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PRATIKUM  1 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa 

menuju terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat 

membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten 

mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah air, kebangsaan, dan 

kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  diharapkan  

mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui 

Bahasa Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Mampu menjelaskan konsep cara berpikir deduktif dan jenis jenis cara 

berpikir ilmiah 

3. Pokok Bahasan  

 BERPIKIR DEDUKTIF 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

1. Konsep 

2. Silogisme 

5. Materi 

 

 

1. Konsep 
Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang 

menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. 

Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. 

Aristoteles dalam "The classical theory of concepts" menyatakan bahwa konsep 

merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat 

pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, 

yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai 

bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam kharakteristik.  

Berbagai pengertian konsep dikemukan oleh beberapa pakar. Konsep 

didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai 

ciri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri 

sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan 

manusia untuk berpikir. Pengertian konsep yang lain adalah sesuatu yang umum 

atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu 

akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Suatu konsep adalah elemen dari 

proposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat. Konsep adalah abstrak di mana 

mereka menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam ekstensi, 

memperlakukan seolah-olah mereka identik. Konsep adalah universal di mana 

mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap extensinya.  

Konsep adalah pembawa arti. Suatu konsep tunggal bisa dinyatakan dengan 

bahasa apa pun. Konsep bisa dinyatakan dengan 'Hund' dalam bahasa Jerman, 

'chien' dalam bahasa Prancis, 'perro' dalam bahasa Spanyol.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Abstrak
https://id.wikipedia.org/wiki/Entitas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Universalitas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelas_(filsafat)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejadian
https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Proposisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kata
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perbedaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesuatu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekstensi_(ilmu_semantik)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembawa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Arti
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
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Sayangnya,masih banyak yang tidak mengetahui arti "Konsep" sehingga sampai 

sekarang masih dipertanyakan.  

konsep adalah sesuatu yang memilki komponen, unsur, ciri-ciri yang dapat diberi 

nama.Demikian definisi konsep  

 

Unsur Konsep  
Konsep memiliki lima unsur, yaitu:  

 

1. Nama  

Konsep diwakili suatu kata tunggal yang merepresentasikan ide atau gagasan-

gagasan.  

Contoh: "rumah" mewakili bangunan untuk tempat tinggal.  

 

2. Contoh-contoh Positif dan Negatif  

Menganalisis dan membandingkan contoh-contoh positif dan contoh-contoh 

negatif beserta karakteristiknya.  

Rumah Ibadat  

Contoh positif: masjid, gereja, dan kuil. Contoh negatif: Gadang, Joglo, dan 

Bubungan Tinggi.  

 

3. Karakteristik Pokok  

Karakteristik menciptakan aturan dan menentukan suatu contoh termasuk dalam 

kategori konsep atau bukan konsep. Karakteristik pokok rumah yaitu mempunyai 

atap, dinding, dan lantai.  

 

4. Rentangan Karakteristik  

Suatu konsep berhubungan dengan konsep-konsep lainnya dan mempunyai 

rentangan karakteristik yang membatasi konsep tersebut, yaitu:  

a. Superordinat  

Yaitu konsep yang dihubungkan dengan konsep yang lebih luas. Contoh: konsep 

"tempat tinggal" adalah konsep Superordinat dari "rumah".  

b. Koordinat  

Yaitu konsep-konsep yang setara dan saling berkaitan satu dengan lainnya. 

Contoh: konsep "rumah kontrakan" setara dengan konsep "rumah dinas".  

c. Subordinat  

Kebalikan konsep Superordinat yaitu subkategori atau bagian kecil dari suatu 

konsep. Contoh: konsep "rumah" adalah bagian dari konsep "tempat tinggal".  

5. Kaidah  

 

 

Silogisme 

Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme 

disusun dari dua proposisi (pernyataan) dan sebuah konklusi (kesimpulan).  

 

Jenis-jenis Silogisme 

 

Berdasarkan bentuknya, silogisme terdiri dari;  

1.Silogisme Kategorial 

https://id.wikipedia.org/wiki/Unsur
http://kbbi.web.id/rumah
https://penma2b.wordpress.com/2016/09/27/definisi-dan-unsur-konsep-matematika/
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Silogisme kategorial adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan 

kategorial. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang 

kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor (premis yang termnya menjadi 

predikat), dan premis minor ( premis yang termnya menjadi subjek). Yang 

menghubungkan di antara kedua premis tersebut adalah term penengah (middle 

term).  

 

Contoh:  

   Semua tumbuhan membutuhkan air. (Premis Mayor) 

   Akasia adalah tumbuhan (premis minor). 

∴ Akasia membutuhkan air (Konklusi) 

 

Hukum-hukum Silogisme Katagorik.[sunting | sunting sumber] 

Apabila salah satu premis bersifat partikular, maka kesimpulan harus partikular 

juga. 

Contoh: 

   Semua yang halal dimakan menyehatkan (mayor). 

   Sebagian makanan tidak menyehatkan (minor). 

∴ Sebagian makanan tidak halal dimakan (konklusi). 

Apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulannya harus negatif 

juga. 

 

Contoh:  

   Semua korupsi tidak disenangi (mayor). 

   Sebagian pejabat korupsi (minor). 

∴ Sebagian pejabat tidak disenangi (konklusi). 

Apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. 

 

Contoh:  

   Beberapa politikus tidak jujur (premis 1). 

   Bambang adalah politikus (premis 2). 

 

Kedua premis tersebut tidak bisa disimpulkan. Jika dibuat kesimpulan, maka 

kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan (bukan kepastian). Bambang 

mungkin tidak jujur (konklusi).  

Apabila kedua premis bersifat negatif, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. 

Hal ini dikarenakan tidak ada mata rantai yang menhhubungkan kedua proposisi 

premisnya. Kesimpulan dapat diambil jika salah satu premisnya positif. 

 

Contoh:  

   Kerbau bukan bunga mawar (premis 1). 

   Kucing bukan bunga mawar (premis 2). 

 

Kedua premis tersebut tidak mempunyai kesimpulan  

Apabila term penengah dari suatu premis tidak tentu, maka tidak akan sah diambil 

kesimpulan. Contoh; semua ikan berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin. 

Maka, binatang ini adalah ikan? Mungkin saja binatang melata. 
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Term-predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term redikat yang ada 

pada premisnya. Apabila tidak konsisten, maka kesimpulannya akan salah. 

 

Contoh:  

   Kerbau adalah binatang.(premis 1) 

   Kambing bukan kerbau.(premis 2) 

∴ Kambing bukan binatang ? 

 

Binatang pada konklusi merupakan term negatif sedangkan pada premis 1 bersifat 

positif  

Term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis 

minor. Bila term penengah bermakna ganda kesimpulan menjadi lain. 

 

Contoh:  

   Bulan itu bersinar di langit.(mayor) 

   Januari adalah bulan.(minor) 

∴ Januari bersinar dilangit? 

Silogisme harus terdiri tiga term, yaitu term subjek, predikat, dan term, tidak bisa 

diturunkan konklsinya. 

 

 

Contoh:  

   Kucing adalah binatang.(premis 1) 

   Domba adalah binatang.(premis 2) 

   Beringin adalah tumbuhan.(premis3) 

   Sawo adalah tumbuhan.(premis4) 

Dari premis tersebut tidak dapat diturunkan kesimpulannya  

 

Silogisme Hipotetik 

 

Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi 

hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi katagorik. Ada 4 (empat) 

macam tipe silogisme hipotetik:  

Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent. 

 

Contoh:  

   Jika hujan saya naik becak.(mayor) 

   Sekarang hujan.(minor) 

∴ Saya naik becak (konklusi). 

Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya. 

 

Contoh:  

   Jika hujan, bumi akan basah (mayor). 

    Sekarang bumi telah basah (minor). 

∴ Hujan telah turun (konklusi) 

Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedent. 

 

Contoh:  
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   Jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan 

timbul. 

   Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa. 

∴ Kegelisahan tidak akan timbul. 

Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya. 

 

Contoh:  

   Bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. 

   Pihak penguasa tidak gelisah. 

∴ Mahasiswa tidak turun ke jalanan. 

 

Hukum-hukum Silogisme Hipotetik Mengambil konklusi dari silogisme hipotetik 

jauh lebih mudah dibanding dengan silogisme kategorik. Tetapi yang penting 

menentukan kebenaran konklusinya bila premis-premisnya merupakan pernyataan 

yang benar. Bila antecedent kita lambangkan dengan A dan konsekuen dengan B, 

maka hukum silogisme hipotetik adalah:  

Bila A terlaksana maka B juga terlaksana. 

Bila A tidak terlaksana maka B tidak terlaksana. (tidak sah = salah) 

Bila B terlaksana, maka A terlaksana. (tidak sah = salah) 

Bila B tidak terlaksana maka A tidak terlaksana. 

 

Silogisme Alternatif 

 

Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa 

proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan 

salah satu alternatifnya. Kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. 

Contoh:  

 

   Nenek Sumi berada di Bandung atau Bogor. 

   Nenek Sumi berada di Bandung. 

∴ Jadi, Nenek Sumi tidak berada di Bogor. 

 

Entimen 

 

Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan 

maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan kesimpulan. Contoh 

entimen:  

Dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam sayembara itu. 

Anda telah memenangkan sayembara ini, karena itu Anda berhak menerima 

hadiahnya. 

 

Silogisme Disjungtif 

 

Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan 

keputusan disyungtif sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang 

mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. 

Seperti pada silogisme hipotetik istilah premis mayor dan premis minor adalah 

secara analog bukan yang semestinya. Silogisme ini ada dua macam yaitu:  
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Silogisme disyungtif dalam arti sempit 

Silogisme disjungtif dalam arti sempit berarti mayornya mempunyai alternatif 

kontradiktif. Contoh:  

   Heri jujur atau berbohong.(premis1) 

   Ternyata Heri berbohong.(premis2) 

∴ Ia tidak jujur (konklusi). 

Silogisme disjungtif dalam arti luas 

 

Silogisme disyungtif dalam arti luas berarti premis mayornya mempunyai 

alternatif bukan kontradiktif. Contoh:  

   Hasan di rumah atau di pasar.(premis1) 

   Ternyata tidak di rumah.(premis2) 

∴ Hasan di pasar (konklusi). 

 

Hukum-hukum Silogisme Disjungtif  

Silogisme disjungtif dalam arti sempit, konklusi yang dihasilkan selalu benar, 

apabila prosedur penyimpulannya valid. 

 

Contoh:  

   Hasan berbaju putih atau tidak putih. 

   Ternyata Hasan berbaju putih. 

∴ Hasan bukan tidak berbaju putih. 

Silogisme disjungtif dalam arti luas, kebenaran konklusinya adalah 

1.Bila premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah (benar). 

 

Contoh:  

   Budi menjadi guru atau pelaut. 

   Budi adalah guru. 

∴ Maka Budi bukan pelaut. 

1.Bila premis minor mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah 

(salah). 

 

Contoh:  

   Penjahat itu lari ke Solo atau ke Yogyakarta. 

   Ternyata tidak lari ke Yogyakarta 

∴ Dia lari ke Solo? 

Konklusi yang salah karena bisa jadi dia lari ke kota lain. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan cara 

berpikir deduktif dan jenis jenis cara berpikir ilmiah  

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1 Apakah yang dimaksud dengan konsep? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

2. Jelaskan apa saja yang termasuk dalam unsur konsep? 
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3. Apakah yang dimaksud dengan silogisme dan apa sajakah bentuk dari 

silogisme?  

 (Jelaskan dan beri contoh) 
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PRATIKUM 2 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Mampu menjelaskan konsep cara berpikir   induktif   dan   jenis-jenis cara berpikir 

ilmiah membedakan antara proses berpikir deduktif dan induktif 

3. Pokok Bahasan  

 BERPIKIR INDUKTIF 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

1. Konsep berpikir induktif 

2. Konsep bernalar dalam karangan 

3. Konsep generalisasi 

4. Hipotesis dan teori 

5. Analogi 

6. Hubungan kausal 

7. Induksi dalam metode eksposisi 

5. Materi 

 

 

Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif.  

Penalaran deduktif 

Penalaran deduktif, kadang disebut logika deduktif, adalah penalaran yang 

membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif 

jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari 

premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan 

benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika 

kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya.  

Contoh argumen deduktif:  

1.Setiap mamalia punya sebuah jantung 

2.Semua kuda adalah mamalia 

3.∴ Setiap kuda punya sebuah jantung 

 

Penalaran induktif 

Penalaran induktif, kadang disebut logika induktif, adalah penalaran yang 

berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum.  

Contoh argumen induktif:  

1.Kuda Sumba punya sebuah jantung 

2.Kuda Australia punya sebuah jantung 

3.Kuda Amerika punya sebuah jantung 



12 
 

4.Kuda Inggris punya sebuah jantung 

5.∴ Setiap kuda punya sebuah jantung 

 

 

Generalisasi 

Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum 

melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya.  

 

Contoh:  

Tamara Bleszynski adalah bintang iklan, dan ia berparas cantik. 

Nia Ramadhani adalah bintang iklan, dan ia berparas cantik. 

Generalisasi: Semua bintang sinetron berparas cantik.  

Pernyataan "semua bintang sinetron berparas cantik" hanya memiliki kebenaran 

probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya.  

 

Contoh kesalahannya:  

Omas juga bintang iklan, tetapi tidak berparas cantik.  

 

Macam-macam generalisasi 

 

Generalisasi sempurna 

Adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan 

diselidiki.Contoh: sensus penduduk  

 

Generalisasi tidak sempurna 

Adalah generalisasi di mana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang 

diselidiki diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki.  

Contoh: Hampir seluruh pria dewasa di Indonesia senang memakai celana 

pantalon.  

 

Prosedur pengujian generalisasi tidak sempurna 

Generalisasi yang tidak sempurna juga dapat menghasilkan kebenaran apabila 

melalui prosedur pengujian yang benar.  

 

Prosedur pengujian atas generalisasi tersebut adalah:  

1.Jumlah sampel yang diteliti terwakili. 

2.Sampel harus bervariasi. 

3.Mempertimbangkan hal-hal yang menyimpang dari fenomena umum/ tidak 

umum. 

 

 

Hipotesis dan Teori 

 

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih 

bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. 

 

Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah 

yang kan diteliti.Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak 
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bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, 

peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. 

Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji 

kebenarannya disebut teori. 

 

Contoh:  

 

Apabila terlihat awan hitam dan langit menjadi pekat, maka seseorang dapat saja 

menyimpulkan (menduga-duga) berdasarkan pengalamannya bahwa (karena 

langit mendung, maka...) sebentar lagi hujan akan turun. Apabila ternyata 

beberapa saat kemudia hujan benar turun, maka dugaan terbukti benar. Secara 

ilmiah, dugaan ini disebut hipotesis. Namun apabila ternyata tidak turun hujan, 

maka hipotesisnya dinyatakan keliru. 

Hipotesis dalam penelitian 

 

Walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian, 

tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis 

dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian.Dalam 

masalah atau tujuan penelitian tampak apakah penelitian menggunakan hipotesis 

atau tidak.Contohnya yaitu Penelitian eksplorasi yang tujuannya untuk menggali 

dan mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi tidak menggunakan 

hipotesis. Hal ini sama dengan penelitian deskriptif, ada yang berpendapat tidak 

menggunakan hipotesis sebab hanya membuat deskripsi atau mengukur secara 

cermat tentang fenomena yang diteliti,tetapi ada juga yang menganggap penelitian 

deskriptif dapat menggunakan hipotesis.Sedangkan, dalam penelitian penjelasan 

yang bertujuan menjelaskan hubungan antar-variabel adalah keharusan untuk 

menggunakan hipotesis. 

 

Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian, yaitu: 

1.Untuk menguji teori, 

2.Mendorong munculnya teori, 

3.Menerangkan fenomena sosial, 

4.Sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, 

5.Memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. 

 

 

Analogi 

Analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar 

terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses 

morfologi di mana dalam analogi, pembentukan kata baru dari kata yang telah 

ada. Contohnya pada kata dewa-dewi, putra-putri, pemuda-pemudi, dan 

karyawan-karyawati.  

 

Kausalitas 
Kausalitas merupakan prinsip sebab-akibat yang ilmunya dan pengetahuan yang 

secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantaraan 

ilmu yang lain; bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta 

kekhususan-kekhususan eksistensinya akibat sesuatu atau berbagai hal lain yang 
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mendahuluinya, merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak 

memerlukan sanggahan. Keharusan dan keaslian sistem kausal merupakan bagian 

dari ilmu-ilmu manusia yang telah dikenal bersama dan tidak diliputi keraguan 

apapun.  

 

Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian (sebab) dan kejadian 

kedua (akibat atau dampak), yang mana kejadian kedua dipahami sebagai 

konsekuensi dari yang pertama.  

 

Kausalitas merupakan asumsi dasar dari ilmu sains. Dalam metode ilmiah, 

ilmuwan merancang eksperimen untuk menentukan kausalitas dari kehidupan 

nyata. Tertanam dalam metode ilmiah adalah hipotesis tentang hubungan kausal. 

Tujuan dari metode ilmiah adalah untuk menguji hipotesis tersebut.  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep 

cara berpikir   induktif   dan   jenis-jenis cara berpikir ilmiah membedakan antara 

proses berpikir deduktif dan induktif 

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1.Apakah yang dimaksud dengan penalaran induktif? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

2.Apasajakah jenis dari generalisasi? Jelaskan dan beri contoh. 
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3.Apakah fungsi dari hipotesis dalam suatu penelitian? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

4.Apakah yang dimaksud dengan kausalitas dan analogi? Jelaskan dan berikan 

contohnya. 

   Apakah yang dimaksud dengan akutansi manajemen dan akutansi keuangan ? 
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PRATIKUM 3 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Mampu menjelaskan konsep jenis-jenis  karangan dalam bahasa Indonesia Memahami 

sifat masing-masing jenis karangan  ilmiah dan nonilmiah Mampu menyusun karangan 

ilmiah dan non ilmiah  

3. Pokok Bahasan  

 KARANGAN   ILMIAH   DAN NON ILMIAH 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

1. Pengertian karangan 

2. Macam, sifat, dan bentuk karangan 

3. Ciri-ciri karangan ilmiah 

4. Ciri-ciri karangan nonilmiah 

5. Ciri-ciri karangan ilmiah popular 

5. Materi 

 

 

Karangan (defenisi, macam, sifat dan bentuk) 

 

Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikanya melalui bahasa tulis kepada 

pembaca untuk dipahami. Lima jenis karangan yang umum dijumpai dalam 

keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi.  

 

Narasi 

Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa 

atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang 

menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik 

merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur 

itu disebut plot atau alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan 

plot atau alur.  

 

Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut narasi 

ekspositoris, sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugestif. Contoh 

narasi ekspositoris adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. 

Sedangkan contoh narasi sugestif adalah novel, cerpen, cerbung, ataupun cergam.  
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Deskripsi 

Deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan 

sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa,atau mendengarkan hal tersebut.  

 

Tepat pukul 06.00 aku terbangun, diiringi dengan suara-suara ayam yang 

berkokok seolah menyanyi sambil membangunkan orang-orang yang masih tidur. 

serta dapat ku lihat burung-burung yang berterbangan meninggalkan sarangnya 

untuk mencari makan. Dari timur sang surya menyapaku dengan malu-malu untuk 

menampakkan cahayanya. Aku berjalan ke halaman depan rumah tepat dihadapan 

ku ada sebuah jalan besar untuk berlalu lintas dari kejauhan tampak sawah-sawah 

milik petani yang ditanami padi masih berwarna hijau terlihat sangat sejuk, indah, 

dan damai. Dari kejauhan pula terlihat seorang petani yang sedang membajak 

sawahnya yang belum ditanami tumbuhan, dan ada juga petani yang sedang 

mencari rumput untuk makan binatang peliharaannya seperti kambing, sapi, dan 

kerbau. Didesaku rata-rata penduduknya sebagai petani. Pagi ini terlihat sangat 

sibuk, di jalan" terlihat ibu-ibu yang sedang berjalan menuju pasar untuk berjualan 

sayur. Tetanggaku seorang peternak bebek yang juga tidak kalah sibuknya dengan 

orang". Pagi-pagi sekali dia berjalan menggiring bebeknya ke rawa dekat sawah 

untuk mencari makan, bebek yang pintar berbaris dengan rapi pengembalanya. 

Sungguh pemandangan yang sangat menarik dilihat ketika kita bangun tidur. 

Dihalaman rumah kakekku yang menghadap ketimur terdapat pohon-pohon yang 

rindang, ada pohon mangga yang berbuah sangat lebat, disamping kiri potehon 

mangga dapat pula pohon jambu air yang belum berbuah karena belum 

musimnya. Dan disebelah kanan rumah ada pohon rambutan yang buahnya sangat 

manis rasanya. sungguh pemandangan yang sangat indah yang sangat asri dan 

damai ini adalah tempat tinggal kakek ku dan tempat kelahiran ku. Desa yang 

bernama Nambahdadi ini adalah tempat yang paling aku kunjungi saat liburan. 

Selain bisa bertemu kakek dan nenek aku juga bisa melihat pemandangan yang 

indah nan damai.  

 

Eksposisi 

Untuk memperjelas uraian, dapat dilengkapi dengan grafik, gambar atau statistik. 

Sebagai catatan, tidak jarang eksposisi ditemukan hanya berisi uraian tentang 

langkah/cara/proses kerja. Eksposisi demikian lazim disebut paparan proses. 

Langkah menyusun eksposisi: * Menentukan topik/tema * Menetapkan tujuan * 

Mengumpulkan data dari berbagai sumber * Menyusun kerangka karangan sesuai 

dengan topik yang dipilih 

 

Karangan Ilmiah dan Non-Ilmiah 

 

Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review 

dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin. "Sistem" ini, 

bervariasi tergantung bidang masing-masing, dan selalu berubah, meskipun 

seringkali secara perlahan. Sebagian besar karya akademis diterbitkan dalam 

jurnal ilmiah atau dalam bentuk buku.  

 

Sebagian besar bidang akademik yang telah mapan memiliki jurnal dan bentuk 

publikasi tersendiri, meskipun banyak pula terdapat jurnal akademik yang bersifat 
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interdisipliner (antar cabang) dan mempublikasikan karya dari beberapa bidang 

yang berbeda. Jenis-jenis publikasi yang dapat diterima sebagai kontribusi 

terhadap bidang ilmu pengetahuan dan penelitian sangat bervariasi di antara 

berbagai bidang.  

 

Publikasi ilmiah saat ini sedang mengalami perubahan yang besar, yang muncul 

akibat transisi dari format penerbitan cetak ke arah format elektronik, yang 

memiliki model bisnis berbeda dengan pola sebelumnya. Tren umum yang 

berjalan sekarang, akses terhadap jurnal ilmiah secara elektronik disediakan 

secara terbuka. Hal ini berarti semakin banyak publikasi ilmiah yang dapat 

diakses secara gratis melalui internet, baik yang disediakan oleh pihak penerbit 

jurnal, maupun yang disediakan oleh para penulis artikel jurnal itu sendiri.  

 

Ciri-ciri Karya Tulis Ilmiah 

Karakteristik karya tulis ilmiah yang membedakannya dengan tulisan non-ilmiah 

antara lain: 

a. Mengacu pada teori sebagai landasan berpikir (kerangka pemikiran) dalam 

pembahasan masalah. 

b. Lugas -> tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan 

interprestasi lain. 

c. Logis -> disusun berdasarkan urutan yang konsisten 

d. Efektif -> ringkas dan padat. 

e. Efisien -> hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan 

mudah dipahami. 

f. Objektif  berdasarkan fakta -> setiap informasi dalam kerangka ilmiah 

selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. 

g. Sistematis -> baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan 

sistem yang berlaku. 

 

Karangan Ilmiah Populer 

 

Selain ketujuh jenis karya ilmiah, ada juga yang disebut artikel ilmiah populer, 

yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer (bahasa 

media/bahasa jurnalistik) untuk dimuat di media massa (surat kabar, majalah, 

tabloid). Berbeda dengan artikel ilmiah, artikel ilmiah popular tidak terikat secara 

ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum, 

untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk 

keperluan akademik, tetapi untuk “dikomunikasikan” kepada publik melalui 

media massa. 

 

Artikel ilmiah populer bisa hasil penelitian ilmiah, namun disajikan dengan lebih 

ringkas dan lugas, bisa pula dibuat berdasarkan berpikir deduktif atau induktif, 

atau gabungan keduanya yang bisa ‘dibungkus’ dengan opini penulis. Tak jarang 

artikel ilmiah populer ini disebut juga sebagai opini ilmiah. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan  mampu  Membedakan  jenis-

jenis  karangan dalam bahasa Indonesia Memahami sifat masing-masing jenis 

karangan  ilmiah dan nonilmiah Mampu menyusun karangan ilmiah dan nonilmiah 

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1. Apakah yang dimaksud dengan kaarangan narasi dan persuasi? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

2.  Apakah yang dimaksud dengan karangan ilmiah dan karangan non ilmiah? 
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3.  Apakah yang dimaksud dengan karangan ilmiah popular? 
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PRATIKUM  4 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Mampu menjelaskan konsep metode ilmiah Mempunyai gambaran yang tepat terhadap 

metode penelitian dalam kajian bidang ilmu yang dipelajari Memilih    metode ilmiah 

secara tepat dalam karangan ilmiah 

3. Pokok Bahasan  

 METODE ILMIAH 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

Pengertian metode ilmiah 

Tujuan mempelajari metode penulisan ilmiah 

Sikap ilmiah 

Langkah-langkah penulisan ilmiah 

5. Materi 

 

Defenisi dan Tujuan Metode Ilmiah 

 

Metode ilmiah adalah set metodologi dan teknik keilmuan yang berupaya untuk 

mencari atau merevisi pengetahuan baru dengan sistem ketat investigasi 

fenomena. Suatu metode untuk mencari pengetahuan baru dapat disebut sebagai 

pengetahuan ilmiah jika melibatkan metode inkuiri yang berdasarkan pengamatan 

rigor pada bukti empiris atau data terukur sesuai prinsip penalaran yang berlaku. 

Eksperimen sebagai suatu prosedur ilmiah mesti dilakukan untuk menguji 

hipotesis atau eksplanasi awal dari problem yang muncul. Karenanya, 

eksperimentasi dinilai penting sebagai instrumen utama dalam metode ilmiah.  

 

Sikap Ilmiah 

 

Perangai ilmiah (scientific temper) adalah perangai bertualang guna menggali 

kebenaran dan pengetahuan baru yang melibatkan sikap keterbukaan seseorang 

untuk berani mengubah pendapat lamanya berdasar bukti baru, menolak 

menerima gagasan tanpa pembuktian, berpijak pada fakta yang dapat teramati, 

dan memiliki kedisiplinan menggunakan akal.  Istilah ini pertama kali dicetuskan 

oleh Jawaharlal Nehru pada tahun 1946. Pada tahun 2013, National Institute of 

Science Communication and Information Resources di India menerbitkan jurnal 

ilmiah pada topik ini dengan nama Journal of Scientific Temper.  

 

Langkah-Langkah Dari Metode Ilmiah 
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1.Karakterisasi (pengamatan dan pengukuran) 

2.Hipotesis (penjelasan teoretis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan 

dan pengukuran) 

3.Prediksi (deduksi logis dari hipotesis) 

4.Eksperimen (pengujian atas semua hal di atas) 

 

 

Karakterisasi 

 

Metode ilmiah bergantung pada karakterisasi yang cermat atas subjek investigasi. 

Dalam proses karakterisasi, ilmuwan mengidentifikasi sifat-sifat utama yang 

relevan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Selain itu, proses ini juga dapat 

melibatkan proses penentuan (definisi) dan pengamatan; pengamatan yang 

dimaksud seringkali memerlukan pengukuran dan/atau perhitungan yang cermat. 

Proses pengukuran dapat dilakukan dalam suatu tempat yang terkontrol, seperti 

laboratorium, atau dilakukan terhadap objek yang tidak dapat diakses atau 

dimanipulasi seperti bintang atau populasi manusia. Proses pengukuran sering 

memerlukan peralatan ilmiah khusus seperti termometer, spektroskop, atau 

voltmeter, dan kemajuan suatu bidang ilmu biasanya berkaitan erat dengan 

penemuan peralatan semacam itu. Hasil pengukuran secara ilmiah biasanya 

ditabulasikan dalam tabel, digambarkan dalam bentuk grafik, atau dipetakan, dan 

diproses dengan perhitungan statistika seperti korelasi dan regresi. 

 

Prediksi dari hipotesis 

 

Hipotesis yang berguna akan memungkinkan prediksi berdasarkan deduksi. 

Prediksi tersebut mungkin meramalkan hasil suatu eksperimen dalam 

laboratorium atau pengamatan suatu fenomena di alam. Prediksi tersebut dapat 

pula bersifat statistik dan hanya berupa probabilitas. Hasil yang diramalkan oleh 

prediksi tersebut haruslah belum diketahui kebenarannya (apakah benar-benar 

akan terjadi atau tidak). Hanya dengan demikianlah maka terjadinya hasil tersebut 

menambah probabilitas bahwa hipotesis yang dibuat sebelumnya adalah benar. 

Jika hasil yang diramalkan sudah diketahui, hal itu disebut konsekuensi dan 

seharusnya sudah diperhitungkan saat membuat hipotesis. Jika prediksi tersebut 

tidak dapat diamati, hipotesis yang mendasari prediksi tersebut belumlah berguna 

bagi metode bersangkutan dan harus menunggu metode yang mungkin akan 

datang. Sebagai contoh, teknologi atau teori baru boleh jadi memungkinkan 

eksperimen untuk dapat dilakukan.  

 

Eksperimen 

 

Setelah prediksi dibuat, hasilnya dapat diuji dengan eksperimen. Jika hasil 

eksperimen bertentangan dengan prediksi, maka hipotesis yang sedang diuji 

tidaklah benar atau tidak lengkap dan membutuhkan perbaikan atau bahkan perlu 

ditinggalkan. Jika hasil eksperimen sesuai dengan prediksi, maka hipotesis 

tersebut boleh jadi benar namun masih mungkin salah dan perlu diuji lebih lanjut. 

Hasil eksperimen tidak pernah dapat membenarkan suatu hipotesis, melainkan 
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meningkatkan probabilitas kebenaran hipotesis tersebut. Hasil eksperimen secara 

mutlak bisa menyalahkan suatu hipotesis bila hasil eksperimen tersebut 

bertentangan dengan prediksi dari hipotesis. Bergantung pada prediksi yang 

dibuat, berupa-rupa eksperimen dapat dilakukan. Eksperimen tersebut dapat 

berupa eksperimen klasik di dalam laboratorium atau ekskavasi arkeologis. 

Eksperimen bahkan dapat berupa mengemudikan pesawat dari New York ke Paris 

dalam rangka menguji hipotesis aerodinamisme yang digunakan untuk membuat 

pesawat tersebut. Pencatatan yang detail sangatlah penting dalam eksperimen, 

untuk membantu dalam pelaporan hasil eksperimen dan memberikan bukti 

efektivitas dan keutuhan prosedur yang dilakukan. Pencatatan juga akan 

membantu dalam reproduksi eksperimen.  

 

Proses ilmiah merupakan suatu proses yang iteratif, yaitu berulang. Pada langkah 

yang manapun, seorang ilmuwan mungkin saja mengulangi langkah yang lebih 

awal karena pertimbangan tertentu. Ketidakberhasilan untuk membentuk hipotesis 

yang menarik dapat membuat ilmuwan mempertimbangkan ulang subjek yang 

sedang dipelajari. Ketidakberhasilan suatu hipotesis dalam menghasilkan prediksi 

yang menarik dan teruji dapat membuat ilmuwan mempertimbangkan kembali 

hipotesis tersebut atau definisi subjek penelitian. Ketidakberhasilan eksperimen 

dalam menghasilkan sesuatu yang menarik dapat membuat ilmuwan 

mempertimbangkan ulang metode eksperimen tersebut, hipotesis yang 

mendasarinya, atau bahkan definisi subjek penelitian itu. Dapat pula ilmuwan lain 

memulai penelitian mereka sendiri dan memasuki proses tersebut pada tahap yang 

manapun. Mereka dapat mengadopsi karakterisasi yang telah dilakukan dan 

membentuk hipotesis mereka sendiri, atau mengadopsi hipotesis yang telah dibuat 

dan mendeduksikan prediksi mereka sendiri. Sering kali eksperimen dalam proses 

ilmiah tidak dilakukan oleh orang yang membuat prediksi, dan karakterisasi 

didasarkan pada eksperimen yang dilakukan oleh orang lain. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep 

metode ilmiah Mempunyai gambaran yang tepat terhadap metode penelitian dalam 

kajian bidang ilmu yang dipelajari Memilih    metode ilmiah secara tepat dalam 

karangan ilmiah. 

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1.  Apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

2.  Apakah tujuan dari mempelajari metode penulisan ilmiah? Berikan 

penjelasannya. 
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3.  Apakah yang dimaksud dengan karakterisasi pada metode ilmiah? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

4.  Bagaimanakah melakukan eksperimen dalam metode ilmiah? 
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PRATIKUM 5 

 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 Mampu menjelaskan konsep tentang aspek  penalaran  dalam  karangan ilmiah 

3. Pokok Bahasan  

 METODE ILMIAH 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

1. Pengertian metode ilmiah 

2. Tujuan      mempelajari      metode penulisan ilmiah 

3. Sikap ilmiah 

4. Langkah-langkah penulisan ilmiah 

5. Materi 

 

 

Defenisi dan Tujuan Metode Ilmiah 

 

Metode ilmiah adalah set metodologi dan teknik keilmuan yang berupaya untuk 

mencari atau merevisi pengetahuan baru dengan sistem ketat investigasi 

fenomena. Suatu metode untuk mencari pengetahuan baru dapat disebut sebagai 

pengetahuan ilmiah jika melibatkan metode inkuiri yang berdasarkan pengamatan 

rigor pada bukti empiris atau data terukur sesuai prinsip penalaran yang berlaku. 

Eksperimen sebagai suatu prosedur ilmiah mesti dilakukan untuk menguji 

hipotesis atau eksplanasi awal dari problem yang muncul. Karenanya, 

eksperimentasi dinilai penting sebagai instrumen utama dalam metode ilmiah.  

 

Sikap Ilmiah 

 

Perangai ilmiah (scientific temper) adalah perangai bertualang guna menggali 

kebenaran dan pengetahuan baru yang melibatkan sikap keterbukaan seseorang 

untuk berani mengubah pendapat lamanya berdasar bukti baru, menolak 

menerima gagasan tanpa pembuktian, berpijak pada fakta yang dapat teramati, 

dan memiliki kedisiplinan menggunakan akal.  Istilah ini pertama kali dicetuskan 

oleh Jawaharlal Nehru pada tahun 1946. Pada tahun 2013, National Institute of 

Science Communication and Information Resources di India menerbitkan jurnal 

ilmiah pada topik ini dengan nama Journal of Scientific Temper.  

 

Langkah-Langkah Dari Metode Ilmiah 
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1.Karakterisasi (pengamatan dan pengukuran) 

2.Hipotesis (penjelasan teoretis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan 

dan pengukuran) 

3.Prediksi (deduksi logis dari hipotesis) 

4.Eksperimen (pengujian atas semua hal di atas) 

 

 

Karakterisasi 

 

Metode ilmiah bergantung pada karakterisasi yang cermat atas subjek investigasi. 

Dalam proses karakterisasi, ilmuwan mengidentifikasi sifat-sifat utama yang 

relevan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Selain itu, proses ini juga dapat 

melibatkan proses penentuan (definisi) dan pengamatan; pengamatan yang 

dimaksud seringkali memerlukan pengukuran dan/atau perhitungan yang cermat. 

Proses pengukuran dapat dilakukan dalam suatu tempat yang terkontrol, seperti 

laboratorium, atau dilakukan terhadap objek yang tidak dapat diakses atau 

dimanipulasi seperti bintang atau populasi manusia. Proses pengukuran sering 

memerlukan peralatan ilmiah khusus seperti termometer, spektroskop, atau 

voltmeter, dan kemajuan suatu bidang ilmu biasanya berkaitan erat dengan 

penemuan peralatan semacam itu. Hasil pengukuran secara ilmiah biasanya 

ditabulasikan dalam tabel, digambarkan dalam bentuk grafik, atau dipetakan, dan 

diproses dengan perhitungan statistika seperti korelasi dan regresi. 

 

Prediksi dari hipotesis 

 

Hipotesis yang berguna akan memungkinkan prediksi berdasarkan deduksi. 

Prediksi tersebut mungkin meramalkan hasil suatu eksperimen dalam 

laboratorium atau pengamatan suatu fenomena di alam. Prediksi tersebut dapat 

pula bersifat statistik dan hanya berupa probabilitas. Hasil yang diramalkan oleh 

prediksi tersebut haruslah belum diketahui kebenarannya (apakah benar-benar 

akan terjadi atau tidak). Hanya dengan demikianlah maka terjadinya hasil tersebut 

menambah probabilitas bahwa hipotesis yang dibuat sebelumnya adalah benar. 

Jika hasil yang diramalkan sudah diketahui, hal itu disebut konsekuensi dan 

seharusnya sudah diperhitungkan saat membuat hipotesis. Jika prediksi tersebut 

tidak dapat diamati, hipotesis yang mendasari prediksi tersebut belumlah berguna 

bagi metode bersangkutan dan harus menunggu metode yang mungkin akan 

datang. Sebagai contoh, teknologi atau teori baru boleh jadi memungkinkan 

eksperimen untuk dapat dilakukan.  

 

Eksperimen 

 

Setelah prediksi dibuat, hasilnya dapat diuji dengan eksperimen. Jika hasil 

eksperimen bertentangan dengan prediksi, maka hipotesis yang sedang diuji 

tidaklah benar atau tidak lengkap dan membutuhkan perbaikan atau bahkan perlu 

ditinggalkan. Jika hasil eksperimen sesuai dengan prediksi, maka hipotesis 

tersebut boleh jadi benar namun masih mungkin salah dan perlu diuji lebih lanjut. 

Hasil eksperimen tidak pernah dapat membenarkan suatu hipotesis, melainkan 
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meningkatkan probabilitas kebenaran hipotesis tersebut. Hasil eksperimen secara 

mutlak bisa menyalahkan suatu hipotesis bila hasil eksperimen tersebut 

bertentangan dengan prediksi dari hipotesis. Bergantung pada prediksi yang 

dibuat, berupa-rupa eksperimen dapat dilakukan. Eksperimen tersebut dapat 

berupa eksperimen klasik di dalam laboratorium atau ekskavasi arkeologis. 

Eksperimen bahkan dapat berupa mengemudikan pesawat dari New York ke Paris 

dalam rangka menguji hipotesis aerodinamisme yang digunakan untuk membuat 

pesawat tersebut. Pencatatan yang detail sangatlah penting dalam eksperimen, 

untuk membantu dalam pelaporan hasil eksperimen dan memberikan bukti 

efektivitas dan keutuhan prosedur yang dilakukan. Pencatatan juga akan 

membantu dalam reproduksi eksperimen.  

 

Proses ilmiah merupakan suatu proses yang iteratif, yaitu berulang. Pada langkah 

yang manapun, seorang ilmuwan mungkin saja mengulangi langkah yang lebih 

awal karena pertimbangan tertentu. Ketidakberhasilan untuk membentuk hipotesis 

yang menarik dapat membuat ilmuwan mempertimbangkan ulang subjek yang 

sedang dipelajari. Ketidakberhasilan suatu hipotesis dalam menghasilkan prediksi 

yang menarik dan teruji dapat membuat ilmuwan mempertimbangkan kembali 

hipotesis tersebut atau definisi subjek penelitian. Ketidakberhasilan eksperimen 

dalam menghasilkan sesuatu yang menarik dapat membuat ilmuwan 

mempertimbangkan ulang metode eksperimen tersebut, hipotesis yang 

mendasarinya, atau bahkan definisi subjek penelitian itu. Dapat pula ilmuwan lain 

memulai penelitian mereka sendiri dan memasuki proses tersebut pada tahap yang 

manapun. Mereka dapat mengadopsi karakterisasi yang telah dilakukan dan 

membentuk hipotesis mereka sendiri, atau mengadopsi hipotesis yang telah dibuat 

dan mendeduksikan prediksi mereka sendiri. Sering kali eksperimen dalam proses 

ilmiah tidak dilakukan oleh orang yang membuat prediksi, dan karakterisasi 

didasarkan pada eksperimen yang dilakukan oleh orang lain. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep 

tentang aspek  penalaran  dalam  karangan ilmiah 

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1.  Apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

2.  Apakah tujuan dari mempelajari metode penulisan ilmiah? Berikan 

penjelasannya. 
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3.  Apakah yang dimaksud dengan karakterisasi pada metode ilmiah? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

4.  Bagaimanakah melakukan eksperimen dalam metode ilmiah? 
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PRATIKUM 6 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Mampu menjelaskan konsep cara menyusun sebuah sebuah tulisan Mampu  membuat 

sintesis sebuah tulisan Mampu   mensintesis   tulisan   dari bahan bacaan yang beragam 

3. Pokok Bahasan  

 PENYUSUNAN SINTESIS 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

1. Pengertian 

2. Cara membuat sintesis tulisan 

3. Cara membuat tulisan dari bahan bacaan yang beragam 

5. Materi 

 

 

1. Pengertian Sintesis  

 

Sintesis diartikan sebagai komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-

elemen yang membentuk satu kesatuan. Selain itu, sintesis juga diartikan sebagai 

kombinasi konsep yang berlainan menjadi satu secara koheren, dan  penalaran 

induktif atau kombinasi dialektika dari tesis dan antitesis untuk memperoleh 

kebenaran yang lebih tinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) 

sintesis diartikan sebagai “paduan berbagai pengertian atau hal sehingga 

merupakan kesatuan yang selaras atau penentuan hukum yang umum berdasarkan 

hukum yang khusus.” Pengertian ini sejalan dengan pendapat Kattsoff (1986) 

yang menyatakan bahwa maksud sintesis yang utama adalah mengumpulkan 

semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia.  

 

Dalam perspektif lain “sintesis” merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengaitkan dan menyatakan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada 

sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Kata kerja operasional yang 

dapat digunakan adalah mengategorikan, mengombinasikan, menyusun, 

mengarang, menciptakan, mendesain, menjelaskan, mengubah, mengorganisasi, 

merencanakan, menyusun kembali, menghubungkan, merevisi, menyimpulkan, 

menceritakan, menuliskan, mengatur. 

 

Metode Sintesis  

Melakukan penggabungan semua pengetahuan yang diperoleh untuk menyusun 

satu pandangan dunia. Beberapa contoh dari pernyataan Sintetik adalah :  
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1.Langit itu biru.  

2.Budi adalah pria yang menyebalkan  

3.Anjing itu galak  

4.Jerapah memiliki empat kaki  

 

Fungsi Sintesis  

 

Sintesis berfungsi untuk menggabungkan atau mengkompromikan dari  

pernyataan satu kepada pernyataan lain untuk memperoleh kesimpulan yang 

komprehensif. Sedangkan sintesis dalam penulisan karya ilmiah pada dasarnya 

adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Kegiatan 

ini harus memperhatikan data publikasi atas sumber-sumber yang digunakan. 

Dalam tulisan laras ilmiah, data publikasi atas sumber-sumber tadi kemudian 

dimasukan dalam daftar pustaka. Contoh :  

1.Ilmu adalah aktifitas  

2.Ilmu adalah metode  

3.Ilmu adalah produk  

 

2. Cara Membuat Sintesis  

 

Sejumlah syarat yang harus diperhatikan oleh penulis dalam membuat sintesis, di 

antaranya : 

1.penulis harus bersikap objektif dan kritis atas teks yang digunakannya,  

2.Bersikap kritis atas sumber yang dibacanya,  

3.sudut pandang penulis harus tajam, 

4.penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya, 

dan  

5.penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukannya. 

 

 

3. Cara Membuat Tulisan Dari Bahan Bacaan Yang Beragam 

 

Sebuah keterampilan. Tidak semua orang mampu dengan cermat dan tepat 

membuat tulisan dari bahan bacaan yang dibacanya. menggariskan cara yang 

berbeda  dan kita dapat mengubah produk data anda untuk mengoptimalkan 

pengungkapan, Sering kali ini memerlukan produk informasi lebih dari yang kita 

sediakan. Masing-masing laporan berlaku untuk jumlah produk yang tercantum. 

 

contoh sintesis 

Pengertian manajemen menurut James A.F. Stoner adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian dan penggunaan terhadap sumberdaya organisasi lainnya supaya 

tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. 

Menurut Drs. Oey Liang Lee mengartikan manajemen adalah ilmu dalam 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari 

manusia untuk menentukan capaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Pengertian manajemen menurut R. Terry adalah suatu proses khas terdiri 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan 
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yang dilakukan dalam menentukan serta mencapai target yang sudah ditetapkan 

lewat pemanfaatan sumberdaya manusia dan lainnya. 

Dari pengertian manajemen menurut ketiga para ahli di atas, saya simpulkan 

bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan dan 

pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum  mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep 

cara menyusun sebuah sebuah tulisan Mampu  membuat sintesis sebuah tulisan 

Mampu   mensintesis   tulisan   dari bahan bacaan yang beragam  

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1 Apakah yang dimaksud dengan sintesis? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

2.  Apakah fungsi dari sintesis? 
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3.  Bagaimanakah cara membuat sintesis? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

4.  Bagaimanakah cara membuat tulisan dari bahan bacaan yang beragam? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 



37 
 

PRATIKUM 7 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Mampu menjelaskan konsep konsep laporan ilmiah membuat contoh berbagai laporan 

ilmiah 

3. Pokok Bahasan  

 PENYUSUNAN SINTESIS 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

konsep laporan ilmiah 

jenis-jenis laporan ilmiah 

ciri-ciri laporan 

persyaratan bagi pembuat laporan 

5. Materi 

 

 

1. Karya Ilmiah 

 

Karya ilmiah adalah hasil pemikiran seorang ilmuwan (yang berupa hasil 

pengembangan) yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian dan 

penengatahuan orang sebelumnya (Setiawan, 2010 : 51). 

Dalam wacana yang lain dijelaskan bahwa karya ilmiah adalah hasil pemikiran 

ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, 

logis, benar dan bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan 

benar. Jadi, karya ilmiah ditulis bukan sekedar untuk mempertangungjawabkan 

penggunaan sumber daya penelitian (uang, bahan, dan alat), tetapi juga untuk 

mempertanggungjawabkan penulisan karya ilmih tersebut secara teknis dan 

materi. Hal ini terjadi karena suatu karya ilmiah dibaca dan dipelajari oleh orang 

lain dalam kurun waktu yang tidak terbatas sebagai sarana mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni (Akhadiah, 1991: 24). 

Karya ilmiah memenuhi syarat-syarat keilmiahan pada suatu ilmu tertentu yang 

dikuasai oleh penulisnya. Hasil penulisan ilmiah harus bersifat sistematis artinya 

disusun dalam suatu urutan teratur, sehingga pembaca mudah memahami hasil 

penulisan tersebut. Tulisan ilmiah juga harus disusun secara logis dan benar. Oleh 

karena itu, untuk mencapai keilmiahan yang logis dan benar itu, seorang penulis 

karya ilmiah harus memiliki landasan teori yang kuat. Landasan teori yang kuat 

akan menyebabkan keilmiahan yang ditampilkan tidak menyimpang dari suatu 

disiplin ilmu tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
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(Akhadiah, 1988: 20). Pertanggungjawaban ilmiah tidak hanya berkaitan dengan 

susunan (teknis) penulisannya.  

 

Penyusunan karya ilmiah harus memenuhi kaidah, antara lain: (1) penyebutan 

sumber tulisan yang jelas. Jika penyusun karya ilmiah mengutip pendapat orang 

lain, maka sumber kutipan itu harus disebutkan dengan jelas dan lengkap; (2) 

memenuhi kaidah penulisan kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan bahasa 

yang baik dan benar (Wardani, 2007: 20). 

 

 

 

2. Jenis Karya Tulis Ilmiah 

 

a.Makalah 

Makalah merupakan jenis karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah 

berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan secara empiris-objektif. Sistematika 

yang digunakan dalam makalah dibuat oleh para mahasiswa untuk memenuhi 

tugas dalam mata kuliah tertentu. Sementara di luar perjuliahan, makalah dibuat 

oleh para mahasiswa untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah tertentu. 

Sementara di luar perkuliahan, makalah dibuat oleh para pembicara di seminar, 

simposium, dan lokakarya. Makalah digunakan sebagai materi presentasi untuk 

memenuhi satu topik pembahasan tertentu dalam kegiatan seminar. 

 

b.Laporan penelitian 

Laporan penelitian disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan menggunakan 

prosedur penulisan ilmiah. Laporan penelitian digunakan dalam rangka memenuhi 

tugas setelah dilakukan penelitian lapangan dan penelitian berdasarkan riset 

pustaka. Kegiatan penelitian lapangan lazim dilakukan oleh berbagai lembaga 

penelitian di pemerintahan, baik di pendidikan maupun di kalangan perusahaan 

swasta. Tujuan dari lapangan  penelitian adalah menyampaikan sebuah kenyataan 

objektif di bidang tertentu. Dari laporan penelitian akan dilakukan keputusan atau 

kebijakan dari pengguna sebuah laporan penelitian. 

 

c.Kerta kerja 

Kertas kerja merupakan ragam jenis tulisan karya ilmiah. Kerta kerja disusun 

dalam hubungannya dengan laporan sebuah kegiatan yang telah dilakukan oleh 

penulisanya. Laporan kerja berkenaan dengan kegiatan kuliah kerja nyata, kerja 

nyata labolatorium, program pengalaman lapangan (PPL), dan sebagainya. 

 

d.Skripsi 

Skripsi ditulis sebagai syarat akhir dari mahasiswa tingkat sarjana. Skripsi 

merupakan bentuk pertanggungjawaban berupa karya tulis ilmiah sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi merupakan bukti seorang mahasiswa 

telah memahami teori tertentu. 

 

e.Tesis 

Tesis merupakan tulisan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat 

magister sebagai syarat untuk meraih gelar master. Karakteristik penulisan tesis 
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adalah (1) fokus kajiannya membahas isu dalam bidang ilmu tertentu, (3) 

menggunakan data primer sebagai data utama dan dapat ditunjang data sekunder. 

 

f.Disertai 

Disertai dalam memiliki derajat keilmiahan yang tinggi dalam dunia tulisan karya 

ilmiah. Dalam disertai cakupan yang ada luas dan kajiannya cukup mendalam. 

penulisan disertai merupakan syarat untuk mencapai gelar doktor perguruan 

tinggi. Dalam disertai memiliki ciri ciri, antara lain (1) adanya temuan atau model 

baru dalam bidang ilmu tertentu, (2) pengembangan dan teori yang selama ini 

dianut. 

 

g.Buku 

Buku teks, buku diktat, dan buku modul masuk dalam ragam karya tulis ilmiah. 

Buku ini digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan di dalam ruangan atau 

buku panduan pada sebuah program kegiatan tertentu. 

 

 

3. Ciri-ciri Karya Ilmiah 

Karya ilmiah menggunakan bahasa keilmuan, yaitu ragam bahasa yang 

menggunakan istilah-istilah keilmuan yang khusus dan hanya dapat dipahami oleh 

pakar pada bidang tertentu. Oleh karena itu penulis karya ilmiah hendaknya 

mengambil topic permasalahan karya ilmiah nya sesuai bidang yang ditekuni agar 

hasil karya-karya ilmiahnya dapat lebih terperinci dan mendalam. 

Ciri-ciri bahasa keilmuan sebagai media karya ilmiah antara lain : 

a. Reproduktif, artinya bahwa maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima 

dengan makna yang sama oleh pembaca. 

b. Tidak ambigu, artinya tidak bermakna ganda akibat penulisnya kurang 

menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek 

dan predikat yang jelas. 

c. Tidak Emotif, artinya tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Hal-hal 

yang diungkapkan harus rasional, tanpa diberi tambahan pada subjektifitas 

penulisnya. 

d. Penggunaan bahasa baku dalam ejaa, kata, kalimat dan paragraf. Penulis 

harus menggunakan bahasa mengikuti kaidah tatabahasa agar tulisannya 

tidak mengandung salah tafsir bagi pembaca. 

e. Penggunaan istilah keilmuan, artinya penulis karya ilmiah harus 

mempergunakan istilah-istilah keilmuan bidang tertentu sebagai bukti 

penguasaan penulis terhadap ilmu yang tidak dikuasai oleh penulis pada 

bidang yang lain. 

f. Bersifat dekoratif, artinya penulis dalam karya ilmiah harus menggunakan 

istilah atau kata yang hanaya memiliki satu makna. 

g. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, 

alur pemikiran yang lancer, dan kecermatan penulisan. 

h. Ada kohesi antarkalimat pada setiap paragraf dalam setiap bab. 

i. Bersifat straightforward atau langsung ke sasaran. Tulisan ilmiha 

hendaknya tidak berbelit-belit, tetapi langsung ke penjelasan atau paparan 

yang hendak disampaikan kepada pembaca. 
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j. Penggunaaan kalimat efektif, artinya kalimat itu padat berisi, tidak 

berkepanjangan (bertele-tele), sehingga makna yang hendak disampaikan 

kepada pembaca tepat mencapai sasaran (Rahayu, 207 : 50). 

 

4. Syarat-syarat Ilmiah 

Sebuah karya ilmiah dikatakan sebagai tulisan ilmiah apabila memenuhi syarat-

syarat penulisan ilmiah sebagai berikut : 

a. Komunikatif, artinya uraian yang disampaikan dapat dipahami pembaca. 

b. Kata dan kalimat yang disusun penulis hendaknya bersifat denotatif, 

sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi pembacanya. 

c. Bernalar, artinya tulisan itu harus sistematis, berurutan secara logis, ada 

kohesi dan koherensi, dan mengikuti metode ilmiah yang tepat, dipaparkan 

secara objektif, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Ekonomis, artinya kata atau kalimat yang ditulis hendaknya diseleksi 

sedemikian rupa sehingga tersusun secara padat berisi. 

e. Berdasarkan landasan teoritis yang kuat, artinya suatu hasil karya ilmiah 

bukan subjektifitas penulisnya, tetapi harus berlandaskan teori-teori 

tertentu yang dikuasai secara mendalam oleh penulis. 

f. Tulisan harus relevan dengan ilmu tertentu, artinya tulisan harus ditulis 

oleh seseorang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. 

g. Memiliki sumber penopang mutakhir, artinya tulisan ilmiah harus 

menggunakan landasan teori berupa teori mutakhir (terbaru). 

h. Bertanggung jawab, artinya sumber data, buku acuan dan kutipan harus 

bertanggung jawab dengan menyebutkan sumber tulisan dalam karya 

ilmiahnya (Suparno dan M Yunus, 2007: 20). 

 

Bahasa Baku dalam Karya Ilmiah 

Dalam penulisan karya ilmiah, hal yang tidak boleh dilupakan adalah penggunaan 

bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragamm bahasa orang yang berpendidikan, 

yaitu bahasa dunia pendidikan. 

Menurut Parera (1993 : 35) bahasa baku memiliki tiga sifat utama, antara lain 

adanya kemantapan dinamis, ini diwujudkan melalui kaidah aturan kebahasaan 

yang bersifat tetap. Namun, kemantapan bahasa baku juga bersifat dinamis artinya 

bahasa baku masih memungkinkan adanya perubahan yang bersistem dan teratur 

di bidang kosa kata dan peristilahan serta mengizinkan perkembangan berjenis 

ragam yang diperlukan dalam kehidupan modern. 

Sifat kedua yang menandai bahasa baku adalah sifat kecendikiaannya. 

Kecendikian bahasa berwujud melalui penyusunan kalimat, pargraf, dan kesatuan 

bahasa yang lebih besar yang menunjukkan penalaran dan pemikiran yang logis, 

teratur dan masuk akal. Proses kecendikiaan bahasa itu penting karena pengenalan 

ilmu dan teknologi modern, yang kini umumnya masih bersumber dari bahasa 

asing, harus dapat dilangsungkan lewat buku bahasa Indonesia. 

Sifat ketiga, yang menandai bahasa baku adalah sifat penyeragaman kaidah. Ada 

kaidah-kaidah bahasa yang bersifat tetap, berlaku resmi untuk semua kepentingan 

resmi, dan dipahami secara sama oleh pengguna bahasa baku. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep 

laporan ilmiah membuat contoh berbagai laporan ilmiah 

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1. Apakah yang dimaksud dengan laporan ilmiah? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

2.  Apa sajakah yang termasuk ke dalam laporan lmiah? 
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3.  Bagaimanakah yang dimaksud dengan ciri-ciri laporan ilmiah? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

4.  Apakah maksudnya penggunaan baasa baku dalam karya ilmiah? Jelaskan dan 

berikan contohnya 
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PRATIKUM 8 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 Mampu menulis laporan ilmiah dan non ilmiah, Review, Kuis 

3. Pokok Bahasan  

 KONSEP MENULIS LAPORAN ILMIAH 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

1. Laporan ilmiah 

2. Laporan non ilmiah 

3. Laporan, Skripsi, jurnal ilmiah 

5. Materi 

 

 

1. Karya/Laporan Ilmiah 

 

Karya ilmiah adalah hasil pemikiran seorang ilmuwan (yang berupa hasil 

pengembangan) yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian dan 

penengatahuan orang sebelumnya (Setiawan, 2010 : 51). 

Dalam wacana yang lain dijelaskan bahwa karya ilmiah adalah hasil pemikiran 

ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, 

logis, benar dan bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan 

benar. Jadi, karya ilmiah ditulis bukan sekedar untuk mempertangungjawabkan 

penggunaan sumber daya penelitian (uang, bahan, dan alat), tetapi juga untuk 

mempertanggungjawabkan penulisan karya ilmih tersebut secara teknis dan 

materi. Hal ini terjadi karena suatu karya ilmiah dibaca dan dipelajari oleh orang 

lain dalam kurun waktu yang tidak terbatas sebagai sarana mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni (Akhadiah, 1991: 24). 

Karya ilmiah memenuhi syarat-syarat keilmiahan pada suatu ilmu tertentu yang 

dikuasai oleh penulisnya. Hasil penulisan ilmiah harus bersifat sistematis artinya 

disusun dalam suatu urutan teratur, sehingga pembaca mudah memahami hasil 

penulisan tersebut. Tulisan ilmiah juga harus disusun secara logis dan benar. Oleh 

karena itu, untuk mencapai keilmiahan yang logis dan benar itu, seorang penulis 

karya ilmiah harus memiliki landasan teori yang kuat. Landasan teori yang kuat 

akan menyebabkan keilmiahan yang ditampilkan tidak menyimpang dari suatu 

disiplin ilmu tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
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(Akhadiah, 1988: 20). Pertanggungjawaban ilmiah tidak hanya berkaitan dengan 

susunan (teknis) penulisannya.  

 

Penyusunan karya ilmiah harus memenuhi kaidah, antara lain: (1) penyebutan 

sumber tulisan yang jelas. Jika penyusun karya ilmiah mengutip pendapat orang 

lain, maka sumber kutipan itu harus disebutkan dengan jelas dan lengkap; (2) 

memenuhi kaidah penulisan kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan bahasa 

yang baik dan benar (Wardani, 2007: 20). 

 

 

2. Karya non-ilmiah 

 

Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang 

pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subyektif, 

tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang 

popular atau biasa digunakan (tidak terlalu formal). 

 

Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah, yaitu: 

a. Ditulis berdasarkan fakta pribadi, 

b. Fakta yang disimpulkan subyektif, 

c. Gaya bahasa konotatif dan populer, 

d. Tidak memuat hipotesis, 

e. Penyajian dibarengi dengan sejarah, 

f. Bersifat imajinatif, 

g. Situasi didramatisir, 

h. Bersifat persuasif. 

i. Tanpa dukungan bukti 

 

Jenis-jenis yang termasuk karya non-ilmiah, yaitu: 

a. Dongeng 

b. Cerpen 

c. Novel 

d. Drama 

e. Roman 

 

3.Laporan, Skripsi dan Jurnal Ilmiah 

 

Laporan 

Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan 

ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari 

bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang Pemuda pancasila. 

Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang 

lainnya.  

 

Ada beberapa jenis laporan yaitu:  

Laporan berkala 

Laporan administrasi 

Laporan kegiatan 
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Laporan hasil kunjungan 

 

Skripsi 

Skripsi ditulis sebagai syarat akhir dari mahasiswa tingkat sarjana. Skripsi 

merupakan bentuk pertanggungjawaban berupa karya tulis ilmiah sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi merupakan bukti seorang mahasiswa 

telah memahami teori tertentu. 

 

Jurnal Ilmiah 

Jurnal merupakan tulisan khusus yang memuat artikel suatu bidang ilmu tertentu.  

Jurnal Ilmiah mencakup semua bidang ilmu, seperti Ilmu Alam, Ilmu Sosial dan 

Humaniora 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 Mahasiswa diharapkan mampu menulis laporan ilmiah dan non ilmiah, Review, Kuis 

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1. Apakah yang dimaksud dengan "hasil penulisan ilmiah harus bersifat 

sistematis"?Jelaskan. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

2.  Kaidah apakah yang harus dipeuhi dalam penyusunan karya ilmiah? 
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3.  Apakah yang termasuk dalam ciri-ciri karya tulis non ilmiah? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

4.  Apakah perbedaan antara novel dan roman? 
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PRATIKUM 9 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Mampu menjelaskan mengetahui format makalah ilmiah dengan baik dan dapat 

membangun sebuah makalah dan dapat menemukan topik, tujuan makalah itu 

3. Pokok Bahasan  

 PRAKTEK MENULIS LAPORAN   ILMIAH, REVIEW, KUIS 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

1. Format makalah ilmiah 

2. Unsur-unsur penanda yang membangun sebuah makalah 

3. Topik,tujuan, makalah itu 

5. Materi 

 

 

1.Format Makalah Ilmiah 

 

Skripsi, paper/makalah, laporan penelitian, dan lain sebagainya, memiliki format 

penulisan tertentu untuk bisa disebut sebagai sebuah karya ilmiah. Uraian di 

bawah ini membahas format penulisan karya ilmiah berupa skripsi pada Program 

S-1 Pemerintahan Integratif. Namun beberapa poin penting dalam format 

penulisan dimaksud bisa dipakai sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah 

selain skripsi, seperti paper/makalah, artikel dalam jurnal ilmiah, dan lain 

sebagainya. 

 

A. Bahan dan Ukuran Kertas 

Bahan dan ukuran kertas yang dipakai dalam sebuah karya ilmiah adalah sebagai 

berikut: 

1.Ukuran kertas: A4 (21 x 29,7 cm). 

2.Jenis kertas: HVS 80 gram. 

3.Kertas doorslag berwarna (sesuai dengan warna yang telah ditentukan) dengan 

lambang Universitas sebagai pembatas. 

 

B. Pengetikan 

Ketentuan-ketentuan dalam pengetikan sebuah karya ilmiah dirinci sebagai 

berikut: 

1.Menggunakan software pengolah kata dengan flatform Windows, seperti MS 

Word, Excel, dan lain-lain. 
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2.Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12 

kecuali untuk: 

a.Halaman judul sampul/luar (hard cover) dan halaman judul dalam (soft cover), 

yang menggunakan huruf tegak (kecuali istilah asing) dan dicetak tebal (bold) 

dengan ukuran font mulai 12 sampai 16 (disesuaikan dengan panjang judul, lihat 

Lampiran). 

b.Catatan kaki (footnotes), yang menggunakan font ukuran 10. 

c.Huruf tebal (bold) digunakan untuk judul dan sub-judul (sub-bab, sub sub-bab), 

memberi penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. 

d.Huruf miring (italic) digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa 

daerah, memberi penekanan, pembedaan (termasuk pembedaan sub-judul yang 

hirarkhinya tidak setingkat), dan sejenisnya. Judul sub sub-sub-bab dibuat dengan 

mengkombinasikan huruf miring dan huruf tebal (italic-bold atau bold-italic). 

Judul sub sub-sub-sub-bab dan seterusnya dibuat dengan huruf miring biasa 

Batas tepi (margin): 

a.   Tepi atas     : 4 cm 

b.   Tepi bawah : 3 cm 

c.   Tepi kiri     : 4 cm 

d.   Tepi kanan : 3 cm 

 

Sela ketukan (indensi) selebar 1 cm. Indensi Tab dipakai pada baris pertama 

alinea baru. Indensi gantung digunakan untuk daftar pustaka.  

 

Langkah awal pembuatan contoh makalah adalah sbb : 

a. Memilih Topik 

b. Tentukan Tujuan 

c. Tuliskan Minat Anda 

d. Evaluasi Potensial Topik 

e. Membuat Outline 

f. Menuliskan Tubuh Esai 

 

2.Struktur Makalah 

Tips membuat makalah dari kumpulan contoh makalah hampir sama dgn contoh 

proposal ditinjau dari segi penulisan:Buatlah tulisan yg jelas, lengkap, ringkas, 

nyata, konstruktif, bersahabat, dan akurat. Dan berikut struktur makalah : 

a. Kata Pengantar 

b. Daftar Isi 

c. Pendahuluan 

d. Landasan Teori 

e. Pembahasan 

f. Kesimpulan 

g. Daftar Pustaka 

 

    

3.Topik, Tujuan Makalah 

 

Langkah – langkah Memilih Topik Penelitian 
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1.Langkah pertama adalah memilih suatu masalah dari berbagai kemungkinan    

permasalahan yang ada kaitannya dengan minat dan keahlian yang dimiliki. 

Dengan pilihan yang terbaik, diharapkan peneliti dapat memulai penelitiannya 

dengan segenap hati dan mempunyai motivasi. 

2.Langkah kedua adalah mengunjungi perpustakaan untuk mencari berbagai topik 

penelitian yang sudah ditulis oleh penulis terdahulu, mencari buku – buku 

referensi, jurnal ilmiah dan lain – lain. 

3.Membuat catatan – catatan yang dianggap perlu dalam sebuah  kartu (biasanya 

ukuran kartu pos). Catatan semacam ini sangat penting, untuk memudahkan 

merangkai gagasan dalam suatu karya tulis. Dalam kartu tersebut tidak hanya di 

catat ringkasan permasalahan tetapi harus pula diidentifikasi sumber notasi 

buku/jurnal yang di baca 

 

Hal – hal yang harus di catat antara lain : 

a.    Ringkasan suatu masalah  

b.    Ide yang controversial dan bertentangan dengan arus konsep yang ada. 

c.    Hal – hal yang merupakan pengetahuan baru. 

d.    Pointers dan data histories.  

e.    Notasi identifikasi sumber (nama pengarang,judul buku,penerbit,tahun 

terbit,halaman, dll 

 

Kesulitan –kesulitan dalam Pemilihan Topik 

1.Sering kali ide muncul dalam benak peneliti dan peneliti manganggap topik 

yang terbayangkan tersebut sangat mungkin diteliti. Namun ternyata bahan      

kajian tersebut telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Apabila demikian penerbit 

dapat melakukan replikasi untuk topik tersebut dan kajian yang  terdahulu dapat 

kita  jadikan referensi pertama untuk mengetahui apakah kajian pada   masa lalu 

masih relevan untuk saat ini. 

2.Dalam memilih topik sering kali peneliti tidak bisa membedakan secara jelas 

antara topik dan judul penelitian. Hal ini akan menyulitkan karena “Judul”  

ternyata sangat luas jangkauannya. 

3.Masalah untuk mencari sumber – sumber referensi yang sebetulnya banyak 

tersedia di perpustakaan atau sumber lainnya karena tidak memahami bagai mana 

menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi yang sangat penting. 

Kenyataan ini terlihat dari miskinnya referensi yang diajukan dalam proposal 

penelitian. 

4.Lemahnya penguasaan bahasa asing (khususnya bahasa inggris)  

 

Sumber untuk Memperoleh Topik Penelitian 

Sumber untuk memperoleh topik penelitian antara lain dari sumber teori maupun 

dari pengalaman dari para praktisi yang keduanya memiliki perbedaan  yang 

sangat kontras. Dari sumber teori berarti menggunakan pendekatan dedukatif, 

sebaliknya dari pengalaman praktipis menggunakan pendekatan induktif. 

 

1.    Sumber teori 

Referensi teori akan sangat berguna dalam perancangan penelitian dalam 

pembuatan tesis (skripsi).Teori akan memberikan wawasan yang luas dalam 

menentukan tema/judul penelitian. 
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Kadang – kadang kita menemukan ternyata uraian dalam suatu buku berbeda 

dengan buku lainnya. Berdasarkan hal ini kita dapat memperoleh insfirasi yang 

sangat berharga dari buku – buku tersebut karena dalam suatu buku di ungkapkan 

bagaimana bentuk teori. Demikian banyaknya teori yang di kemukakan dalam 

berbagai buku.menjadikan kita bertanya “teori yang mana yang benar?” Dari hal 

ini kemudian muncul pernyataan bahwa peneliti di mulai dengan pertanyaan kritis 

(gugatan) mengenai sesuatu hal.Teori sebenarnya mengandung kemungkinan 

untuk di gugat dengan munculnya teori baru, sehingga kebenarannya bersifat 

relatif . Memang demikian hakekat ilmu pengetahuan yang selalu berkembang 

dan selalu berubah. 

 

2.    Sumber pengalaman praktisi 

Dari kalangan praktisi akan muncul persoalan – persoalan praktisi yang pada 

dasarnya membutuhkan pengkajian ulang. Sering kali para praktisi menemukan 

masalah - masalah dalam praktik yang kadang kala sulit mencari pemecahannya 

serta sulit mencari landasan teorinya. Para praktisi membutuhkan bantuan para 

ahli untuk mencarikan jalan keluar permasalahannya tersebut. Dari hal ini topik 

penelitian muncul. 

 

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa topik yang dipilih harus berbeda dalam 

jangkauan kita. Tersedia cukup bahan – bahan atau data yang di perlukan untuk 

membahas topik – topik cukup penting untuk diselidiki dan cukup menarik minat 

untuk di selidiki dan dibahas. 

 

 

 

3.    Lapangan tempat bekerja 

Tempat-tempat dimana peneliti bekerja merupakan sumber ide yang baik, peneliti 

dapat melihat secara langsung  mengalami dan bertanya pada banyak orang dalam 

pekerjaaannya. 

 

4.     Laporan hasil penelitian 

 

5.     Sumber yang berasal dari bidang pengetahuan lain 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui format 

makalah ilmiah dengan baik dan dapat membangun sebuah makalah dan dapat 

menemukan topik, tujuan makalah itu  

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1. Bagaimanakah format makalah ilmiah? Jelaskan dan berikan contohnya. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

2.  Unsur apa sajakah yang termasuk untuk membangun sebuah makalah ilmiah? 
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3.  Bagaimanakah langkah-langkah saat memilih topik penelitian? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

4.  Kesulitan apa sajakah yang muncul pada saat melakukan pemilihan topik 

penelitian? 
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PRATIKUM 10 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 Mampu menjelaskan cara menyusun laporan ilmiah dan cara menuliskannya 

3. Pokok Bahasan  

 FORMAT MAKALAH ILMIAH 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

1. Laporan ilmiah 

2. Unsur-unsur kerangka laporan 

3. Manfaat penyusunan laporan 

4. Praktik menyusun laporan ilmiah 

5. Penyajian lisan 

5. Materi 

 

 

 

Laporan Ilmiah 

Karya ilmiah (bahasa Inggris: scientific paper) adalah laporan tertulis dan 

diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah 

dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika 

keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.  

 

Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar 

atau simposium, dan artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan 

produk dari kegiatan ilmuwan. Data, simpulan, dan informasi lain yang 

terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam 

melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya.  

 

Di perguruan tinggi, khususnya jenjang Sarjana, mahasiswa dilatih untuk 

menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi (tugas 

akhir). Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi 

dilakukan cukup mendalam. Sementara itu, makalah yang ditugaskan kepada 

mahasiswa lebih merupakan simpulan dan pemikiran ilmiah mahasiswa 

berdasarkan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para pakar 

dalam bidang persoalan yang dipelajari. Penyusunan laporan praktikum 

ditugaskan kepada mahasiswa sebagai wahana untuk mengembangkan 

kemampuan menyusun laporan penelitian.  
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Unsur-Unsur Kerangka Laporan 

a.Bagian pembuka 

Halaman judul  

Halaman persembahan  

Lembar pengesahan  

Abstrak  

Kata pengantar  

 

 

b.Sampul 

Halaman judul. 

Halaman pengesahan. 

Abstraksi 

Kata pengantar. 

Daftar isi. 

Ringkasan isi. 

 

c.Bagian Isi 

Pendahuluan 

Latar belakang masalah. 

Perumusan masalah. 

Pembahasan/pembatasan masalah. 

Tujuan penelitian. 

Metode penelitian. 

 

d.Pembahasan 

Pembahasan teori 

Kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan 

Pengajuan hipotesis 

 

e.Metodologi penelitian 

Waktu dan tempat penelitian. 

Metode dan rancangan penelitian 

Populasi dan sampel. 

Instrumen penelitian. 

Pengumpulan data dan analisis data. 

 

f.Hasil penelitian 

Jabaran varibel penelitian. 

Hasil penelitian. 

Pengajuan hipotesis. 

Diskusi penelitian, mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil yang 

didapatnya. 

 

g.Penutup 

Kesimpulan 

Saran 
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h.Bagian penunjang 

Daftar pustaka. 

Lampiran- lampiran antara lain instrumen penelitian. 

Daftar Tabel 

 

 

Manfaat Laporan 

Laporan kegiatan merupakan alat yang penting untuk : 

1. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan. 

2. Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya. 

3. Mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. 

4. Data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dan lain-lain 

Karya ilmiah dari Prodi D3 Keuangan terdiri dari: 

a. Laporan Ilmiah Praktik Kerja Lapangan (Magang) 

b. Karya Ilmiah Tugas Akhir 

 

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan selama 8 minggu, disyaratkan bagi 

mahasiswa yang telah mencapai 90 SKS pada semester VI. Setelah melakukan 

Praktek Kerja Lapangan mahasiswa diharuskan membuat Laporan PKL dan 

mempresentasikannya kepada dosen pembimbing PKL/magang. 

 

SOP Pengajuan Magang Prodi D3 Keuangan FEB USU 

1. Menyiapkan Surat Pengesahan Pelaksanaan Magang diserahkan ke Bagian 

Pendidikan FEB USU  

2. Menyiapkan permohonan Surat Aktif Kuliah  dan fotocopy Billing Statement 

semester terakhir,  diserahkan ke WD III. 

3. Menyiapkan: 

i. Surat Permohonan Magang Kelompok untuk Perusahaan  

ii. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

iii. Curiculum Vitae (CV) 

iv. Fotocopy Billing Statement semester terakhir 

v. Fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat 

vi. Fotocopy Surat Aktif Kuliah 

Seluruh berkas dimasukkan ke dalam map berwarna Hijau diserahkan ke Dekan 

U/P WD I 

4. Dekan akan menerbitkan Surat Permohonan Magang untuk Perusahaan dan 

Borang Pernyataan Penerimaan dan Pelaksanaan Magang. 

5. Mahasiswa mengajukan Permohonan Magang ke Perusahaan tempat magang 

dengan melampirkan seluruh berkas dan dimasukkan ke dalam Map Kertas, 

adapun berkas yang dilampirkan: 

i. Surat Permohonan Magang untuk Perusahaan  

ii. Borang Pernyataan Penerimaan dan Pelaksanaan Magang 

iii. Surat Permohonan Magang Kelompok untuk Perusahaan 

iv. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

v. Curiculum Vitae (CV) 

vi. Fotocopy Billing Statement semester terakhir 

vii. Fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat 

viii. Fotocopy Surat Aktif Kuliah 
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6. Mahasiswa yang diterima untuk melaksanakan kegiatan magang meminta 

Surat Balasan yang menyatakan Kesediaan Perusahaan untuk Melakukan 

Magang 

7. Setelah keseluruhan berkas lengkap, seluruh mahasiswa/i Prodi D III 

Keuangan yang mengajukan magang diwajibkan untuk mengumpulkan berkas 

administrasi magang, semua berkas dimasukkan ke dalam map plastik 

(bussines file) berwarna merah diserahkan ke pegawai Prodi D III Keuangan 

(Bapak Jumadi). Bagi mahasiswa yang tidak melengkapi berkas magang, tidak 

akan di proses untuk seminar hasil magang. 

i. Surat Pengesahan Pelaksanaan Magang   

ii. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

iii. Fotokopi Biodata Diri/ Curiculum Vitae (CV) 

iv. Fotokopi Billing Statement Semester Terakhir 

v. Fotokopi Surat Berbadan Sehat 

vi. Fotokopi Surat Aktif Kuliah  

vii. Surat Permohonan Magang untuk Perusahaan  

viii. Fotokopi Borang Pernyataan Penerimaan dan Pelaksaan Magang 

ix. Fotokopi Surat Kesediaan Perusahaan untuk Melakukan Magang 

 

Karya ilmiah tugas akhir wajib dilakukan mahasiswa yang telah mencapai 90 SKS 

pada semester VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan cara 

menyusun laporan ilmiah dan cara menuliskannya  

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1. Apa sajakah yang termasuk jenis karya ilmiah? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

2.  Apa sajakah yang termasuk unsur-unsur dalam kerangka laporan ilmiah? 
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3.  Apakah yang dimaksud dengan hipotesis? 
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PRATIKUM 11 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 Mampu menjelaskan  proses penyusunan karya ilmiah 

3. Pokok Bahasan  

 LAPORAN ILMIAH 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

1. proses mengarang ilmiah 

2. penyajian karangan ilmiah 

5. Materi 

 

 

Karya ilmiah dari Prodi D3 Keuangan terdiri dari: 

a. Laporan Ilmiah Praktik Kerja Lapangan (Magang) 

b. Karya Ilmiah Tugas Akhir 

Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas karya ilmiah awal yakni berua laporan 

magang, dan pada pertemuan  ini akan dibahas karya ilmiah yang erikutnya yaitu  

tugas akhir. 

 

Pelaksanaan Tugas Akhir (TA) 

 

Pengajuan TA 

a. Mahasiswa membuat dan mengisi form A (Surat Permohonan Judul), form 

B (Surat Penunjukan dan Persetujuan Dosen Pembimbing), dan form C 

(Surat Penunjukan dan Persetujuan Dosen Penguji) diletakkan di map 

plastik warna biru.  

b. Sekpro dan Kaprodi memberi paraf, tanda tangan dan stempel 

c. Dosen pembimbing menandatangani form B (Surat Penunjukan dan 

Persetujuan Dosen Pembimbing). 

d. Dosen penguji menandatangani form C (Surat Penunjukan dan Persetujuan 

Dosen Penguji). 

e. Mahasiswa membuat Laporan Tugas Akhir  

f. Mahasiswa meminta pengesahan penulisan TA, SKS akan ditulis oleh 

bagian pendidikan FEB USU dan akan ditandatangani oleh WD 1 

g. Judul Tugas Akhir yang dipilih dalam Buku Laporan Tugas Akhir di paraf 

Sekpro dan di TTD Kaprodi dan di stempel. 
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h. Mahasiswa melakukan bimbingan Tugas Akhir dan merevisi Tugas Akhir 

dengan Dosen Pembimbing 

i. Dosen Pembimbing melakukan ACC Tugas Akhir 

 

 

Seminar Hasil TA 

a. Setelah mahasiswa mendapat ACC Tugas Akhir oleh Dosen Pembimbing, 

mahasiswa mengisi form D (Persetujuan Seminar Hasil Tugas Akhir) . 

b. Mahasiswa menentukan jadwal seminar hasil dengan Dosen Pembimbing 

dan Dosen Penguji Tugas Akhir 

c. Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji setuju dengan jadwal seminar hasil 

d. Sekretaris Prodi dan Ketua Prodi membri paraf, tandatangan dan stempel 

e. Mendaftarkan jadwal seminar hasil TA ke pegawai prodi 

f. Mahasiswa memberikan undangan dan fotocopy draft TA untuk Dosen 

Pembimbing dan Dosen Penguji 

g. Mahasiswa mempresentasikan seminar hasil Tugas Akhir 

h. Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji menandatangani form E (Daftar 

Hadir Seminar Hasil Tugas Akhir),  form F1 (Materi Perbaikan Seminar 

Hasil Tugas Akhir Oleh Pembimbing) dan form F2 (Materi Perbaikan 

Seminar Hasil Tugas Akhir Oleh Penguji). 

i. Dosen pembimbing dan Dosen Penguji memberikan nilai dalam buku 

kunig (Buku Laporan Tugas Akhir) dan ditandatangani 

j. Buku Laporan Tugas Akhir, Form E (Daftar Hadir Seminar Hasil Tugas 

Akhir),  form F1 (Materi Perbaikan Seminar Hasil Tugas Akhir Oleh 

Pembimbing) dan form F2 (Materi Perbaikan Seminar Hasil Tugas Akhir 

Oleh Penguji) diparaf Sekretaris Prodi, ditandatangani Ketua Prodi dan 

distempel prodi kemudian dimasukkan di map plastik 

 

ACC Cetak TA 

a. Mahasiswa menyerahkan map berkas TA yang asli dan fotocopy buku 

Laporan Tugas Akhir kepada prodi 

b. Mahasiswa melakukan perbaikan dari seminar hasil yang telah 

dilaksanakan 

c. Sekretaris Prodi melakukan ACC cetak TA 

d. Mahasiswa mencetak TA dengan jilid lix dalam rangkap 5 

e. Mahasiswa meminta tanda tangan dosen pembimbing, Ketua Prodi dan 

Dekan FEB USU untuk lembar pengesahan TA 

f. Mahasiswa membuat surat sebar TA dan menyebar TA 

 

Sosialisasi TA 

a. Sosialisasi TA dilakukan pada awal semester VI, sebelum pelaksanaan 

tugas akhir. Dilakukan secara regular setiap tahun dengan mengunang 

semua mahasiswa stambuk akhir Prodi D3 Keuangan. 

b. Bagan alir TA akhir yang terdiri dari pengajuan Tugas Akhir, Seminar 

Hasil dan ACC cetak dapat diakses di website program studi yaitu, 

http://dipl-keu.usu.ac.id/, dan juga dapat dilihat di papan pengumuman D3 

Keuangan yang terletak di pintu masuk Prodi. 

c. Sosialisasi secara aktif melalui group WhatsUp mahasiswa per stambuk 

http://dipl-keu.usu.ac.id/
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Ketersediaan Panduan TA 

a. Pedoman Penulisan Tugas Akhir 

b. Website diploma III Keuangan yaitu http://dipl-keu.usu.ac.id/ 

c. Papan pengumuman Prodi D3 Keuangan  

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan  proses 

penyusunan karya ilmiah 

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1 Apa sajakah yang termasuk karangan ilmiah pada jurusan D3 Keuangan? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

http://dipl-keu.usu.ac.id/
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2.  Bagaimana proses pengajuan laporan ilmiah PKL? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

3.  Bagaimana cara untuk dapat melakukan seminar hasil? 
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PRATIKUM 12 

 

1. Capaian Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian mahasiswa menuju 

terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata 

kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah 

air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa  

diharapkan  mampu  menguasai,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dengan  rasa bertanggung jawab melalui Bahasa 

Indonesia ragam formal atau ragam ilmiah. 

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Mampu menjelaskan konsep rancangan usulan penelitian mampu merancang usulan 

penelitian (proposal) 

3. Pokok Bahasan  

 PROSES PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH KOMUNIKASI BISNIS 

4. Sub Pokok Bahasan 

 

1. Fungsi rancangan usulan penelitian 

2. Bentuk dan isi usulan penelitian 

3. Usulan penelitian 

5. Materi 

 

 

LATAR BELAKANG 

Setiap jenis penelitian ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dan penelitian lainnya selalu 

didahului dengan penyusunan usulan penelitian/proposal. 

Keberhasilan penelitian dilihat dari sempurna atau tidaknya usulan penelitian 

yang disusun karna  itu dapat menentukan layak tidaknya penelitian tersebut 

dilanjutkan. 

Sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah merupakan tiga syarat utama 

sempurnanya proposal penelitian. 

 

RANCANGAN USULAN PENELITIAN / PROPOSAL 

Suatu bentuk pengajuan/permohonan, penawaran baik berupa ide, gagasan, 

pemikiran, maupun rencana u/ mendapatkan persetujuan dari yang lain. 

(Hariwijaya, 2005)  

Sarana bagi peneliti untuk mengkomunikasikan pemikirannya mengenai masalah 

yang akan diteliti dan berfungsi untuk meyakinkan pembaca/penilai bahwa 

pemikiran peneliti layak u/ dilaksanakan dan setidak-tidaknya akan memberikan 

manfaat terkait dengan ilmu yang bersangkutan. 

Selanjutnya, usulan penelitian ditulis dengan bahasa yang  persuasif  agar pihak 

yang membaca  selain dapat memahami permasalahan juga akan dgn mudah 

memberikan persetujuan pelaksanaan usulan tsb. 

a. Meski tujuannya bersifat persuasif, hindari bahasa yang bertele-tele dan 

panjang lebar.  

b. Menggunakan bahasa yang baku dan lugas. 
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c. Rancangan usulan penelitian adalah langkah yang paling awal dalam 

proses penyusunan penelitian 

d. Usulan penelitian adalah langkah berikutnya, dan dalam bentuk penulisan 

makalah adalah hasil akhirnya. 

 

TUJUAN USULAN PENELITIAN (PROPOSAL) : 

a. Hal apa yang akan diteliti 

b. Mengapa hal tersebut perlu diteliti 

c. Bagaimana penelitian akan dilakukan 

d. Tempat penelitian 

e. Untuk siapa penelitian dilakukan 

f. Manfaat penelitian 

 

BOBOT DAN MUTU RANCANGAN USULAN PENELITIAN 

a. Aktualisasi masalah 

b. Relevansi manfaat praktis 

c. Metodologi penelitian akurat 

d. Orisinalitas penelitian 

e. Sumbangan terhadap ilmu pengetahuan 

f. Sistematika penyusunan karya tulis 

 

Kerangka Rancangan Usulan Penelitian 

a. Judul Penelitian 

b. Judul dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan 

c. Cukup jelas, singkat dan tepat. 

d. Berisi variabel-variabel yang akan diteliti 

e. Judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan peneliti yang 

dilakukan 

 

Latar Belakang Masalah  

a. Dasar pemikiran kenapa masalah tersebut diteliti 

b. Gambaran secara ideal dan kenyataan masalah tersebut, yang didukung 

oleh fakta dan data 

c. Identifikasi dan perivikasi masalah 

d. Pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti 

 

Perumusan Masalah 

a. Menggunakan kalimat tanya 

b. Terlihatnya variabel-variabel yang diteliti 

c. Tergambarnya populasi penelitian 

d. Jelas ruang lingkupnya 

e. Tidak terlalu luas dan sempit, agar tidak membingungkan dalam 

melakukan penelitian 

f. Hendaknya masalah yang dirumuskan dapat membantu peneliti dalam 

proses pelaksanaan penelitiannya  
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Tujuan Penelitian 

Suatu indikasi ke arah mana atau data (informasi) apa yang akan dicari melalui 

penelitian tsb. 

Dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret dapat diamati (observable) 

dan dapat diukur (measurable) 

Tujuan penelitian berhubungan secara fungsional dengan rumusan masalah 

peneliti yang dibuat secara spesifikasi, terbatas, dan dapat diperiksa dengan hasil 

penelitian. 

Manfaat Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan pengembang program maupun 

kepentingan ilmu pengetahuan 

Harus diuraikan secara terinci manfaat atau kegunaan hasil penelitian. 

 

Tinjauan Kepustakaan (Literatur Review) 

a. Tinjauan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

b. Tinjauan dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang 

akan diteliti 

c. Hipotesis 

d. Dinyatakan dalam bentuk pernyataan (statement) bukan kalimat tanya 

e. Berkaitan dengan bidang ilmu yang akan diteliti 

f. Dapat diuji, yaitu terdiri dari variabel yang dapat diukur dan dapat 

dibandingkan sehingga hasil yg obyektif 

g. Sederhana dan terbatas (tidak menimbulkan perbedaan pengertian dan 

tidak terlalu luas sifatnya) 

 

Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

b. Populasi dan sample 

c. Cara pengumpulan data 

d. Instrument penelitian 

e. Rencana pengelolaan dan analisis data 

f. Jadwal kegiatan 

g. Organisasi 

h. Rencana biaya (anggaran) 

i. Lampiran 

j. Penutup 

k. Daftar pustaka 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

 

 

Nama :                      NILAI  
Nim :         

Tanggal :         

 

I. TUJUAN 

 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep   

rancangan usulan penelitian mampu merancang usulan penelitian (proposal) 

II. ALAT DAN BAHAN 

 

1.Buku Teks Akuntansi Biaya 

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3.Laptop 

4.Internet 

III. CARA KERJA 

 

1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang diberikan 

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet 

3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia  

IV. PERTANYAAN  

 

1 Apakah yang menjadi tujuan dari suatu usulan penelitian? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

2.  Bagaimana cara menyusun latar belakang masalah ? 
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3.  Apakah yang dimaksud dengan usulan penelitian dan berikan contohnya. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 


