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Top Book SMP Kelas IX hadir sebagai solusi bagi siswa SMP dan MTs yang ingin menguasai dan memahami materi Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA Terpadu, dan IPS Terpadu secara mendalam dan menyeluruh. Dalam buku ini siswa
akan mendapatkan: - Kumpulan rangkuman materi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA Terpadu, dan IPS
Terpadu yang disusun secara jelas dan mendalam. - Soal-soal ulangan harian paling up to date dibahas sesuai materi yang
disampaikan sehingga memberikan gambaran bagi siswa tentang soal-soal yang diberikan pada setiap bab. - Variasi soal-soal
yang menekankan pada konsep HOTS (Higher Order Thinking Skills). - Belajar tiga kali lebih cepat, mudah, dan unggul. Dengan
keunggulan-keunggulan tersebut, siswa diharapkan dapat memahami materi dan mampu mengerjakan berbagai tipe soal yang
diujikan, sehingga siap menghadapi ulangan harian, ujian semester, dan ujian nasional.
Salah satu hal yang paling menjadi beban dan masalah bagi mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studinya adalah menulis. Baik
menulis berbagai makalah sebagai tugas perkuliahan maupun menulis tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan. Ketika ditanya
di dalam kelas literasi informasi yang saya ajar apa yang menjadi kendala bagi mereka di dalam proses menulis, jawaban mereka
cukup beraneka ragam. Sebagian besar mengaku tidak atau kurang memahami bagaimana melakukan rangkaian proses pra-tulis,
yaitu dari pemilihan topik sampai dengan mencari kata kunci. Sebagian lagi mengatakan bahwa kesulitan terbesar mereka adalah
berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dan menyeleksi sumber-sumber informasi yang hendak mereka gunakan di dalam
penulisan mereka. Banyak juga yang kurang memahami cara menggunakan informasi yang sudah mereka dapatkan, yaitu dalam
hal ekstraksi maupun sintesis. Tentunya hal-hal ini membuat para dosen pengajar merasa prihatin.
Sebuah penelitian belum lengkap jika belum dikomunikasikan dan dipublikasikan kepada khalayak luas. Salah satu media
komunikasi ilmiah yang tepat untuk mempublikasikan hasil penelitian para dosen, peneliti, dan para mahasiswa pascasarjana
adalah jurnal bereputasi (peer reviewed journals) baik nasional maupun internasional. Draft buku ini sebelumnya telah diajarkan
kepada mahasiswa pascasarjana di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga sejak tahun 2015, dengan maksud agar
mahasiswa pascasarjana dapat mengetahui dan dapat mempraktekkan cara penulisan karya ilmiah yang baik dan layak agar
karyanya dapat dipublikasikan khususnya di jurnal internasional bereputasi. Mengingat banyaknya mahasiswa yang
membutuhkan informasi tentang cara Penulisan Karya Ilmiah yang dipergunakan untuk menyusun makalah ilmiah guna dikirim ke
jurnal ilmiah bereputasi sebagai syarat dalam kelulusannya, maka dianggap perlu mencetak draft buku ini menjadi sebuah buku.
Dalam bentuk buku, tidak hanya mahasiswa, namun juga dosen, peneliti dan masyarakat ilmiah lain dapat lebih mudah
mengaksesnya.
Dalam buku ini, penulis memaparkan konsep menulis karya ilmiah, penulisan resensi, kalimat efektif, pengembangan paragraf,
dan tata cara presentasi, pidato, membuat ringkasan, dan pengembangan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, buku ini merupakan
salah satu buku wajib dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Buku ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam
menguasai mata kuliah bahasa Indonesia, dengan tujuan akhir diharapkan mahasiswa terampil dalam berbahasa, sehingga
mahasiswa dapat dibina melalui kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan keterampilan menulis akademik.
Karena mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai MPK menekankan keterampilan mahasiswa untuk menggunakan bahasa
Indonesia dengan baik dan benar. Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam aspek menulis karya ilmiah.
Materi yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil kajian bersama mahasiswa dalam mata kuliah” Bahasa Indonesia”. Untuk
itu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Ekonomi dan Bisnis
(FEB) Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah memberikan sumbangan ide kepada penulis, sehingga terciptalah buku
ini.
Siap Mhdp UN 09 Bhs Ind SMA/MAGrasindoCARA PRAKTIS PENULISAN KARYA ILMIAHZahir Publishing
Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengorganisir
sumber sitasi dan pustaka dengan baik, selain itu pembaca juga diberikan kajian lengkap bagaimana cara menggunakan
perangkat lunak dalam membuat sitasi dan daftar pustaka secara mudah.
Buku ini berjudul Bahasa Indonesia Akademik: Penulisan Laporan Ilmiah. Buku ini terdiri dari 10 bab yaitu: Bab 1 Konsep Dasar
Bahasa Bab 2 Ejaan Dalam Karya Ilmiah Bab 3 Diksi Dalam Karya Ilmiah Bab 4 Penggunaan Kata dan Kalimat Bab 5
Penggunaan Huruf Bab 6 Penulisan Singkatan dan Akronim Bab 7 Penyusunan Paragraf Dalam Karya Ilmiah Bab 8
Pengembangan Paragraf Dalam Karya Ilmiah Bab 9 Abstrak dan Daftar Pustaka Bab 10 Penulisan Karya Ilmiah

Sekalipun telah terbit sejumlah buku panduan menulis karya tulis ilmiah dalam konteks Indonesia, buku panduan yang
secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah di bidang ilmu sosial masih kurang
memadai. Di lain pihak, menuangkan gagasan ilmiah secara tertulis bukanlah hal yang mudah. bertolak dari masalah
tersebut, buku ini terbit untuk memperkaya khazanah pustaka tentang panduan dalam mempersiapkan, menulis dan
mencermati karya tulis ilmiah sosial.Untuk pertama kali, ilmuwan antropologi, filsafat, dan bahasa Indonesia bekerja
sama mempersiapkan buku ini. Para penulis tidak hanya mengulas aspek ilmiah bidang ilmu sosial, tetapi juga
bagaimana cara menulis karya ilmiah yang logis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Buku ini disusun
sedemikian rupa dalam kerangka urutan menulis suatu karya tulis ilmiah. Berawal dari mencari wawasan dalam ilmu
sosial, para penulis menyajikan secara berurutan pentingnya seorang ilmuwan menemukan ide atau gagasan,
menuangkannya dalam bentuk tulisan, sampai mengoreksi tulisan itu kembali.Sebersit harapan menyertai terbitnya buku
ini. semoga buku ini dapat membantu ilmuwan sosial Indonesia menghasilkan karya-karya tulis ilmiah sosial yang
berkualitas.
Ujian Nasional memang bukan lagi satu-satunya faktor penentu kelulusan siswa. Namun, hasil UN tetap akan menjadi
faktor penentu integritas siswa, integritas guru, dan integritas sekolah, bahkan hingga integritas kabupaten/kota dan
provinsi. Oleh karena itu, kematangan dan kesiapan siswa harus dipastikan semantap mungkin. Siswa-siswi SMA/MA
IPA sebaiknya berlatih mengerjakan soal-soal UN terdahulu serta berbagai model soal UN yang diprediksi memilki
kesamaan atau sesuai dengan kisi-kisi SMA/MA IPA terbaru. Buku 100% Akurat Kisi-Kisi UN SMA/MA IPA 2017 ini
menyajikan info penting mengenai Ujian Nasional, trik sukses untuk menghadapi Ujian Nasional dan yang paling penting
adalah kumpulan soal Ujian Nasional SMA/MA IPA tahun 2014, 2015, dan 2016 serta Prediksi UN SMA/MA IPA 2017.
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Setiap paket soal juga disertai dengan pembahasan yang ringkas dan mudah dipahami.
Dasar pemikiran untuk lahirnya buku ini adalah kebutuhan mahasiswa kedokteran akan suatu panduan dalam
pembuatan karya tulis yang semakin tinggi seiring dengan tuntutan zaman, dimana setiap mahasiswa kedokteran,
khususnya kini, sedang berlomba-lomba untuk membuat sebuah karya tulis ilmiahnya sendiri.
Pada umumnya saat ini setiap orang dituntut untuk memiliki kemampuan menulis berbagai jenis karya ilmiah, seperti
makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan sebagainya. Pelajar diwajibkan untuk menulis makalah.
Sementara itu, mahasiswa dituntut untuk menulis makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi. Bahkan, akhirakhir ini di beberapa universitas ada aturan baru bahwa setiap mahasiswa harus menulis jurnal sebagai salah satu
syarat kelulusan. Hal serupa juga terjadi pada guru dan dosen yang dituntut membuat karya ilmiah sebagai salah satu
syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Ketika seseorang dituntut untuk membuat karya ilmiah, biasanya berbagai
pertanyaan akan muncul. Bagaimana teknik menulis karya ilmiah? Bagaimana cara membuat judul? Bagaimana
penggunaan bahasa dalam karya ilmiah? Apa saja yang harus dilakukan ketika menulis daftar pustaka dan kutipan?
Banyak orang yang belum paham sepenuhnya mengenai karya ilmiah, baik pengertian, jenis, maupun teknik
penulisannya. Masalah ini menjadi masalah yang cukup berat bagi seseorang yang belum terlatih menulis karya ilmiah.
Untuk itu, diperlukan panduan untuk dapat menguasai teknik penulisan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Buku ini
ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menguasai teknik penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Siapa pun
dapat menggunakan buku ini sebagai acuan dalam menyusun makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan
jurnal. Buku ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru dan memperluas wawasan bagi siapa pun yang akan
menulis karya ilmiah.
Salah satu strategi menghadapi ujian adalah banyak berlatih mengerjakan soal. Dengan banyak berlatih, siswa akan
terlatih mengerjakan soal karena telah mengetahui berbagai tipe soal. Hasilnya, siswa akan lebih mudah menghadapi
ujian di sekolah, seperti ulangan harian, ujian tengah dan akhir semester, serta ujian nasional. Buku Mega Book
Pelajaran SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX persembahan dari Penerbit CMedia ini menjadi jalan terbaik untuk siswa berlatih
mengerjakan soal tersebut. Buku ini memiliki berbagai keunggulan. • Ringkasan materi dari 6 pelajaran (Bahasa
Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Biologi, dan Kimia) • Terdapat 2.695 soal pembahasan dan latihan • Trik
mengerjakan soal-soal • Bank Soal UN & US Terlengkap Sebagai bonus, siswa akan mendapatkan akses gratis untuk
beragam aplikasi android di Google Play Store. Siswa juga bisa menguji kemampuannya secara online dengan try out
gratis di situs www.rajatryout.com. Tidak lupa, sebagai bentuk apresiasi untuk siswa yang berprestasi, buku ini
memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan beasiswa dengan total Rp100 juta. Dengan berbagai
keunggulan tersebut, memiliki buku ini merupakan pilihan tepat untuk menghadapi berbagai ujian di sekolah.
Penulisan karya ilmiah memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dari
sebuah karya ilmiah, lahir berbagai konsep teori, ide, gagasan, dan karya intelektual lainnya. Di perguruan tinggi,
kegiatan menulis karya ilmiah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan akademik seorang
mahasiswa. Berbagai bentuk tulisan akademik menjadi hal yang perlu dipahami mengingat karya tulis yang dibuat
menjadi refleksi pemahaman dari setiap bidang ilmu yang dipelajarinya. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa dituntut
untuk dapat menulis karya ilmiah, salah satunya adalah makalah. Setiap mata kuliah biasanya mensyaratkan
penyusunan makalah untuk dipresentasikan dan sebagai bahan diskusi. Selain itu, penulisan skripsi juga menjadi
tuntutan utama bagi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Karya ilmiah sebagai salah
satu elemen penting dalam proses perkuliahan terkadang masih dianggap momok oleh sebagian mahasiswa. Hal
tersebut terjadi karena banyaknya elemen-elemen penting yang harus diperhatikan kegiatan tersebut. Kehadiran buku ini
diharapkan dapat membantu (khususnya mahasiswa) dalam mempelajari teori dan teknik dalam menulis karya ilmiah. Isi
dalam buku ini mencakup: membaca kritis, seni mengemukakan gagasan, stuktur karya tulis ilmiah, tahapan dalam
menulis karya tulis ilmiah, merumuskan judul, abstrak, kata kunci, kaidah dan aturan-aturan penulisan, jenis-jenis karya
ilmiah, dan teknik presentasi ilmiah. Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur dibidang penulisan dan
penelitian.
Buku ini disusun sebagai salah satu upaya dalam rangka pengembangan keterampilan berbahasa Indonesia tersebut.
Meskipun demikian, sasaran utama buku ini adalah masyarakat akademis di perguruan tinggi. Pembelajaran bahasa
Indonesia di perguruan tinggi hendaknya bermuara pada penguasaan kompetensi, terutama keterampilan menulis, yang
ditunjang oleh keterampilan membaca dan bernalar. Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah umum (MKU) menuntut
mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyampaikan argumen keilmuan melalui karangan ilmiah, seperti artikel,
laporan kajian, makalah, atau tugas akhir. Hal ini merupakan bentuk-bentuk tuntutan akademis yang harus dipenuhi oleh
insan akademis dalam lingkungannya. Sebagai insan akademis, mahasiswa dituntut untuk menguasai keterampilan
menulis, tanpa mengabaikan keterampilan membaca, berbicara, dan menyimak. Akan tetapi, keterampilan menulis
mahasiswa selama ini jauh dari harapan. Tagihan-tagihan akademis yang berupa makalah, laporan buku, atau laporan
hasil penelitian tidak mencerminkan ketepatan metodologi. Selain itu, bahasa yang digunakan tidak memperlihatkan
pernalaran yang tepat, juga tidak menunjukkan kesadaran terhadap kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena itu (tidak
berlebihan), buku ini disediakan secara khusus bagi mahasiswa peserta MKU Bahasa Indonesia agar dapat melatih (dan
menguasai) keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk pelbagai keperluan, terutama
untuk penulisan karya ilmiah. Dengan berlatih menulis sejak awal, mahasiswa terbantu ketika mereka hendak menyusun
tugas akhir. Akan tetapi, buku ini juga dapat dijadikan acuan bagi guru, dosen, dan jurnalis berkenaan dengan tugas
keprofesionalan mereka. Pokok-pokok yang dibahas dalam buku ini meliputi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia;
keterampilan berbicara formal; menyimak untuk keperluan studi; membaca intensif dan ekstensif; membaca untuk
keperluan studi; pilihan kata; kalimat efektif; pengembangan paragraf; pernalaran dalam berbahasa; menulis rancangan
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karangan; menulis makalah; menulis laporan penelitian; menulis ringkasan dan abstrak; masalah penulisan ejaan.
Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Aristoteles Untuk mencapai nilai maksimal diperlukan banyak belajar
dan berlatih mengerjakan soal. Proses berlatih yang panjang akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal
dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat
dan tepat. Buku Fresh Update Mega Bank Soal Bahasa Indonesia SMP Kelas 1, 2, & 3 terbitan dari CMedia hadir sebagai solusi
tepat bagi siswa dalam proses berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan: • Rangkuman Materi, • RATUSAN Soal dan
Pembahasan, • RIBUAN Soal Latihan, • TIGA Paket Soal Ujian Nasional dengan Pembahasan, • DUA Paket Prediksi Soal Ujian
Nasional, dan • Bonus Beasiswa Rp100 Juta. Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Dengan keunggulankeunggulan tersebut, buku Fresh Update Mega Bank Soal Bahasa Indonesia SMP Kelas 1, 2, & 3 akan menjadi bekal berharga
bagi siswa dalam menghadapi Ulangan Harian, Ujian Tengah dan Akhir Semester, Ujian Sekolah, bahkan Ujian Nasional. Salam
sukses!
Buku ini merupakan hasil karya kolaboratif antar dosen dari berbagai perguruan tinggi dan disiplin ilmu yang ada di Indonesia.
Hadirnya buku ini sebagai acuan dalam menulis karya ilmiah baik di kalangan dosen, guru maupun mahasiswa. Diharapkan
dengan adanya buku ini, mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang selama ini sering dilakukan ketika menulis karya ilmiah
bisa terselesaikan.
Buku ini terdiri atas 9 (sembilan) bab yang saling berkaitan yang membahas mengenai dasar-dasar menulis karya tulis ilmiah,
pengertian, jenis-jenis karya tulis ilmiah, pengenalan laporan ilmiah (tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi), jenisjenis penelitian
dan pendekatan sudut pandang penelitian. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian, teknik-teknik pengumpulan data
penelitian beserta contoh-contoh publikasi setiap program studi di Politeknik Negeri Subang. Dasar-Dasar Menulis Karya Tulis
Ilmiah ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Jurnal Penelitian "Dwija Utama" ini merupakan jurnal penelitian yang mewadai hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh
guru-guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengembangan Profesi Guru Pengawas di Surakarta. Pada Edisi 35 Volume
keenam ini memuat tujuh belas hasil penelitan dari guru-guru dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda sehingga
menghasilkan berbagai macam hasil penelitian yang berbeda-beda pula. Akhirnya kami harapkan hasil jerih payah para guru yang
telah bersusah-payah dan bersungguh-sungguh dengan hasil penelitian mereka, dapat berguna bagi dunia pendidikan pada
khususnya dan berdampak positif pula pada masyarakat luas.
Buku Metodologi Penelitian Pendidikan ini dibuat sebagai bahan referensi dan juga memberikan wawasan tambahan kepada
pembaca perihal perkembangan Metodologi Penelitian Pendidikan yang ada pada masyarakat revolusi industri 4.0. Sejalan
dengan modernisasi pendidikan serta kemajuan teknologi yang menyertainya, buku ini dapat dijadikan solusi terbaik sehingga
tujuan dan manfaat dapat dicapai dengan maksimal. Secara detail pembahasan buku ini meliputi: Bab 1 Hakikat Penelitian
Pendidikan dan Paradigma Penelitian Bab 2 Ruang Lingkup dan Kontribusi Penelitian Terhadap Pengetahuan dan Pendidikan
Bab 3 Etika, Legalitas dan Hubungan Manusia dalam Penelitian Bab 4 Klasifikasi Jenis-Jenis Penelitian Bab 5 Judul, Masalah,
Tujuan, dan Manfaat Penelitian Bab 6 Review Literatur dan Hipotesis Penelitian Bab 7 Variabel, Data, Populasi, Sampel dan
Setting Penelitian Bab 8 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian Bab 9 Metode atau Teknik Analisa Data Penelitian
Kesembilan materi pokok tersebut dikemas sedemikian rupa sehingga setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan buku ini,
mahasiswa diharapkan mampu memahami metodologi-metodologi penelitian pendidikan terkini dengan baik dan benar secara
utuh.
Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh
seorang penulis atau peneliti. Untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah
biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat
dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknyalah, jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru aktual dan
belum pernah ditulis orang lain. Jikapun, tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, tujuannya adalah sebagai
upaya pengembangan dari tema terdahulu disebut juga dengan penelitian lanjutan.
Tulisan populer merupakan tulisan yang kreatif yang dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat umum. Tulisan populer ini adalah
hasil kreativitas seorang penulis yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami
oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, tulisan populer harus disampaikan secara menarik dan bersifat persuatif
sehingga digemari banyak orang. Penulisan populer ini dapat membangkitkan daya kreativitas penulisnya untuk lebih bersifat
kreatif, penuh inisiatif, dan inovatif. Oleh karena itu, tulisan jenis ini sangat disenangi oleh masyarakat pembaca. Hal ini dapat
dilihat dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa masyarakat lebih menyukai buku-buku populer, surat kabar, dan
majalah daripada buku-buku ilmiah murni berupa buku-buku pelajaran atau pengetahuan dan jurnal-jurnal ilmiah. Dalam buku ini,
penulis memaparkan konsep umum menulis populer dan perbedaannya dengan karya ilmiah murni; Langkah-langkah menulis
karya populer; Mencari ide, mengorganisasikan bahan, dan menuangkannya dalam sebuah tulisan populer; Struktur tulisan
populer; Ciri-ciri tulisan yang baik; Teknik penulisan populer; Penulisan ilmiah populer dan sastra populer. Di samping itu, buku ini
dilengkapi dengan lampiran tentang konsep Ejaan Bahasa Indonesia, Contoh Tulisan Ilmiah Populer dan Sastra Populer, Daftar
Pustaka, dan diakhiri dengan Riwayat Hidup Penulis. Oleh sebab itu, buku ini sangat baik dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru,
dosen, dan umum.

Salah satu indikator kinerja kaum akademisi adalah mampu membuat karya ilmiah dalam bentuk makalah. Kemampuan
dalam membuat karya ilmiah untuk sebagian orang dirasakan mudah, namun sebaliknya dirasakan begitu sulit.
Mencermati permasalahan di atas, maka suatu kewajaran itu terjadi, karena membuat karya ilmiah memang berbeda
dengan tulisan bebas pada umumnya. Menulis karya ilmiah sangat terikat dengan aturan baku yang sudah ditetapkan.
Buku ini hadir sebagai bahan bacaan dalam memperkaya pemahaman baik di kalangan guru dan siswa. Semoga buku
ini bermanfaat dan menjadi solusi dari masalah-masalah yang dihadapi dalam menulis karya ilmiah. Najib Quroisin, M.
Pd.
Buku ini ditujukan bagi dosen, guru, mahasiswa, dan siswa yang berminat menghasilkan karya tulis ilmiah berupa artikel
hasil penelitian, makalah, buku teks, buku ajar, modul, dan best practices. Isi buku mencakup tentang Jenis dan Struktur
Karya Ilmiah, Strategi dan Aturan Menulis, Menulis Laporan Penelitian, Menulis Artikel Ilmiah, Menulis Buku dan Modul,
Menulis Best Practices, Tinjauan Ilmiah, dan Karya Inovatif Guru. Buku ini akan sangat membantu mahasiswa dalam
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menulis skripsi atau tesis, mulai dari menulis proposal sampai laporan penelitian. Beberapa strategi dan kiat dipaparkan
secara sederhana agar mudah dipahami dan diikuti. Penulis juga memberikan beberapa contoh tulisan dan memaparkan
kesalahan yang umum dibuat dalam sebuah karya tulis. Di akhir tiap bab diberikan program latihan menulis yang
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan menulis bagi pemula. Membaca buku ini akan membuka wawasan dan
memperdalam pengetahuan teknis tentang penulisan karya ilmiah. Beberapa contoh karya ilmiah yang diberikan pada
bagian lampiran dapat menjadi bahan pelajaran bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk membuat karya
pengembangan profesi yang berkualitas
Penulis skripsi bagi seorang mahasiswa merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani apabila ia ingin menyelesaikan
studinya. Untuk itu ia harus memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan untuk meng-organisasikan kemampuannya itu
ke dalam pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Selain berbekal pengetahuan dan
kemampuan, mahasiswa harus memahami teknik menyusun skripsi, sehingga ia akan memperoleh kemudahan dalam
menyelesaikan tugas akhir yang dikerjakannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusunlah buku
Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) : Suatu Pedoman yang berisikan seluk beluk skripsi sampai pada teknik penulisannya.
Harapan penulis, buku yang sederhana ini mampu memberi pedoman dan tuntutan bagi bahasiswa di dalam menyusun
skripsi. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Penerbit Lakeisha yang telah
berkenan menerbitkan buku ini.
Judul : Panduan Penulisan Karya Ilmiah ( Makalah, Review Buku, Skripsi dan Jurnal Ilmiah) Penulis : Dr. H. Masduki.
M.Pd.I., Dr. Rasto, M.Pd., Siha Abdurohim, M.Pd. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 145 Halaman ISBN : 978-623-62334-0-5
Karya ilmiah termasuk di dalamnya skripsi berbeda dengan tulisan lepas biasa. Di dalam penulisan skripsi dan karya
ilmiah terdapat kaidah-kaidah yang berlaku, yang mana kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam
penulisan skripsi dan karya ilmiah yang baik dan benar. Melalui karya ilmiah, mahasiswa dapat mengungkapkan
pikirannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Dengan mengacu pada hasil kajian pustaka yang
bersumber baik dari publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, artikel, buku teks, makalah, prosiding, atau juga publikasi
internet lainnya, mahasiswa melakukan pengamatan lapangan, melakukan penelitian historis atau kajian kepustakaan.
Buku pedoman ini dibuat dalam rangka meramu kaidah-kaidah yang berlaku tersebut agar terjadi penyelarasan dalam
penulisan skripsi dan karya ilmiah di lingkungan STKIP Al-Amin Indramayu, sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa
dan dosen dengan sifat yang seragam.
Modul Karakteristik dan Hakikat Karya Ilmiah
Panduan Praktis Menulis Karya Ilmiah (Step by Step) PENULIS: DRS. I GUSTI AGUNG OKA YADNYA, M.PD Ukuran :
14 x 21 cm ISBN : 978-623-7913-53-5 Terbit : April 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Lomba-lomba karya tulis ilmiah,
dari tingkat daerah hingga internasional, telah menyasar siswa pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, Gerakan
Literasi Nasional (GLN) menggiring para pelajar untuk melakukan kegiatan menulis. Masalahnya, buku panduan menulis
karya ilmiah untuk pendidikan dasar sangat langka. Buku ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Substansinya
mencakup teknik penulisan tiap bagian karya tulis ilmiah, yang disajikan secara bertahap (step by step). Penekanan
pada unsur bimbingan dengan memberikan banyak contoh. Materi bahasan lengkap, mulai dari unsur kebahasaan dan
ilustrasi, merumuskan judul dan latar belakang, sampai penulisan lampiran. Buku ini bukan saja menyajikan teknik
penyusunan karya tulis secara komprehensif, tetapi juga memotivasi dan menginspirasi pelajar untuk aktif menulis.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini melahirkan beberapa pembelajaran terutama terkait kegiatan 12 pelatihan di dalamnya dan sangat bermanfaat,
banyak yang bisa diambil di dalamnya. Buku ini banyak pesan-pesan pembelajaran yang bisa dia sampaikan melalui
kegiatan tersebut.
Penyusunan Pedoman Penulisan karya ilmiah yang meliputi makalah, artikel penelitian, skripsi dan tesis merupakan suatu upaya akademik
untuk membantu mahasiswa dan segenap civitas akaedmika di lingkungan Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik memiliki dan
meningkatkan kualitas riset dan publikasi. Selain itu, pedoman edisi terbaru ini diharapkan mampu memberikan kemudahan pada pihakpihak terkait seperti seperti Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, dan Dekan dalam mengarahkan keseragaman serta format
kepenulisan kepada mahasiswa.
Pada umumnya mahasiswa akhir ini kesulitan dalam menyelesaikan skripsi maupun tesis. Meskipun sebelumnya mereka telah menerima
mata kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Pada matakuliah tersebut sebenarnya diajarkan secara terperinci tentang menyusun
skripsi atau tesis. Akan tetapi, jeda materi kuliah dengan penyusunan skripsi dan tesis relatif jauh (biasanya ada yang sampai satu tahun),
maka mahasiswa “lupa”terhadap cara penyusunan skripsi atau tesis.Untuk itu, buku ini hadir sebagai salah satu upaya mempermudah
mahasiswa dalam menyusun skripsi atau tesis. Buku ini memang dibuat sesederhana mungkin dengan menghindari bahasa-bahasa
penelitianyang dipersepsikan sulit. Sehingga buku ini bisa dianggap buku ilmiah populer. Harapan penulis, semoga kehadiran buku Metode
Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris ini menjadi bahan ajar yang dapat membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya. Buku
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bantu dalam memahami materi Bahasa Indonesia yang terlihat membosankan menjadi lebih menarik. Buku ini merupakan buku wajib untuk
menghadapi berbagai ujian karena di dalamnya terdapat berbagai jenis soal latihan dari berbagai ujian, baik dari Ujian Sekolah, Ujian
Nasional, hingga Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Buku ini terdiri atas 21 bab, yang mencakup seluruh materi pada Bahasa Indonesia
SMA/ MA dari kelas X sampai kelas XII. Pada setiap bab, terdapat soal latihan dan pembahasannya, soal pemantapan, dan variasi soal
Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri beserta pembahasannya. Soal-soal tersebut mencakup soal SBMPTN, SNMPTN, SIMAK UI, dan
UTUL UGM. Buku ini juga dilengkapi soal Ujian Nasional dan soal-soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) beserta pembahasannya di akhir
buku.
Dilengkapi: 1. Kisi-kisi Ujian Nasional 2. Strategi dan Tips Sukses UN 2016 3. Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal 4. Data Statistik Tipe Soalsoal yang Sering Keluar Tahun 2011-2015 5. Plus komik lucu dan inspriratif -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
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