
penalaran dalam 
mengorganisasikan 
karangan 

10 

12 Mahasiswa 
mampu 
mengaplikasikan 
konvensi naskah 
dan penyuntingan 
naskah (C4, P2) 

Materi tentang 
konvensi naskah 
ilmiah dan 
penyuntingan 
naskah ilmiah 

 Ceramah singkat 
 Small group 

interactive 
 Cooperative 

learning 
Kerja kelompok dan 
diskusi 
Membaca, 
merangkum, menulis 

TM 1x 
(2x50’)x2 
BT+BM 
(1+1)x2 
 

 Dosen memberi 
riview materi 

 Mahasiswa 
terlibat diskusi 
dengan dosen 
dalam 
menetapkan 
jenis kegiatan 

Ketepatan 
Bentuk: non 
test 
Laporan 
konvensi 
naskah ilmiah 
dan 
penyuntingan 
naskah ilmiah 

Ketepatan 10 



MingguK
e- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

makalah, 
mempresentasikan, 
mendiskusikan 
tentang topik yang 
dibicarakan 

13 Mahasiswa 
mampu membuat 
kerangka karya 
ilmiah  (C2, A3) 

Materi tentang 
kerangka makalah 
ilmiah, kerangka esai 
ilmiah, kerangka 
artikel ilmiah, dan 
kerangka laporan 
penelitian 

Presentasi  
Tugas: menulis 
kerangka makalah 
ilmiah, kerangka esai 
ilmiah, kerangka 
artikel ilmiah, dan 
kerangka laporan 
penelitian. 
 

TM 1x 
(1x50’)x2 
BT+BM 
(1+1)x2 
 

 Dosen 
memfasilitasi 
diskusi 
mahasiswa 

 Presentasi  
mahasiswa 

Ketepatan 
dan 
kedalaman 
menulis 
kerangka 
Bentuk: non 
test 
Makalah, esai, 
artikel, dan 
laporan 
penelitian. 

Ketepatan dan 
kedalaman menulis 
kerangka makalah 
ilmiah, kerangka esai 
ilmiah, kerangka 
artikel ilmiah, dan 
kerangka laporan 
penelitian. 

10 

14/15 Mahasiswa 
mampu menyusun 
penulisan kutipan 
dan daftar pustaka 
(C2, A3, P2) 

Kutipan, cara 
penyebutan sumber 
kutipan, dan 
penyusunan daftar 
pustaka  

Presentasi  
Ceramah, diskusi, 
collaborative leraning 
Tugas: menyusun 
penulisan kutipan  
dan daftar pustaka 
secara manual dan 
otomatis 

Penggunaan sofware 
dalam pembuatan 
daftar pustaka seperti 
mendeley atau zotero 

(TM: 
1x2x50”)x2 
 
BT+BM 
(1+1)x2 
 
 

 Dosen 
memfasilitasi 
diskusi 
mahasiswa 

 Presentasi  
mahasiswa 

Ketepatan 
Bentuk: non 
tes 
Performa 
penguasaan 
teori dan 
penulisan 
catatan kaki 
dan daftar 
pustaka 

 Kehadiran  
 Ketepatan  
 Tugas  

10 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)    
 
 
 



LEMBAR RENCANA TUGAS MAHASISWA 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH Teknik Penulisan Ilmiah 
KODE MPK4006 SKS 2 SEMESTER 2 
DOSEN 
PENGAMPU ARFIN BAGEA, S.Pd., M.A 

BENTUK TUGAS 

Membuat karya tulis ilmiah untuk dipublikasikan di koran 

JUDUL TUGAS 
Tugas-1. Memilih salah satu topik tentang kondisi ekonomi yang ada di kota Kendari, dan memberikan saran serta 

solusi 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
Mahasiswa mampu menjelaskan kondisi ekonomi dan bagaimana pengelolaannya dalam tulisan yang 
dipublikasikan di koran 
DISKRIPSI TUGAS 

Membuat tulisan dengan data dan fakta yang ada serta solusi sebagai seorang mahasiswa STIE Enam Enam Kendari 

METODE PENGERJAAN TUGAS 
1. Membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang 
2. Mengumpulkan bahan/materi tentang salah satu topik tentang kondisi ekonomi. 
3. Membagi tugas dalam mencari literature, analisis data dan pembahasan 
4. Merekap semua topik tentang topik yang dipilih 
5. Sharing dan diskusi tentang topik yang dipilih 
6. Mengirimkan ke salah satu koran yang terbit di Kota Kendari 

 
BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
a. Obyek Garapan: kondisi ekonomi Kota Kendari 
b. Bentuk Luaran:  

1. Laporan (minimum 15 hal. di luar lampiran,  kertas A4, diketik 1,5 spasi, huruf  Times New Roman) dan 
presentasi berisi pendahuluan, tinjauan pustaka yang relevan (dari textbook/internet), metodologi, hasil 
dan pembahasan serta kesimpulan.  

2. Slide presentasi dalam MS Power Point tentang topik tugas 
3. Tulisan dalam format sesuai yang ditentkan oleh redaksi koran 

 
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
a. Laporan (bobot 30%) 

Kejelasan dan ketetapan diksi, ringkas serta kerapian dalam sajian tulisan, runtut, Bahasa dan isi serta relevansi 
rujukan yang digunakan 

b. Slide Presentasi (30%) 
1. Ketepatan sistematika presentasi 
2. Kelengkapan isi slide presentasi 
3. Tampilan slide: Jeda, sedehana & inovatif, tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan 

didukung dengan gambar dan vidio klip yang relevan. 
c. Presentasi (bobot 40%) 

Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 
menit diskusi), kejelasan & ketajaman paparan,penguasaan media presentasi. 



d. Tulisan ilmiah diterbitkan di salah satu koran di Kota Kendari. 

JADWAL PELAKSANAAN 
Laporan 
Presentasi 
Pengiriman ke redaksi 

Minggu ke-14 
Minggu ke-15 
Minggu ke-15 

LAIN-LAIN 

- 

DAFTAR RUJUKAN 

Semua referensi yang berkaitan dengan ekonomi (internet, jurnal, buku teks, majalah, dll) 

 


