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PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang 

pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi 

kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, 

penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. 

Kondisi di lapangan saat ini tentu saja masih banyak pengawas sekolah/ 

madrasah yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut 

dengan baik. Survei yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan 

pada Tahun 2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten (Direktorat 

Tenaga Kependidikan, 2008: 6) menunjukkan bahwa para pengawas 

memiliki kelemahan dalam kompetensi supervisi akademik, evaluasi 

pendidikan, dan penelitian dan pengembangan. Sosialisasi dan pelatihan 

yang selama ini biasa dilaksanakan dipandang kurang memadai untuk 

menjangkau keseluruhan pengawas dalam waktu yang relatif singkat. 

Selain itu, karena terbatasnya waktu maka intensitas dan kedalaman 

penguasaan materi kurang dapat dicapai dengan kedua strategi ini. 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka upaya untuk meningkatkan 

kompetensi pengawas harus dilakukan melalui berbagai strategi. Salah 

satu strategi yang dapat ditempuh untuk menjangkau keseluruhan 

pengawas dengan waktu yang cukup singkat adalah memanfaatkan forum 

Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja 

Pengawas Sekolah (MKPS) sebagai wahana belajar bersama. Dalam 

suasana kesejawatan yang akrab, para pengawas dapat saling berbagi 

pengetahuan dan pengalaman guna bersama-sama meningkatkan 

kompetensi dan kinerja mereka.  

Forum tersebut akan berjalan efektif apabila terdapat panduan, bahan 

kajian serta target pencapaian. Dalam konteks inilah Bahan Belajar Mandiri 
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(BBM) ini disusun. BBM ini dimaksudkan sebagai bahan kajian para 

pengawas dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka. 

B.  Standar Kompetensi 

 BBM ini disesuaikan dengan cakupan dimensi kompetensi pengawas yang 

termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 

2007  tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam peraturan 

tersebut terdapat enam  dimensi kompetensi, yaitu: kompetensi 

kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, 

penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Setiap dimensi 

kompetensi memiliki sub-sub sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki 

seorang pengawas. Secara rinci kompetensi-kompetensi dasar tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Dimensi Kompetensi Kepribadian 

a. Memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan. 

b. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang  

berkaitan  kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas 

jabatannya. 

c. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal yang baru tentang 

pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang 

menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya. 

d. Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder 

pendidikan. 

 
2. Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial 

a. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

b. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan 

dan program pendidikan di sekolah. 

c. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk 

melak-sanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah. 
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d. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan 

menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan 

berikutnya di sekolah. 

e. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi 

satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. 

f. Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan 

bimbingan konseling di sekolah. 

g. Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-

hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan 

kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah. 

h. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan 

memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah 

dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. 

 
3. Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik 

a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di 

TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah.  

b. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan 

tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 

c. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah berlandaskan standar isi, standar kompetensi 

dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP. 

d. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 

strategi/metode/ teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang 

pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 
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e.   Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA 

atau mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

f. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/ 

bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk 

mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan 

di TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

g. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan 

dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ 

bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata 

pelajaran di sekolah/madrasah. 

h. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk 

pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA 

atau mata  

i.  pelajaran di sekolah/madrasah.  

 
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan 

a. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dalam 

bidang pengembangan di TK/RA dan pembelajaran/bimbingan di 

sekolah/ma-drasah. 

b. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting 

dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan 

di TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

c. Menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan di  TK/RA atau mata pelajaran di sekolah. 

d. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil 

belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu 

pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA 

atau mata pelajaran di sekolah/ madrasah. 

e. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk 

perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap 
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bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 

f. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala 

seko-lah/madrasah, kinerja guru, dan staf sekolah/madrasah. 

 
5. Dimensi Kompetensi Penelitian dan Pengembangan 

a. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian 

dalam pendidikan. 

b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik 

untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk 

pengembangan karirnya sebagai pengawas. 

c. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian 

kualitatif maupun penelitian kuantitatif. 

d. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah 

pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang 

bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya. 

e. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik 

data kualitatif maupun data kuantitatif. 

f. Menulis karya tulis ilmiah (PTS) dalam bidang pendidikan dan 

atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk 

perbaikan mutu pendidikan. 

g. Menyusun pedoman/panduan dan/atau buku/modul yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di 

sekolah/madrasah. 

h. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan 

kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di 

sekolah/madrasah. 

6. Dimensi Kompetensi Sosial 

a. Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan 

kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

e. APTSf dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan 
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C.  Deskripsi Bahan Belajar Mandiri 

BBM bagi KKPS/MKPS  terdiri atas enam  bagian, yaitu: 

1. Dimensi Kompetensi Kepribadian dan Sosial 

2. Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial 

3. Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik 

4. Dimensi Kompetensi Evaluasi Pendidikan 

5. Dimensi Kompetensi Penelitian dan Pengembangan 

6. Dimensi Penelitian Tindakan Sekolah  

Bahan belajar nomor 1 sampai dengan 5 hakikatnya disesuaikan dengan 

dimensi standar kompetensi pengawas. Sedangkan bahan belajar nomor 6 

merupakan pengkhususan dan pendalaman dimensi kompetensi penelitian 

dan pengembangan. Hal ini penting untuk diprioritaskan mengingat bahwa 

peran pengawas sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan, akan 

sangat efektif apabila mereka menguasai metode action research. Dengan 

kemampuan ini diharapkan pengawas dapat mendorong pengembangan 

dan peningkatan mutu sekolah-sekolah yang dibinanya. 

Setiap bahan belajar di atas mencakup beberapa kegiatan belajar sebagai 

berikut: 

Kompetensi Kepribadian, meliputi kegiatan belajar: 
1. Pengenalan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Diri 

2. Pengembangan Kreativitas  dan Pengambilan Keputusan  

Kompetensi Sosial, meliputi kegiatan belajar: 
1.  Pengembangan Komunikasi Efektif Kemitraan, Pelayanan dan 

Tim yang Baik 

2.  Gaya Kerja dan Cara Penyelesaian Konflik Manakah  

Kompetensi Supervisi Manajerial, meliputi  kegiatan belajar: 
1.  Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Supervisi Manajerial 

2.  Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan 

Kompetensi Supervisi Akademik,  meliputi kegiatan belajar: 
1. Pelaksanaan Akademik di Sekolah 
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2. Membimbing Guru Menemukan Karakteristik Lingkungan 

Pembelajaran yang Berhasil 

Kompetensi Evaluasi Pendidikan, meliputi kegiatan belajar: 
1. Penyusunan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pendidikan dan 

Pembelajaran 

2. Aspek-aspek Penilaian dalam Pembelajaran 

3. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru 

4. Pemantauan Pelaksanaan Pembelajaran 

5. Pemanfaatan Hasil Penilaian untuk Kepentingan Pendidikan dan  

    Pembelajaran/Bimbingan 

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, memuat kegiatan belajar: 
1. Perlunya Pengawas Manyusun Karya Tulis Ilmiah (PTS)   

2. Jenis-Jenis PTS Pengembangan Profesi, dan Penyusunannya 

3. Ketentuan dalam Penulisan Ilmiah 

Materi Penelitian Tindakan Sekolah, memuat kegiatan belajar: 
1. Hakikat Penelitian Tindakan Sekolah 

2. Penyusunan Usulan dan Laporan Penelitian Tindakan Sekolah 

D.  Langkah-Langkah Mempelajari Bahan Belajar Mandiri 

Bahan belajar ini dirancang untuk dipelajari oleh para pengawas dalam 

forum KKPS/MKPS. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam mempelajari materi ini mencakup aktivitas individual dan kelompok. 

Secara umum aktivitasvitas individual meliputi: (1) membaca materi, (2) 

melakukan latihan/tugas/memecahkan kasus pada setiap kegiatan belajar, 

(3) membuat rangkuman/kesimpulan, dan (4) melakukan refleksi, Apabila 

diperlukan, berdasarkan refleksi yang dibuat, dapat dilakukan tindak lanjut. 

Sedangkan aktivitas kelompok meliputi: (1) mendiskusikan materi, (2) 

sharing pengalaman dalam melakukan latihan/memecahkan kasus, (3) 

melakukan seminar/diskusi hasil latihan/tugas yang dilakukan, dan (4) 

bersama-sama melakukan refleksi dan tindak lanjut sepanjang diperlukan. 

Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah ini. 

 

 



Penelitian dan Pengembangan‐KKPS 8

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur Kegiatan Belajar Individu dan Kelompok 

Dari skema di atas terlihat bahwa aktivitas kelompok selalu didahului oleh 

aktivitas individu. Dengan demikian, maka aktivitas individu adalah hal 

yang utama. Sedangkan aktivitas kelompok lebih merupakan forum untuk 

berbagi, memberikan pengayaan dan penguatan terhadap kegiatan yang 

telah dilakukan masing-masing individu. 

Dengan mengikuti langkah-langkah belajar di atas, diharapkan para 

pengawas yang tergabung dalam KKPS/MKPS dapat secara individu dan 

bersama-sama meningkatkan kompetensinya, yang tentunya akan 

berdampak pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru yang 

dibinanya. 

 

 

 

 

Aktivitas Kelompok Aktivitas Individu 
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Rangkuman 

 Membuat 
Rangkuman 

Melakukan 
Refleksi, 

Membuat Action 
Plann, dan 

Tindak Lanjut 

Melakukan 
Refleksi, 

Membuat Action 
Plann, dan 

Tindak Lanjut 
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E.  Tujuan Belajar Penelitian Tindakan Sekolah 

Bahan belajar ini dirancang untuk kelompok pengawas dalam 

meningkatkan kompetensi penelitian dan pengembangan, khususnya 

dalam melakukan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Sebagaimana 

diketahui,  bahwa salah satu peran yang diharapkan dari seorang 

pengawas adalah sebagai agent of change bagi kemajuan sekolah. Untuk 

melaksanakan peran tersebut tentu saja pengawas harus memiliki 

kemampuan metodologi untuk melakukan penelitian, sekaligus 

mengupayakan tindakan untuk memperbaiki keadaan. 

Setelah mempelajari materi ini, mendiskusikan dan mendalami bersama 

rekan-rekan dalam MKPS, serta mempraPTSkkannya, pengawas 

diharapkan dapat: 

1. Memahami Penelitian Tindakan Sekolah sebagai bagian dari penelitian 
ilmiah. 

2. Memahami makna Penelitian Tindakan Sekolah, apa, mengapa dan  
bagaimana menyusun usulan, melaksanakan dan melaporkan hasil 
penelitiannya. 

3. Memahami berbagai  bentuk pelaporan hasil PTS, besaran angka 
kreditnya serta persyaratannya. 

4. Mampu menyusun  usulan PTS dan melaksanakannya  sebagai 
kegiatan pengembangan profesinya sebagai pengawas sekolah. 

5. Mampu memberikan informasi yang benar dan memotivasi bagi para 
guru tentang topik Penelitian Tindakan Sekolah  sebagai kegiatan 
pengembangan profesi guru.  

 

F.   Skenario Kegiatan Belajar Mandiri  

Agar para pengawas dapat mempelajari bahan ini secara efektif, maka 

mereka diharapkan mengikuti skenario yang dirancang. Skenario  kegiatan 

belajar dengan menggunakan materi ini, melibatkan aktivitas individual dan 

aktivitas kelompok. Aktivitas individual meliputi: 

1. Membaca dan memahami materi; 
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2. Mengidentifikasi masalah-masalah kepengawasan yang dapat 
dilakukan penelitian tindakan. 

3. Menyusun proposal Penelitian Tindakan Sekolah; 

4. Melaksanakan Penelitian Tindakan Sekolah.  

5. Menyusun Laporan Hasil Penelitian Tindakan Sekolah. 

6. Melakukan refleksi. 

Aktivitas yang dilaksanakan secara kelompok adalah: 

1. Mendiskusikan materi untuk memperoleh pemahaman bersama; 

2. Bersama-sama mengeksplorasi permasalahan kepengawasan yang 
relevan untuk dilaksanakan Penelitian Tindakan Sekolah.  

3. Melakukan seminar proposal Penelitian Tindakan Sekolah dari masing-
masing anggota. 

4. Sharing Problematika Pelaksanaan Penelitian Tindakan Sekolah dan 
Solusinya. 

5. Melakukan seminar hasil Penelitian Tindakan Sekolah. 

6. Melakukan refleksi. 

Aktivitas individu dan kelompok tersebut disajikan dalam skema di halaman 

berikut. 
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Gambar 1 Skenario Kegiatan Belajar 

Membaca 
Bahan Belajar 

Menyusun 
Proposal PTS 

 

Melaksanakan 
PTS 

Menyusun 
Laporan 

PTS 

Melaku-
kan 

Refleksi 

SKENARIO KEGIATAN BELAJAR 

Aktivitas Individu 

 Mediskusikan 
Bahan Belajar 

Seminar 
Proposal PTS 

Sharing 
permasalahan 
pelaksanaan   

PTS 

Seminar 
Hasil     
PTS  

Melaku-
kan 

Refleksi 

Aktivitas Kelompok 

MEMPERBAIKI/  
MENINGKATKAN PRAKTIK 
SUPERVISI MANAJERIAL  

4 jam 

4 jam 

3 jam 

4 jam 

1 jam 
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G.  Alokasi Waktu 

Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan 

belajar materi ini juga dipisahkan antara waktu belajar individual dan 

kelompok. Waktu belajar individual sifatnya fleksibel karena dilakukan di 

luar pertemuan MKPS, sedangkan waktu untuk kegiatan kelompok 

diperkirakan sekitar  16  jam pelajaran, dengan rincian sebagai berikut: 

 
NO JENIS KEGIATAN ALOKASI WAKTU 
1 Mendiskusikan materi untuk memperoleh 

pemahaman bersama dan mengidentifikasi 
problem kepengawasan yang memerlukan 
Penelitian Tindakan Sekolah 

4  jam 

2 Seminar Proposal Penelitian 4  jam 
3 Sharing Problematika Pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Sekolah 
3  jam 

4 Seminar Hasil Penelitian Tindakan Sekolah 4  jam 
5 Melakukan refleksi 1  jam  
 Jumlah           16  jam 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

PERLUNYA PENGAWAS MENYUSUN KARYA TULIS ILMIAH (KTI) 

 
 
 

A. Pengantar 

Bukti apakah yang dapat menunjukkan bahwa seorang pengawas sekolah 

memiliki komitmen dan kesungguhan dalam mengembangkan diri dan 

profesinya? Tentu saja buktinya adalah karya ilmiah yang dihasilkan, 

khususnya Karya Tulis Ilmiah (KTI). Dengan karya tulis ilmiah tersebut 

dapat diketahui sejauhmana seorang pengawas sekolah melakukan kajian 

teoretik maupun empirik terhadap permasalahan dalam lingkup tugasnya. 

Karya sebagai bukti pengembangan profesi bukan hanya KTI, namun saat 

ini bentuk kegiatan pengembangan profesi yang paling banyak dilakukan  

baik oleh pengawas sekolah dan guru, adalah membuat KTI. Namun 

informasi yang benar dan memotivasi tentang bagaimana membuat KTI 

masih terbatas. Akibatnya, banyak pengawas sekolah yang kurang mampu 

dan kurang mau  untuk membuat KTI sebagai bagian dari kewajiban dalam 

kegiatan pengembangan profesinya.   

Pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah hakikat pengembangan profesi itu? 

2. Bagaimana penilaian hasil KTI pengembangan profesi? 

3. Mengapa masih banyak KTI yang dianggap tidak memenuhi syarat? 

Uraian di bawah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

 
B.  Uraian Materi  

1. Dasar Hukum 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 

84/1993 Penetapan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, 

serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993, nomor 25 tahun 1993 tentang 
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Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, 

pada prinsipnya bertujuan untuk membina karier kepangkatan dan 

profesionalitas guru1.  

Guru maupun pengawas sekolah wajib melakukan berbagai kegiatan 

dalam pelaksanaan tugasnya. Berbagai kegiatan itu diberi bobot angka 

yang disebut sebagai angka kredit yang diperlukan sebagai salah satu 

syarat dalam kenaikan pangkat/jabatan. Guru yang telah mencapai 

Guru Pembina dengan golongan IV/a untuk dapat naik menjadi Guru 

Pembina  dengan golongan IV/b ke atas, selain harus memenuhi 

jumlah angka kredit kumulatif yang disyaratkan,  juga harus memenuhi 

sekurang-kurangnya 12 angka kredit dari unsur pengembangan profesi.  

Kegiatan pengembangan profesi guru adalah kegiatan guru dalam 

rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan  

untuk peningkatan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan 

profesionalisme tenaga kependidikan lainnya maupun dalam rangka 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan 

kebudayaan (berdasar definsi pada Kepmendikbud No. 025/0/1995) 

 
2. Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah 

Macam kegiatan pengembangan profesi pengawas sekolah tentunya 

perbedaan dengan kegiatan pengembangan profesi guru. Hal itu 

karena berbedanya tugas dan tanggung jawab mereka. Berikut 

disajikan ringkasan macam perbedaaan kegiatan pengembangan 

profesi pengawas sekolah dan guru, yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan yang berlaku saat ini.  

 

 

 

                                                            

1   Peraturan serupa yang berkaitan dengan jabatan fungsional dan angka kredit, juga ada dan 
diberlakukan bagi para pengawas sekolah.  
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Tabel 1. 1 Jenis Karya Pengembangan Profesi Guru dengan Pengawas 

Pengawas Sekolah2 Guru 
• membuat Karya Tulis Ilmiah 

(KTI),  
• menemukan Teknologi Tepat Guna, 
• menciptakan karya seni 
• menyusun pedoman pelaksanaan 

pengawasan, dan 
• menyusun petunjuk teknis 

pelaksanaan pengawasan sekolah 

• membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI), 
• menemukan Teknologi Tepat Guna, 
• membuat alat peraga/bimbingan,  
• menciptakan karya seni, dan  
• mengikuti kegiatan pengembangan 

kurikulum.  

 

Dari tabel di atas tampak, bahwa membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

merupakan salah satu bentuk dari kegiatan pengembangan profesi 

yang dapat dilakukan oleh para pengawas sekolah dan guru.  Jadi, 

tidak benar bila dinyatakan  bahwa kegiatan pengembangan profesi 

pengawas sekolah harus berupa Karya Tulis Ilmiah. Memang, pada 

saat ini, membuat KTI merupakan macam kegiatan pengembangan 

profesi yang paling banyak dilakukan baik oleh pengawas sekolah, dan 

guru. Macam KTI yang dapat dibuat oleh guru maupun pengawas 

sekolah, adalah sebagai  berikut. 

Tabel 1. 2 Perbandingan KTI Guru dan Pengawas Sekolah 

Guru Pengawas Sekolah 
 KTI hasil penelitian 
 KTI tinjauan/ulasan ilmiah 
 Tulisan  Ilmiah Populer 
 Prasaran disampaikan dalam 
pertemuan ilmiah 

 Buku/modul 
 Diktat 
 Karya terjemahan 

 KTI hasil penelitian 
 KTI tinjauan/ulasan ilmiah 
 Tulisan  Ilmiah Populer 
 Buku/modul  
 Prasaran disampaikan dalam 
pertemuan ilmiah 

 

                                                            

2 Berdasar  Keputusan Bersama Mendikbud dan KBAKN Nomor 0322/O/1996 nomor 38 Tahun 
1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya 
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3. Besaran  Angka Kredit untuk Setiap Jenis KTI 

Besar Angka kredit untuk setiap macam KTI adalah sebagai berikut. 

No Macam KTI Macam publikasinya Angka 
kredit 

1 KTI hasil penelitian, 
pengkajian, survei dan 
atau evaluasi  

Berupa buku yang diedarkan secara 
nasional 

12,5 

Berupa tulisan (artikel ilmiah) yang 
dimuat pada majalah ilmiah  yang 
diakui oleh Depdiknas 

6,0 

Berupa buku yang tidak diedarkan 
secara nasional 

6,0 

Berupa makalah  4,0 

2 KTI yang merupakan 
tinjuan atau gagasan 
sendiri dalam bidang 
pendidikan 

Berupa buku yang diedarkan secara 
nasional 

8,0 

Berupa tulisan (artikel ilmiah) yang 
dimuat pada majalah ilmiah  yang 
diakui oleh Depdiknas 

4,0 

Berupa buku yang tidak diedarkan 
secara nasional 

7,0 

Berupa makalah  3,5 

3 KTI yang berupa tulisan 
ilmiah popular  yang 
disebarkan melalui media 
masa 

Berupa tulisan (artikel ilmiah) yang 
dimuat pada  media masa 

2,0 

4 KTI yang berupa tinjuan, 
gagasan, atau ulasan 
ilmiah yang disampaikan 
sebagai prasaran dalam 
pertemuan ilmiah  

Berupa makalah dari prasaran yang 
disampaikan pada pertemuan ilmiah 

2,5 

5 KTI yang berupa buku 
pelajaran 

Berupa buku yang bertaraf nasional 5 

Berupa buku yang bertaraf propinsi 3 

6 KTI yang berupa diktat 
pelajaran  

Berupa diktat yang digunakan di 
sekolahnya 

1 

7 KTI yang berupa karya 
terjemahan  

Berupa karya terjemahan buku 
pelajaran/ karya ilmiah yang 
bermanfaat bagi pendidikan 

2,5 
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4. Mengapa banyak KTI yang belum memenuhi syarat? 

Berdasar pengalaman dalam proses penilaian, terdapat hal-hal sebagai 

berikut 

a. Tidak sedikit dari KTI yang diajukan bukan karya sendiri, tetapi KTI 

orang lain yang dinyatakan sebagai karyanya, atau bahkan KTI 

tersebut DIBUATKAN oleh orang lain. KTI jenis ini umumnya 

diambil (dijiplak) dari skripsi, tesis atau laporan penelitian orang lain. 

Data lapangan menunjukkan adanya beberapa daerah tertentu 

yang sebagian besar KTI yang diajukan sangat mirip satu dengan 

yang lainnya. 

b. Cukup banyak dari KTI yang diajukan berisi uraian hal-hal yang 

terlalu umum dan tidak ada berhubungan dengan permasalahan 

atau kegiatan nyata yang dilakukan oleh pengawas sekolah yang 

merupakan penerapan kegiatan pengembangan profesinya sebagai 

pengawas sekolah. Umumnya KTI semacam itulah yang paling 

mudah untuk ditiru, dipakai kembali oleh orang lain atau bahkan 

diganti nama penulisnya dengan nama orang lain.  

Sebagai contoh KTI yang berjudul: (a) membangun karakter bangsa 

melalui kegiatan ekstra kurikuler, (b) peranan orang tua dalam mendidik 

anak, (c) tindakan preventif terhadap kenakalan remaja, (d) peranan 

pendidikan dalam pembangunan, dll. KTI di atas tidak menjelaskan 

permasalahan spesifik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung 

jawab pengawas sekolah, sehingga meskipun KTI berada dalam bidang 

pendidikan dan tidak ada yang salah dari apa yang dituliskan, tetapi:   

(a) Apa manfaat KTI tersebut dalam upaya peningkatan profesi 

pengawas sekolah?  

(b) Bagaimana dapat diketahui bahwa KTI tersebut adalah karya 

pengawas sekolah yang bersangkutan? 
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5. Kriteria dan Pedoman penilaian KTI saat ini 

Di samping memakai berbagai kriteria penulisan Karya Tulis Ilmiah 

yang umum dipergunakan, terdapat beberapa kriteria dan persyaratan 

yang khusus yang digunakan untuk menilai KARYA TULIS ILMIAH 

dalam pengembangan profesi, yaitu harus memenuhi kriteria  “A P I 
K,” yang artinya adalah 

Asli, penelitian harus merupakan karya asli penyusunnya, bukan 

merupakan plagiat, jiplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur 

yang tidak jujur.  Oleh karena itu, baik laporan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) maupun Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) harus 

mampu menunjukkan bahwa  kegiatan tersebut memang benar-

benar telah dilakukan oleh guru atau pengawas sekolah yang 

bersangkutan. Untuk itu sangat penting untuk melampirkan 

selengkap mungkin bukti-bukti pelaksanaan, misalnya (a) semua 

instrumen yang digunakan dalam penelitian, terutama lembar 

pengamatan, instrumen, check list, dll, b) contoh-contoh hasil kerja 

dalam pengisian/pengerjaan instrumen baik oleh guru maupun 

siswa, (c) dokumen pelaksanaan penelitian yang lain seperti foto-

foto kegiatan, daftar hadir, ijin kepala sekolah, dan lain-lain. 

Perlu,permasalahan yang dikaji pada kegiatan pengembangan profesi 

tentunya harus diperlukan dan mempunyai manfaat. Karena itu, 

laporan PTK atau PTS harus dapat  meyakinkan bahwa kegiatan 

yang dilakukan benar-benar mempunyai manfaat. Bukan hal yang 

mengada-ada, atau memasalahkan sesuatu yang tidak perlu lagi 

dipermasalahkan, atau hanya merupakan laporan kegiatan yang 

biasa-biasa, dan bukan merupakan penerapan model pembelajaran 

atau model kepengawasan  yang baru 

Ilmiah, penelitian harus berbentuk, berisi, dan dilakukan sesuai dengan 

kaidah-kaidah kebenaran ilmiah.  KTI harus benar, baik dari sisi  

teori, fakta maupun analisis yang digunakannya.  

Konsisten, KTI harus disusun sesuai  dengan tugas dan 

tanggungjawab si penulis. Bila penulisnya seorang pengawas 

sekolah, maka KTI-nya haruslah  tentang hal yang berhubungan 
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dengan upaya pengembangan profesinya sesuai dengan 

TUPOKSInya sebagai pengawas sekolah.  

 
6. Prinsip dalam Menilai KTI Pengembangan Profesi 

Ada tiga prinsip yang dipakai dalam menilai KTI sebagai 

kegiatanpengembangan profesi pengawas sekolah. Ketiga prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut :  

Pertama:  KTI harus mendukung ketercapaian  tujuan kegiatan 
pengembangan profesi  

Menilai KTI ditujukan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan 

kegiatan pengembangan profesi pengawas. Kegiatan pengembangan 

profesi pengawas sekolah bertujuan untuk: 

1. TIDAK menambah jumlah pengawas sekolah yang curang. Karena itu 

KTI yang tidak jujur, bukan buatan sendiri, jiplakan, atau tidak asli, 

sudah seharusnya ditolak dan tidak mendapat nilai. Hendaknya 

penulis KTI seperti itu juga diberikan sanksi. 

2. TIDAK untuk menjadikan bahkan mendorong pengawas sekolah 

melakukan kegiatan yang tidak perlu. Sehingga KTI yang ditulis 

sekedar untuk melengkapi persyaratan, mengada-ada, tidak ada 

manfaatnya,  hendaknya tidak diberi nilai. 

Yang benar adalah kegiatan pengembangan profesi pengawas sekolah 

bertujuan untuk meningkatkan mutu kinerja pengawas sekolah sebagai 

seorang yang profesional.  

Karena itu KTI yang diajukan untuk dinilai harus berisi LAPORAN 

KEGIATAN NYATA yang telah dilakukan pengawas sekolah dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 

Untuk itu KTI tersebut harus dapat menyakinkan pembacanya bahwa 

apa yang ditulis itu benar-benar suatu kegiatan nyata yang bermakna 

dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas sekolah yang profesional.   

Untuk dapat menyakinkan pembacanya, KTI itu harus menyertakan 

penjelasan yang spesifik tentang permasalahan yang dikaji, hendaknya 
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dapat menyertakan data, fakta, format hasil kerja, hasil tes, atau foto-

foto yang mampu menunjang dan meyakinkan bahwa apa yang ditulis 

dalam KTI itu, benar-benar hal yang nyata telah dilakukan oleh si 

penulis. 

Kedua:  KTI harus tersaji dalam format keilmuan (ilmiah) 
Sebagai Karya Tulis Ilmiah maka setidak-tidaknya harus dipenuhi 

persyaratan:   (a) permasalahan yang dikaji berada pada khasanah 

keilmuan, (b) tersajikan dengan jelas ada argumentasi konseptual, 

teorik dari hal yang dipermasalahkan, (c) tersajikan ada fakta-fakta 

spesifik dari hal yang dipermasalahkan, dan (d) ada diskusi dan 

kesimpulan terhadap hal yang dipermasalahkan.  

KTI sebagai karya ilmiah juga harus tersaji dalam format penggunaan 

bahasa yang lazim dipakai pada dunia keilmuan. 

Ketiga:  KTI pengembangan profesi bukanlah  SKRIPSI, TESIS, atau 

DESERTASI  
KTI pengembangan profesi tidak dimaksudkan untuk berkualitas seperti 

skripsi, tesis, ataupun desertasi. KTI tersebut berfungsi sebagai 

LAPORAN KEGIATAN NYATA yang telah dikerjakan pengawas 

sekolah yang disajikan dalam format ilmiah. 

 
7. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah 

Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan pengawasan 

akademik  dan pengawasan manjerial melalui pemantauan, penilaian, 

pembinaan, pelaporan, dan tindak lanjut.  

Dalam kaitannya dengan kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah, 

jabaran tugas pokok pengawas sekolah sebagai dasar dalam 
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menentukan tema/atau judul  masalah penelitian tindakan 

kepengawasan dapar dilukiskan dalam bagan di bawah ini.3  

Tabel 1. 3.  Ragam Kegiatan dalam Lingkup Tugas Pengawas Sekolah 

Kegiatan Supervisi Akademik Supervisi Manejerial 

Memantau 1. Pelaksanaan 
pembelajaran/bimbingan dan 
hasil belajar 

2. Keterlaksanaan kurikulum 
tiap mata pelajaran 

1. Pelaksanaan ujian 
nasional, PSB, dan 
ujian sekolah 

2. Pelaksanaan standar 
nasional pendidikan 

Menilai Kemampuan guru dalam 
melaksanakan proses 
pembelajaran/ bimbingan 

Kinerja kepala sekolah 
dalam melaksanakan 
tugas pokok fungsi dan 
tanggung jawabnya 

Membina 1. Guru dalam menyusun 
silabus dan RPP 

2. Guru dalam proses 
melaksanakan pembelajaran 
di 
kelas/laboratorium/lapangan 

3. Guru dalam membuat, 
mengelola, dan 
menggunakan  media 
pendidikan dan 
pembelajaran 

4. Guru dalam memanfaatkan 
hasil penilaian untuk 
perbaikan mutu pendidikan 

5. Guru dalam mengolah dan 
menganalisis data hasil 
penilaian 

6. Guru dalam melaksanakan 
penelitian tindakan kelas 

1. Kepala Sekolah dlm 
pengelolaan dan 
administrasi sekolah 

2. Kepala Sekolah 
dalam mengkoordinir 
pelaksanaan program 
bimbingan konseling 

                                                            

3 Dikutip dari Petunjuk Teknis Penelitian Tindakan Sekolah (School Action Research) Peningkatan 
Komptensi Supersvisi Pengawas Sekolah SMA/SMK, Depdiknas, Dirjen PMPTK, 2007.  
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Kegiatan Supervisi Akademik Supervisi Manejerial 

Melaporkan dan 
Tindak Lanjut  

1. Hasil pengawasan akademik 
pada sekolah-sekolah yang 
menjadi binaannya 

2. Menindaklanjuti hasil-hasil 
pengawasan akademik untuk 
meningkatkan kemampuan 
profesional guru 

1. Hasil pengawasan 
manajerial pada 
sekolah-sekolah 
binaannya 

2. Menindaklanjuti 
hasil-hasil 
pengawasan 
manajerial untuk 
meningkatkan mutu 
penyelenggaraan 
pendidikan 

 

8. Contoh  Judul  KTI yang Dapat Dinilai  

Berikut disajikan contoh Judul KTI pengawas sekolah yang kiranya 

dapat memenuhi kriieria APIK dan sesuai  kegiatan pengembangan 

profesi  bagi pengawas sekolah. 

 

No. Judul Bentuk KTI dan 
intisari isi 

Dinilai 
sebagai 

1 Langkah kreatif dan efisien  
dalam memantau 
pelaksanaan pembelajaran 
sekolah. Studi kasus di 
beberapa SD  se wilayah  X 
… 

Tinjauan ilmiah 
berdasarkan 
pengalaman lapangan 
penulis. Data lapangan, 
disertai fakta lain 
dilampirkan  

Makalah 
tinjauan 
ilmiah. 

Nilai 3,5 

2 Upaya meningkatkan mutu 
penilaian kemampuan guru 
dalam melaksanakan proses 
pembelajaran/bimbingan di 
beberapa SMP se wilayah  X 
… 

 

KTI tersebut berupa 
prasaran yang disajikan 
pada  pertemuan ilmiah 
tingkat kabupaten, 
tentang pengalaman 
penulis sebagai 
pengawas sekolah 
dalam upayanya 
meningkatkan mutu  

Prasaran 
pertemuan 
ilmiah 

Nilai  2,5 

4 Pengaruh penggunaan  hasil 
penilaian untuk perbaikan 
mutu pembelajaran  siswa 

Tinjauan ilmiah 
penggunakan  hasil 
penilaian untuk 

Makalah 
tulisan ilmiah 
populer 
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No. Judul Bentuk KTI dan 
intisari isi 

Dinilai 
sebagai 

pada pelajaran X  di 
beberapa SMA  se wilayah  X 
… 

 

perbaikan mutu 
pembelajaran  siswa di 
beberapa SMA  tempat 
pengawas sekolah 
bertugas. Laporan 
tersebut ditulis  di Koran 
dalam bentuk tulisan 
ilmiah populer 

Nilai 2,0 

5 Meningkatkan kemampuan 
guru-guru  mata pelajaran X, 
di beberapa SMK  dalam 
menyusun silabus dan RPP, 
melalui  kegiatan  lokakarya 
berkesinambungan,  di 
wilayah X 

Laporan Penelitian 
Tindakan Sekolah 
(PTS) yang disajikan 
dalam bentuk makalah 

Makalah hasil 
penelitian 
tindakan 
sekolah 

Nilai 4,0 

6 Peningkatan hasil belajar 
matematika melalui model 
belajar kelompok kooperatif, 
di kelas VI, SD. 

Dilakukan bersama dengan 
guru. Pengawas sekolah 
sebagai peneliti.  

 

Penelitian tindakan 
kelas. Bentuk 
tindakannya dirinci 
dengan sangat jelas, 
juga  cara dan hasil 
data guna evaluasi dan 
refleksi.  Pengawas 
sekolah sebagai peneliti 
dan guru sebagai 
praktisi dilakukan  
dalam 2 siklus selama 4 
bulan.  

Makalah hasil 
penelitian  
karena 
dilakukan oleh 
dua orang – 
pengawas 
sekolah dan 
peneliti) maka 
pengawas 
sekolah 
sebagai 
penulis 
pertama 
mendapat 
nilai 60% x 4 
= 2,4  angka 
kredit.  

7 Pengaruh supervisi 
pengawas  sekolah terhadap 
kreativitas PBM mata 
pelajaran X, di sekolah-
sekolah di daerah Y.. 

Penelitian diskriptif 
terhadap pengaruh 
supervisi pengawas 
sekolah di beberapa 
SMP  di bawah 
tanggung jawabnya.  

Laporan kegiatan 
berupa artikel ilmiah 
yang ditulis dan dapat 
dimuat  di Jurnal Ilmiah 
Perguruan Tinggi X 

Artikel ilmiah 
dimuat di 
Jurnal 

Nilai 6,0 
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9. Contoh Judul   KTI yang Belum Dapat Dinilai 

Berikut disajikan contoh beberapa Judul KTI pengawas sekolah yang 

kurang dapat memenuhi persyaratan APIK sehingga  belum memenuhi 

syarat baik dan benar dan tidak dapat diberi nilai. 

No Judul Intisari isi Alasan penolakan dan saran 
yang diberikan 

1 Membangun 
karakter 
bangsa melalui 
kegiatan ekstra 
kurikuler. 

Mendiskripsikan 
berbagai upaya guna 
membangun karakter 
bangsa.  

Masalah yang dikaji terlalu 
luas tidak berkaitan dengan 
permasalahan nyata yang 
tugas dan tanggung jawab 
pengawas sekolah.  Hanya 
berupa “kliping” berbagai 
pendapat. 

2 Dalam rangka 
HUT PGRI 
guru bertang-
gung jawab 
untuk mening-
katkan mutu 
pendidikan 
Indonesia 

Memaparkan 
berbagai pendapat 
pakar tentang 
tanggung jawab guru 
dalam peningkatan 
mutu pendidikan.  

Masalah yang dikaji terlalu 
luas tidak berkaitan dengan 
permasalahan dan tugas 
pengawas sekolah. 

Disarankan membuat KTI baru 
yang berfokus pada kegiatan 
nyata berkait dengan tugas 
dan tanggung jawab 
pengawas sekolah. 

3 Pengaruh 
jumlah faktor 
air semen pada 
kekuatan tekan 
beton. 

Mengkaji hubungan 
antara faktor air 
semen dengan 
kekuatan tekan beton 
yang dilakukan oleh 
seorang pengawas 
sekolah yang 
sebelumnya adalah  
guru SMK Teknologi 
Bangunan. 

Masalah yang dikaji 
merupakan penelitian 
keilmuan beton, dan bukan 
termasuk dalam tupoksi 
pengawas sekolah. 

Disarankan untuk membuat 
KTI baru yang berfokus pada 
kegiatan pemecahan masalah 
nyata sebagai pengawas 
sekolah. 

4 Hubungan 
antara kondisi 
sosial ekonomi 
orangtua siswa 
dengan 
prestasi 

Studi korelasi antara 
pendapat siswa 
tentang  kondisi 
sosial ekonomi 
orangtuanya (yang 
diambil melalui 
kuisener) dengan 

Tidak ada tindakan nyata yang 
dilakukan pengawas sekolah 
dalam kegiatan pengawasan.  

Disarankan untuk membuat 
KTI baru yang berfokus pada 
kegiatan pemecahan masalah 
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No Judul Intisari isi Alasan penolakan dan saran 
yang diberikan 

belajarnya.  nilai mata 
pelajarannya 

nyata berkaitan dengan proses 
pengawasan 

5 Teknologi 
Informasi, 
inovasi baru 
bagi dunia 
pendidikan  

Paparan tentang 
peranan IT dalam 
pembelajaran yang 
diambil dari berbagai 
media 

Terlalu umum. Tidak berkaitan 
dengan tugas kepengawasan 
sekolah.  

Disarankan untuk membuat 
KTI baru yang berfokus pada 
kegiatan pemecahan masalah 
nyata sebagai pengawas. 

 

  
C. Latihan 

Berdasarkan TUPOKSI Anda, serta permasalahan di lapangan, coba 

rumuskan topik/judul KTI yang memenuhi syarat pengembangan profesi, 

masing-masing: 

1. Dua contoh topik KTI penelitian, dan 

2. Tiga contoh topik KTI bukan penelitian. 

 
D. Rangkuman dan Refleksi 

1. Rangkuman 

Kegiatan pengembangan profesi adalah kegiatan dalam rangka 

pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk 

peningkatan mutu bagi pelaksanaan tugas pokok dan profesionalisme 

dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan 

dan kebudayaan. 

Kriteria dan persyaratan yang khusus dan digunakan untuk menilai 

KARYA TULIS ILMIAH dalam pengembangan profesi, yaitu harus 

memenuhi kriteria  “A P I K,” yang artinya adalah: Asli, penelitian harus 

merupakan karya asli penyusunnya, bukan merupakan plagiat, jiplakan, 

atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Perlu, 

permasalahan yang dikaji pada kegiatan pengembangan profesi 

tentunya harus diperlukan dan mempunyai manfaat. Ilmiah, penelitian 
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harus berbentuk, berisi, dan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah 

kebenaran ilmiah. Konsisten, KTI harus disusun sesuai  dengan tugas 

dan tanggungjawab si penulis.  

 
2. Releksi 

a. Dari bahan belajar yang telah Anda baca, manakah bagian-bagian 

yang menurut Anda benar-benar meningkatkan pemahaman 

mengenai penulisan KTI 

 sebagai pengembangan profesi pengawas sekolah?  

b. Dari bahan belajar yang telah Anda baca, manakah hal-hal yang 

menurut Anda sangat membantu dalam menemukan permasalahan 

yang relevan untuk diangkat sebagai KTI pengembangan profesi?  

c. Dari contoh-contoh rumusan topik/judul yang anda buat, apakah 

Anda sudah yakin masalah tersebut memenuhi kriteria KTI 

pengembangan profesi? 

d. Apabila Anda merasakan belum sepenuhnya, cobalah mempelajari 

buku-buku yang disarankan, kembali berdiskusi dengan teman, 

atau mengundang narasumber. 
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KEGIATAN BELAJAR 2 

JENIS-JENIS  KTI PENGEMBANGAN PROFESI PENGAWAS,  DAN 
PENULISANNYA 

 

A. Pengantar 

Dalam kegiatan belajar terdahulu telah diuraikan kriteria dan karakteristik 

KTI yang dapat disebut/dinilai sebagai wujud pengembangan profesi 

pengawas sekolah. Anda tentu telah memahami bahwa tidak semua KTI 

dapat diakui/dinilai. Anda juga telah mampu merumuskan beberapa contoh 

topik KTI yang  relevan.  

 Pertanyaannya kemudian adalah, apa saja jenis-jenis KTI pengembangan 

profesi pengawas sekolah itu? Adakah perbedaan ketentuan dalam 

penulisannya? Kegiatan belajar ini akan memberikan jawaban pertanyaan 

tersebut. Dalam bagian ini akan diuraikan tentang jenis-jenis KTI 

pengembangan profesi pengawas sekolah dan ketentuan penulisannya. 

  
B. KTI yang Berasal dari Laporan Penelitian 

Berdasar definsi pada Kepmendikbud No. 025/0/1995, makalah hasil 

penelitian adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau 

kelompok orang yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan 

hasil penelitian.   

Dengan demikian, KTI ini  merupakan laporan hasil dari suatu kegiatan 

penelitian yang telah dilakukan.  

Rincian kerangka isinya adalah sebagai berikut. 

1.  Laporan Hasil Penelitian yang Disajikan dalam Bentuk Makalah 

Bila merupakan laporan hasil Penelitian Tindakan umumnya 

menggunakan kerangka  isi  sebagai berikut: 
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Bagian Awal  yang  terdiri dari:  (a) halaman judul;  (b) lembaran 

persetujuan dan pernyataan dari KORWAS yang menyatakan keaslian 

tulisan dari si penulis;  (c) pernyataan dari perpustakaan yang 

menyatakan bahwa makalah tersebut telah disimpan di 

perpustakannya;  (d) pernyataan keaslian tulisan yang dibuat dan 

ditandatangi oleh  penulis;  (e) kata pengantar; (f) daftar isi, (bila ada : 

daftar label, daftar gambar dan daftar lampiran), serta  (g)  abstrak atau 

ringkasan. 

Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab sebagai berikut. 

• Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan 

Masalah, Cara Pemecahan Masalah melalui rencana tindakan yang 

akan dilakukan, Tujuan,  dan Manfaat Hasil Penelitian  

• Bab II Kajian / Tinjauan Pustaka  yang berisi  uraian tentang kajian 

teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan yang mendasari 

usulan rancangan penelitian tindakan (khususnya kajian teori yang 

berkaitan dengan macam tindakan yang akan dilakukan), proses 

tindakan, ketepatan atau kesesuaian tindakan dengan ciri-ciri 

kejiwaan siswa, dan lain-lain.  

• Bab III Metode Penelitian yang menjelaskan tentang prosedur 

penelitian (terutama: prosedur diagnosis masalah, penjelasan rinci 

tentang perencanaan dan pelaksanaan tindakan, prosedur 

pelaksanaan  tindakan, prosedur observasi dan evaluasi, prosedur 

refleksi, serta hasil penelitian). Yang harus ada dan dikemukakan 

secara jelas dalam bagian ini adalah langkah-langkah tindakan 

secara rinci.   

• Bab IV  Hasil penelitian dan pembahasan serta mengemukakan 

gambaran tentang pelaksanaan tindakan, dimulai dari setting 

penjelasan umum jalannya tindakan rinci tahap demi tahap, siklus 

demi siklus. Akhir dari bab ini adalah pembahasan, yaitu pendapat 

peneliti tentang kelebihan dan kekurangan tindakan serta 

kemungkinannya untuk diterapkan lagi untuk memperoleh gambaran 
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model tindakan ini sebagai metode yang dipandang kreatif dan 

inovatif.  

• Bab V Simpulan dan Saran-saran. 

 

Bagian Penunjang yang pada umumnya terdiri dari sajian daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan untuk menunjang isi 

laporan.  

Lampiran utama yang harus disertakan adalah (a) semua instrumen 

yang digunakan dalam penelitian, terutama lembar pengamatan, b) 

contoh-contoh hasil kerja dalam pengisian/ pengerjaan instrumen baik 

oleh guru maupun siswa, (c) dokumen pelaksanaan penelitian yang lain 

seperti foto-foto kegiatan, daftar hadir, dan lain-lain.  

 

2.  Artikel Ilmiah yang Dipublikasikan melalui Jurnal Terakreditasi   

Umumnya isi dan sistematika KTI  laporan hasil penelitian yang 

diajukan untuk dimuat di jurnal,  sedikitnya terdiri dari : 

              Judul penelitian  

Bab I      Pendahuluan  

Latar belakang masalah/Perumusan masalah dan 

Kajian teori, Tujuan Penelitian.  

Bab II  Metode Penelitian 

Bab III. Hasil dan Analisis Hasil 

Bab IV  Kesimpulan dan Saran  

 

Hal yang tidak mudah dalam menulis KTI hasil penelitian untuk jurnal 

adalah keterbatasan halaman.  Umumnya jumlah halaman dari satu 

artikel yang dimuat di jurnal antara 10–15 halaman (untuk ukuran kertas 

A4, font 12, spasi dua). Karena itu kemampuan untuk memadatkan 

laporan, agar isinya tetap terkomunikasikan dan terjaga, dengan tetap 

enak dibaca dan mampu menarik minat, menjadi kemampuan yang 

memerlukan latihan dan kecermatan.  
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3.   Prasaran pada Pertemuan Ilmiah  

Isi prasaran yang dapat disajikan pada pertemuan ilmiah banyak 

macamnya. Namun karena kegiatan mengikuti kegiatan ilmiah (sebagai 

pemrasaran) masih dalam ruang lingkup untuk peningkatan 

pengembangan profesi kepengawasan, maka topik atau hal 

dipermasalahkan tentunya berada pada kawasan tugas pokok dan 

fungsi kepengawasan. 

Karena itu hal yang umumnya diharapkan disajikan pada pertemuan 

ilmiah dapat berupa  laporan hasil penelitian ataupun berupa sajian 

pemikiran non-hasil penelitian (seperti paparan gagasan keilmuan, 

ulasan atau tinjauan ilmiah). Apapun isi yang disajikan, sebagai tulisan 

ilmiah, makalah yang disajikan pada pertemuan ilmiah seharusnya  

harus tetap mencerminkan pola urutan kegiatan berpikir keilmuan yaitu 

ada sajian tentang: (1) hal yang dipermasalahkan, (2) kerangka teori 

atau konsep-konsep teoritik–bukan pernyataan emosional si penulis, 

atau paparan konsep non ilmiah, dari hal yang dipermasalahkan, (3) 

fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan hal dipermasalahkan, dan 

(4) analisis, bahasan, kesimpulan dan saran atau penutup. 

Masing-masing pantia pertemuan ilmiah (panitia seminar, lokakarya, 

simposium, dll) umumnya mempersyaratkan tatacara penulisan 

makalahnya sendiri-sendiri. Ada perbedaan di antara panitia pengarah 

yang satu dengan yang lainnya, misalnya tentang ukuran dan macam 

huruf, jumlah halaman maksimum yang diperbolehkan, kerangka dan 

tatacara penulisan, bahkan juga cara pengiriman naskah (ada yang 

harus mengirimkan dalam bentuk disket berikut printout-nya) dll.  

Apabila makalah prasaran tersebut merupakan hasil penelitian, 

umumnya menggunakan sistematika sebagaimana KTI  yang diajukan 

untuk dimuat di jurnal sebagai berikut (1)     Judul , (2) Bab I 

 Permasalahan / Pendahuluan  (terdiri dari uraian tentang Latar 

belakang masalah / Perumusan masalah , Tujuan dan Manfaat, (3) Bab 

II    Landasan Teori, (4) Bab III  Metode Penelitian, (5) Bab IV  Hasil 
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dan Analisis Hasil, (6) Bab V   Kesimpulan dan Saran  serta dilengkapi 

dengan daftar pustaka.  

 
4. Tulisan ilmiah populer   

Meskipun agak jarang terjadi, KTI yang disajikan dalam bentuk Karya 

Ilmiah Populer dapat pula berasal dari ringkasan  laporan hasil 

penelitian,  

KTI Populer. Sebagai tulisan ilmiah harus tetap mencerminkan pola 

urutan kegiatan berpikir keilmuan yaitu adanya sajian tentang (1) hal 

yang dipermasalahkan, (2) kerangka teori, atau konsep-konsep teoritik 

–bukan pernyataan emosional si penulis, atau paparan konsep non 

ilmiah, dari hal yang dipermasalahkan, (3) fakta-fakta yang terjadi 

sehubungan dengan hal dipermasalahkan, dan (4) analisis, bahasan, 

kesimpulan, dan saran.  

KARYA TULIS ILMIAH dinyatakan sebagai Tulisan Ilmiah Populer yang 

diajukan melalui media massa namun  tidak dapat dinilai apabila isi 

tulisan mempermasalahkan tentang hal-hal di luar kegiatan 

pengembangan profesi pengawas sekolah. Misalnya judul tulisan 

berikut ini: Pariwisata di kepulauan Seribu, Manfaat tanaman kecubung 

 
C. Karya Tulis Ilmiah Non Penelitian 

 Di samping hasil penelitian yang dapat ditulis dalam berbagai bentuk 

seperti tersebut di atas, ada karya tulis ilmiah lain  (non penelitian) yang 

berperan penting untuk kenaikan pangkat pengembangan profesi 

pengawas sekolah.  Rincian penjelasan dari berbagai jenis karya tulis 

ilmiah non penelitian itu adalah sebagai berikut. 

 
1.  Tinjauan/Kajian Ilmiah  

a.  Pengertian  

Karya Tulis Ilmiah berupa tinjauan adalah sebuah tulisan berisi uraian 

tentang hasil gagasan sendiri dari tinjauan/ kajian terhadap 
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permasalahan kepengawasan di sekolah dan memberikan alternatif 

pemikiran/ gagasan/ide untuk mengatasi  permasalahan tersebut yang 

didasarkan pada teori dan pengalamannya.   

Karya Tulis Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan 

sendiri dapat ditulis dalam bentuk buku, dimuat/diterbitkan secara 

nasional, atau regional, serta dalam bentuk makalah. Di samping itu 

dapat disusun ke dalam bentuk artikel yang dimuat majalah/jurnal 

ilmiah, dan dalam bentuk makalah. Karya tinjauan ilmiah hasil gagasan 

sendiri yang disusun menjadi artikel ilmiah, bila belum dimuat dalam 

jurnal/majalah ilmiah belum dapat dinilai angka kreditnya. 

 
b.  Kerangka isi/Sistematika  Tinjauan Ilmiah 

Seperti halnya dengan karya tulis ilmiah laporan hasil penelitian, 

tinjauan ilmiah juga harus mengikuti penalaran ilmiah, maka perlu 

mengikuti alur berpikir ilmiah yang berlaku secara umum. Untuk itu 

dalam menulis karya ilmiah berupa tinjauan setidaknya memperhatikan  

kriteria sebagai berikut. 

Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi pengawas sekolah di 

sekolah binaannya yang berkait dengan tugas kepala sekolah, guru, 

siswa, serta administrasi sekolah, khususnya yang berhubungan 

dengan tugas pengembangan profesi penulis. 

(a) Permasalahan yang diangkat penting untuk dicari pemecahannya, 

dan adanya ide atau   gagasan yang dikemukakan diperkirakan 

dapat dilaksanakan. 

(b) Permasalahan tersebut harus didukung teori yang relevan, dan 

digunakan untuk bahan pembahasan.  

(c) Pembahasan  tersebut memerlukan  data pendukung yang relevan. 

(d) Cara atau strategi pembahasan masalah yang dikemukakan harus 

runtut, logis sehingga mudah dipahami pembaca.   

Kerangka/sistematika tinjauan ilmiah setidaknya memuat bagian- 

bagian sebagai  berikut. 
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Bagian Awal, memuat: 
(1) Halaman judul.  

          Judul dibuat singkat, jelas, dan menggambarkan isi. 

(2) Halaman pengesahan (minimal disahkan oleh koordinator 

pengawas) 

(3) Kata Pengantar berisi antara lain ucapan terima kasih kepada yang   

      membantu. 

(4) Tanggal penyusunan karya tulisnya, dapat ditulis pada kata 

pengantar 

(5) Daftar isi. 

 
Bagian Isi, yang umumnya  terdiri dari 4 bab, memuat: 

   BAB I Pendahuluan 
(a) Latar belakang masalah, mengemukakan permasalahan atau 

kelemahan yang terjadi di lingkungan kerja pengawas sekolah. 

Pada bagian ini perlu dikemukakan data pendukung dari 

permasalahan yang akan dibahas. Data pendukung yang 

dikemukakan harus berkaitan langsung dengan hal yang 

dipermasalahkan. 

(b) Perumusan masalah berupa kalimat tanya sebagai simpulan dari 

latar belakang masalah yang dikemukakan. Perumusan masalah 

dapat dibuat lebih dari satu, namun tetap berkaitan dengan 

permasalahan utama 

(c) Tujuan penulisan. 

BAB II Kajian Teori/Pustaka 
(a) Mengemukakan teori tentang variabel permasalahan dan teori lain 

yang relevan. 

(b) Kajian teori mendukung ide atau gagasan yang akan dikemukakan  

untuk pembahasan 

BAB III Pembahasan 
(a) Gagasan/ide dikemukakan mengikuti penalaran atau alasan bahwa 

apa yang dikemukakan dapat digunakan untuk memecahkan 

masalahnya. 
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(b) Pembahasan, mengkaitkan ide atau gagasan dengan teori atau 

konsepi yang dikemukakan pada bab/bagian sebelumnya. 

Pembahasan itu menyangkut isi ide atau gagasan penulis, langkah-

langkah pelaksanaan ide serta metode/cara yang dapat dilakukan. 

Pada pembahasan ini diharapkan adanya dukungan data serta teori 

yang berkaitan dengan upaya pemecahan masalahnya. 
 BAB IV  Simpulan 
Ringkasan tentang ide/gagasan dan mampu menjawab permasalahan  

yang dikemukakan. 

Bagian Penunjang 

     (1)  Daftar Pustaka 

     (2)  Lampiran (kalau ada) 

 

Kalau kita pelajari dan kaji secara mendalam substansi/isi materi pada 

tinjauan ilmiah kalau dibandingkan dengan penelitian tindakan sekolah, 

terdapat perbedaan yang cukup mendasar.  

Pada penelitian tindakan sekolah, apa yang digagas oleh pengawas 

sekolah untuk mengatasi masalah kepala sekolah, guru, serta staf 

tenaga kependidikan lainnya dilaksanakan secara nyata dengan 

prosedur yang sesuai dengan kaidah penelitian tindakan sekolah. 

Namun pada tinjauan/kajian ilmiah merupakan ide/gagasan penulis 

yang telah rinci langkah-langkahnya disertai dengan dasar teori dan 

pengalaman penulis, tanpa dilakukan dengan kegiatan nyata penulis. 

Namun tidak berarti bahwa tinjauan ilmiah itu bukan/tidak sama dengan 

proposal tindakan sekolah. Yang diutamakan bilamana menulis kajian 

ilmiah adalah adanya ide/gagasan penulis yang logis dapat 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah kepengawasan 

sekolah. 
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c.  Kriteria, bukti fisik 

Untuk memahami jenis tinjauan kajian ilmiah yang memungkinkan 

disusun, pengawas sekolah  dapat menentukan jenis yang akan dipilih, 

untuk itu perlu memperhatikan hal berikut.  

Karya tulis ilmiah hasil gagasan sendiri/kajian ilmiah itu dapat 

berbentuk: 

 
(1) Dalam Bentuk Buku 
Apabila karya tulis tinjauan atau ulasan ilmiah ditulis dalam bentuk buku 

perlu memenuhi kriteria: (a) dicetak oleh penerbit yang memiliki dewan 

redaksi atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah, ber ISBN yang 

dipulikasikan atau diedarkan secara nasional, (b) buku tersebut telah 

dicetak minimal 300 eksemplar, telah digunakan atau disebarluaskan 

ke minimal  13 provinsi, dan (c) membahas  masalah kepengawasan 

sekolah/pendidikan formal, serta belum ada yang menulis. 

Buku asli atau foto copy  disahkan KORWAS dan disimpan di 

perpustakaan. Kalau telah memenuhi persyaratan akademik maupun 

administratif dapat dinilai 8 (delapan) setiap karya.  

Tetapi bila tidak diedarkan, buku tersebut harus didokumentasi di 

perpustakaan pada Diknas minimal tingkat propinsi, angka kreditnya 7 

(tujuh) setiap karya. Penerbit yang mencetak buku tersebut diharapkan 

mampu mengusahakan nomor seri buku yang dicetak. 

 
(2). Dimuat dalam Majalah/Jurnal Ilmiah 
Seperti disampaikan di bagian artikel ilmiah, karya tulis berupa tinjauan 

ilmiah yang membahas kepengawasan/pendidikan sekolah dan dimuat 

di majalah/jurnal ilmiah yang telah diakui Depdiknas atau LIPI (ber-

ISSN), utamanya yang terakreditasi diterbitkan secara rutin. Jurnal 

tersebut diterbitkan oleh perguruan tinggi, atau organisasi profesi 

bidang ilmu yang sesuai dengan profesi penulis misalnya ISPI, atau 

ikatan sarjana lainnya. Karya tulis ilmiah jenis tinjauan ilmiah yang 

berbentuk artikel dan dimuat di majalah/jurnal yang memenuhi 
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persyaratan tersebut di atas serta telah disahkan oleh KORWAS 

pengusul, angka kreditnya 4 (empat) kredit untuk setiap karya. 

 
(3). Dalam Bentuk Makalah 
Apabila kajian/ulasan/tinjauan ilmiah yang membahas pendidikan 

sekolah itu dalam bentuk makalah dan telah mendapat pengesahan  

KORWAS pengusul, dan telah terdokumentasi di perpustakaan  angka 

kreditnya  3,5 (tiga setengah) setiap karya. 

Karya tulis ilmiah hasil gagasan sendiri dapat dimungkinkan untuk 

disampaikan  dalam pertemuan ilmiah. Bila karya ini disampaikan 

dalam pertemuan ilmiah dapat digolongan sebagai prasaran ilmiah. 

Walaupun mempunyai nilai yang lebih rendah dibanding dengan bila 

diwujudkan sebagai karya tinjauan ilmiah, namun mempunyai kepuasan 

bagi penulisnya karena akan mendapat kritikan atau masukan dari 

peserta seminar. Prasaran ilmiah mempunyai kriteria dan aturan yang 

berbeda dengan karya yang diwujudkan dalam bentuk naskah ilmiah. 

Sistematika dan pedomannya sangat ditentukan oleh panitia seminar. 

 Khusus karya tinjauan ilmiah/gagasan sendiri yang disusun menjadi 

artikel dan dimuat di jurnal ilmiah diuraikan lebih rinci seperti berikut ini. 

 

2.  Artikel Ilmiah Konseptual yang Dimuat di Jurnal Ilmiah 
Terakreditasi  

Artikel ilmiah yang berupa tinjauan ilmiah  umumnya berisi tentang: (a) 

pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, (b) kajian teori, yang menguraikan tentang teori-teori 

yang relevan, (c) pembahasan yang membahas tentang upaya penulis 

menganalisis, membahas dengan mengemukakan gagasan/ide penulis 

dengan didukung data serta teori yang relevan/dikemukakan di bagian 

sebelumnya, (d) simpulan didasarkan pada bab-bab atau bagian 

sebelumya. 

Seperti hal sistematika artikel hasil penelitian, artikel tinjauan ilmiah 

agar dapat dimuat di jurnal ilmiah kerangka/sistematika penulisannya 

juga harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemilik jurnal.  
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Tidak semua jurnal ilmiah bersedia menerima/memuat artikel ilmiah 

yang berupa tinjauan atau kajian ilmiah. Misalnya jurnal hasil penelitian 

pendidikan milik Lemlit Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas 

negeri Malang. Sedangkan jurnal penelitian Lembaga Penelitian 

UNNES (Universitas Negeri Semarang) bersedia memuat karya baik 

artikel hasil penelitian maupun artikel  tinjauan ilmiah.  

Kriteria, bukti fisik 

 Untuk dapat dinilai angka kreditnya, artikel ilmiah harus sudah dimuat 

dalam suatu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah tersebut diterbitkan oleh 

lembaga/institusi atau organisasi profesi  yang berfokus pada masalah 

kependidikan, atau perguruan tinggi yang mempunyai perhatian 

terhadap pendidikan/LPTK. Jurnal tersebut sudah  diakui oleh 

Depdiknas atau LIPI/ber ISSN, diutamakan yang sudah terakreditasi. 

Bukti fisik yang dikirim dapat berupa foto-copy atau aslinya yang 

diketahui oleh KORWAS dari pengusul. 

Kalau Artikel ilmiah dari laporan hasil penelitian yang dimuat dalam 

jurnal ilmiah yang memenuhi syarat, nilai angka kreditnya 6 (enam), 

sedangkan artikel ilmiah yang  berupa tinjauan atau kajian 

ilmiah/konseptual yang dimuat di jurnal ilmiah angka kreditnya 4 

(empat) setiap karya. 

Contoh : 

Pengawas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (TK/SD)  pada 

waktu mengikuti diklat di LPMP  memperoleh informasi bahwa 

umumnya prestasi belajar matematika  siswa klas VI di daerah  sangat 

rendah rerata < 5,5. Hal ini  menjadi pusat perhatian para pengawas 

sekolah  tertutama dalam mengahadapi ujian nasional yang akan 

datang. memprihatinkan. Kemungkinan hal ini juga dapat terjadi di 

daerah binanaa pengawas sekolah tersebut. Berdasarkan hasil analisis 

pengawas tersebut yang menjadi penyebab utama adalah metode 

mengajar guru yang tidak tepat. KTI yang paling tepat ditulis untuk 

waktu singkat adalah tinjauan/kajian ilmiah. Tujuan utama penulisan ini 
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adalah untuk membantu  memperbaiki proses pembelajaran. Misalnya: 

Meningkatkan Pembelajaran dengan Metode PAKEM di Sekolah Dasar. 

Pengawas sekolah waktu melakukan supervisi menjumpai banyak guru 

yang terlambat datang sekolah, sesudah bel berbunyi waktu istirahat 

habis guru tidak cepat masuk kelas. Maka pengawas sekolah 

menyusun makalah tentang; Meningkatkan kedisiplinan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dasar. 

3.  Prasaran yang Disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah 

Prasaran ilmiah adalah sebuah karya ilmiah yang berupa hasil 

penelitian, gagasan, ide atau pendapat yang berkaitan dengan 

pembahaan suatu masalah, yang disampaikan dalam forum ilmiah 

seminar, lokakarya, symposium, atau sejenisnya. Prasaran tersebut 

disampaikan atas usulan penulis atau permintaaan dari panitia 

penyelenggara pertemuan ilmiah. 

Isi prasaran yang dapat disajikan pada pertemuan ilmiah banyak 

macamnya. Namun karena kegiatan mengikuti kegiatan ilmiah (sebagai 

pemrasaran) masih dalam ruang lingkup untuk peningkatan 

pengembangan profesi kepengawasan, maka topik atau hal 

dipermasalahkan tentunya berada pada kawasan tugas pokok dan 

fungsi (tupoksi) kepengawasan. 

Karena itu hal yang umumnya diharapkan disajikan pada pertemuan 

ilmiah dapat berupa  laporan hasil penelitian ataupun berupa sajian 

pemikiran non-hasil penelitian (seperti paparan gagasan keilmuan, 

ulasan atau tinjauan ilmiah). Apapun isi yang disajikan, sebagai tulisan 

ilmiah, makalah yang disajikan pada pertemuan ilmiah seharusnya 

tetap mencerminkan pola urutan kegiatan berpikir keilmuan yaitu 

adanya sajian tentang (1) hal yang dipermasalahkan, (2) kerangka 

teori, atau konsep-konsep teoritik –bukan pernyataan emosional si 

penulis, atau paparan konsep non ilmiah, dari hal yang 

dipermasalahkan, (3) fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan hal 
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dipermasalahkan, dan (4) analisis, bahasan, kesimpulan dan saran 

atau penutup. 

Masing-masing panitia pertemuan ilmiah (panitia seminar, lokakarya, 

simposium, workshop, dll.) umumnya mempersyaratkan tatacara 

penulisan makalahnya sendiri-sendiri. Ada perbedaan di antara panitia 

pengarah yang satu dengan yang lainnya, misalnya tentang ukuran dan 

macam huruf, jumlah halaman maksimum yang diperbolehkan, 

kerangka dan tatacara penulisan, bahkan juga cara pengiriman naskah 

(ada yang harus mengirimkan dalam bentuk disket berikut printout-nya) 

dll.   

Kerangka Isi/Sistematika: 

Topik permasalahan dan kerangka isi/sistematika naskah prasaran 

ilmiah perlu mengikuti ketentuan yang ditetapkan panitia seminar, 

lokakarya atau pertemuan ilmiah lainnya. Namun prasaran ilmiah itu 

sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 

(a) Isinya berupa gagasan ilmiah yang berfungsi sebagai perluasan 

pengetahuan atau keilmuan bagi peserta serta dalam memecahkan 

suatu masalah, sesuai dengan bidang ilmu dalam forum pertemuan 

ilmiah tersebut. 

(b) Langkah sajiannya runtut dan menunjukan satu kesatuan bermakna 

baik bagi perluasan khasanah keilmuan maupun perbaikan dalam 

praktek pembelajaran/ pendidikan. 

(c) Lengkap, menyajikan ide atau gagasan penting, dapat pula  hasil 

penelitian.   

Umumnya KTI yang berupa prasaran dalam pertemuan ilmiah 

mempunyai kerangka isi sebagai  berikut. 

Bagian Awal: berisi judul, keterangan pada bagian apa prasaran ilmiah 

tersebut disajikan, waktu penyajian, tempat,  dan penyelenggaranya.  

Bagian Isi: Suatu prasaran mempunyai kerangka isi yang sangat 

beragam. Beberapa panitia ilmiah sering telah menetapkan kerangka isi 

dan topik dari makalah yang akan dipresentasikan. Namun, umumnya 

suatu makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah berisikan (a) 
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pengantar yang dapat berupa ringkasan, atau ungkapan latar belakang, 

atau uraian yang mengantarkan pembacanya kepada permasalahan 

utama, (b) paparan masalah utama, dan ide, gagasan atau 

pembahasan masalah disertai kajian teori yang relevan. Ide gagasan 

yang dikemukakan jelas arahnya, runtut, mudah diikuti, dapat disertai 

contoh implementasinya, dan (c) penutup yang berupa ringkasan, atau 

uraian hal-hal yang penting. 

Bagian Akhir: berupa Daftar Pustaka, yang ditulis berdasarkan 

ketentuan. 

 

Kriteria dan Bukti Fisik Makalah. 
Agar karya tulis ilmiah yang berupa prasaran ilmiah ini dapat dinilai, 

harus memenuhi kriteria (a) membahas masalah di bidang 

kepengawasan/pendidikan formal, dan (b) pertemuan ilmiah minimal 

diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota, serta disahkan oleh panitia 

seminar yang menyatakan bahwa penulis telah menyajikan karyanya 

dalam seminar apa, dimana, dan kapan pelaksanaannnya. Bukti fisik 

disahkan oleh Ketua panitia seminar/ pertemuan ilmiah lainnya, foto-

copy daftar hadir peserta seminar perlu dilampirkan.  Foto-copy atau 

makalah asli yang sudah diketahui ketua panitia seminar wajib 

disahkan KORWAS di daerah pengusul. 

 
4.  Karya  Ilmiah Populer (Karya Ilmiah yang Dimuat di Media Massa) 

Karya ilmiah populer adalah sebuah tulisan yang dapat dipahami dan 

dikenal dengan mudah oleh banyak orang. Umumnya karya ilmiah 

populer ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami. Karya ilmiah populer dalam kaitan dengan upaya 

pengembangan profesi pengawas sekolah merupakan kelompok tulisan 

yang lebih banyak mengandung isi pengetahuan, berupa ide, gagasan 

pengalaman penulis yang berkaitan dengan upaya penulis dalam 

memecahkan masalah kepengawasan sekolah  di lingkungan kerjanya.  

Karya tulis ilmiah populer merupakan karya ilmiah yang dimuat di media 

masa, atau disiarkan lewat TV, radio (media cetak atau elektronik). 
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Karena dimuat di media massa, dengan pembaca yang beraneka 

ragam tingkat pendidikan maupun status sosial dan kemampuannya, 

maka format penulisan dan bahasanya perlu disusun sedemikian rupa 

sehingga menarik dan mudah dipahami. 

Materi tulisan tetap dituntut untuk mengacu ke proses berpikir ilmiah  

(ada hal yang dipermasalahkan, ada kajian teori yang relevan, ada 

pembahasan/analisis data dan simpulan). Jadi karya tulisnya tidak 

hanya sekedar informatif. Di samping itu harus dalam lingkup 

pendidikan formal, diutamakan kalau permasalahan yang ditulis tentang 

kepengawasan sekolah atau pendidikan formal/sekolah.  

Agar KTI yang berupa karya ilmiah populer dapat dinilai, sekurang-

kurangnya memenuhi persyaratan: 

1. Isi sajiannya berupa pengetahuan populer yang ditandai oleh 

tema/topik yang sedang aktual, dan berkenaan dengn masalah 

kepengawasan/ pendidikan sekolah. 

2. Langkah sajiannya dijiwai dengan cara berpikir ilmiah (ada hal yang 

dipermasalahkan, adanya dukungan teori yang terkait, pembahasan 

yang menunjukkan ada gagasan penulis, dan simpulan), atau dapat 

diterima oleh nalar secara benar dan runtut. 

3. Alur penyajian tidak kaku sehingga enak dibaca, mudah dicerna 

oleh pembaca, tanpa menuntut upaya yang berat untuk 

memahaminya. 

4. Menggunakan bahasa yang sederhana, mudah untuk memahami isi 

bacaannya oleh pembaca dari segala tingkat pendidikan.  

Karya ilmiah populer tidak membahas permasalahan yang terlalu luas 

tidak terkait dengan tugas penulis, misalnya “Strategi Memenangkan 

Pemilu 2009” atau “Meningkatkan Wisatawan Asing Masuk ke 

Indonesia”. Siapkan bahan/naskah yang sering dihadapi dalam tugas 

keseharian di lapangan, misalnya “Keteladanan guru dalam 

menumbuhkan kedisiplinan siswa.”, atau ”Bagaimana menyiapkan 

siswa menghadapi ujian nasional” 
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Pilihlah media massa yang memungkinkan dapat memuat tulisan Anda, 

baik media masa  tingkat nasional, maupun tingkat lokal, dimungkinkan 

pula lewat media elektronik radio atau televisi. Naskah yang akan 

disiarkan lewat radio atau TV perlu disiapkan dengan tepat dan padat 

makna.   

Kerangka Isi/Sistematika Penulisan: 

Walaupun karya ilmiah populer, karena dikategorikan sebagai karya 

tulis ilmiah untuk pengembangan profesi, maka sekurang-kurangnya 

mengandung isi sebagai berikut: 

1. Judul/topik menarik singkat dan jelas, dan mencerminkan inti karya 

yang terkandung dalam isi tulisan. 

2. Pengantar menjelaskan secara ringkas maksud tulisan tersebut 

dibuat, tentang apa, alasan ditulis, dan harapan penulis untuk apa 

tulisan itu. 

3. Isi tulisan yang menyampaikan uraian tentang ide/gagasan penulis 

yang diharapkan dapat diterima masyarakat karena hal itu masih 

baru, masuk akal, dan bermanfaat bagi kemaslahatan khusus dunia 

kepengawas sekolah/ pendidikan. 

4. Bagian penutup menunjukKan harapan penulis tentang manfaat 

atau penerapan ide/gagasanya. 

  
Kriteria, Bukti Fisik: 

Agar mendapat nilai karya ilmiah populer itu harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut: (a) membahas masalah kepengawasan/pendiidikan 

sekolah dan belum pernah ditulis, (b) tulisannya merupakan satu 

kesatuan, atau apabila tulisannya dimuat secara berseri atau 

bersambung hanya dinilai sekali. Karya ilmiah populer yang akan 

diusulkan  dapat naskah yang dicopy atau naskah aslinya yang 

menunjukkan nama media yang memuat karya tersebut, tanggal terbit 

serta pengesahan KORWAS  penulis. 
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Naskah yang disiarkan lewat Radio atau Televisi naskah siarannya 

harus diketahui/disyahkan oleh pimpinan media massa yang 

menyiarkan atau surat keterangan yang menyatakan bahwa naskah 

terebut telah disiarkan pada hari jam tertentu dan lewat media 

elektronik tertentu, serta disahkan oleh KORWAS.  

KARYA TULIS ILMIAH  dinyatakan sebagai Tulisan Ilmiah Populer 
yang diajukan melalui media massa namun  tidak dapat dinilai apabila:  

Isi  tulisan mempermasalahkan tentang hal-hal di luar kegiatan 

pengembangan profesi pengawas sekolah/kependidikan  

 
5.  Buku Pelajaran  

Buku pelajaran adalah karya tulis ilmiah yang sarat atau penuh dengan 

ilmu pengetahuan, yang digunakan sebagai obyek dan dibahas dalam 

proses pembelajaran. Buku merupakan sumber utama dari perolehan 

ilmu pengetahuan yang dipelajari siswa, baik melalui bimbingan guru 

maupun belajar sendiri. Buku dapat berisi bahan pelajaran inti atau 

materi tambahan untuk memperluas wawasan guru dan siswa. Buku 

pelajaran digunakan sebagai pegangan, baik pegangan pokok maupun 

pelengkap dalam proses belajar mengajar.  

Dalam menulis buku pelajaran, langkah pertama yang perlu dilakukan 

adalah meneliti dan melihat kurikulum yang berlaku, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan materi apa yang tercantum dalam 

kurikulum yang sedang berlaku.  Menulis buku pelajaran,  diutamakan 

sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Diperbolehkan menulis 

buku mata pelajaran yang dikuasai, atau masih relevan dengan mata 

pelajaran yang diampu.  

Tidak setiap pengawas sekolah  mampu menulis buku untuk semua 

mata pelajaran. Oleh karena itu pilihlah materi pelajaran yang benar-

benar Anda kuasai. Apabila menulis buku pelajaran yang sesuai 

dengan kemampuan, dan bidang yang sedang ditekuni, akan lebih 
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mudah dan cepat dalam penulisannya, di samping itu isinya juga akan 

lebih berbobot. 

Agar memenuhi persyaratan sebagai buku pelajaran, setidaknya 

memperhatikan hal-hal berikut.  

(a) Buku pelajaran yang ditulis harus disesuaikan dengan pengalaman 

dan kemampuan pengawas sekolah, dengan mendasarkan pada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan dapat 

dicapai dengan buku tersebut. 

(b) Mengikuti dan memperhatikan penggunaan bahasa yang  dapat 

dipahami oleh siswa sesuai dengan tingkat dan jenjang 

pendidikannya. Maka pada sampul buku harus dicantumkan 

identitas secara lengkap matapelajaran apa, untuk kelas berapa 

tingkat sekolah apa, tahun berapa ditulis. 

(c) Memberikan daya tarik siswa untuk membaca sehingga tidak jenuh 

untuk mempelajari isinya, maka buku pelajaran perlu disusun 

dengan memperhatikan tingkat kejiwaan siswa. 

 
    Kerangka Isi/Sistematika Penulisan: 

Sebelum mempelajari kerangka isi/sistematika buku pelajaran, perlu 

dipahami tentang: (a) kaidah isi buku pelajaran, dan (b) Kaidah 

penulisan buku pelajaran. 

 Adapun kaidah isi buku pelajaran mencakup: (1) cakupan isi sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku; 2 urutan sajiannya sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kurikulum; (3) tingkat kesulitan sesuai 

dengan tahapan pembelajaran yang ditentukan di kurikulum. 

Sedangkan kaidah/teknik penulisan seyogyanya: (1) menggunakan 

bahasa indonesia yang baku; (2) menggunakan kalimat efektif; (3) 

menggunakan huruf yang standar; (4) dilengkapi contoh dan gambar 

yang memperjelas materi. 

Kerangka penulisan buku pelajaran minimal sebagai berikut: (1) Kata 

pengantar, (2) Bagian Pendahuluan terdiri dari: (a) daftar isi, (b) daftar 

tabel atau gambar kalau ada. (3) Bagian isi berisi: (a) tujuan dari 

pembelajaran umum, (b) tujuan pembelajaran khusus, (c) judul/sub 
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judul, (d) uraian singkat isi pokok bahasan, (e) uraian pokok isi 

pelajaran, (f) ringkasanisi/rangkumam, dan (g) latihan/tugas/soal. (4) 

Bagian penunjang berisi: (a) daftar pustaka, dan (b) lampiran-

lampiran. 

 
Kriteria, dan Bukti Fisik:  
Buku pelajaran ada yang bertaraf nasional dan propinsi. Buku yang 

bertaraf nasional kriterianya: (a) disahkan oleh Direktorat Jendral 

yang berwewenang pada departemen yang bersangkutan, (b) isi buku 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan yang bertaraf 

propinsi: (a) buku disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Pendidikan di propinsi yang bersangkutan, (b) digunakan di sekolah 

pada propinsi yang bersangkutan. Buku tersebut dicetak oleh badan 

penerbit tertentu dengan disertai nomor ISBN.  Bila buku tersebut 

memenuhi syarat baik akademik maupun administrasinya dengan ada 

pengesahan KORWAS penulis,  nilai angka kredit buku bertaraf 

nasional ini 5 (lima) setiap buku dan bertaraf propinsi adalah 3 (tiga) 

untuk setiap bukunya. 

 
    6. Modul pelajaran  

a. Pengertian 

Modul adalah lembaran tertulis yang berisi bahan atau materi pelajaran 

yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipakai belajar secara 

mandiri oleh siswa atau pembaca modul. Modul pada prinsipnya sama 

dengan buku pelajaran, hanya dituangkan dalam bahasa yang lebih 

komunikatif dan interaktif. Modul dapat diartikan sebagai pengganti 

guru, karena biasanya modul dipakai untuk belajar jarak jauh atau 

belajar mandiri. Keberadaan modul ini diharapkan akan dapat 

membantu siswa dalam upaya menguasai materi pelajaran.  

Faktor yang mempengaruhi keberadaan modul di samping jarak antara 

peserta didik dan pendidik, juga terbatas waktu bagi pendidik untuk 

dapat berkomunikasi langsung dengan si terdidik. Maka modul ini 

digunakan sejak lama pada pendidikan kesetaraan. Namun tidak 
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menutup kemungkinan digunakan juga di sekolah formal. Oleh karena 

itu bahasa yang digunakan harus mudah dipahami dan dimengerti oleh 

para pembaca/siswa. 

Agar modul mudah dipahami oleh siswa atau pembaca modul, 

setidaknya memperhatikan hal-hal berikut: 

a) ditulis dengan menggunakan bahasa yang sudah dikenal siswa 

dalam keseharian proses pembelajaran; 

b) isinya tentang pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran yang 

sedang dipelajari siswa pada kelas dan jenjang tertentu. Maka 

penulisannya harus didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar tertentu dalam kurikulum yang berlaku. 

c) memperhatikan bahasa sederhana berupa kalimat-kalimat tunggal, 

sehingga mudah dipahami sesuai dengan kelas dan jenjang 

pendidikan siswa. 

d) memberikan daya tarik siswa agar mau membaca, dalam 

mempelajari isinya, maka perlu disusun sesuai dengan tingkat 

kemampuan  siswa. 

b. Kerangka Isi/Sistematika Penulisan Modul: 

Umumnya modul pelajaran terdiri dari seperangkat buku, yaitu: (a) buku 

petunjuk siswa, (b) buku isi materi bahasan pokok bahasan, (c) buku 

kerja siswa, (d) buku evaluasi dan buku pegangan guru.  

 Kerangka isi/sistematika penulisan modul adalah sebagai berikut: 

(1) judul; (2) kata pengantar; (3) bagian pendahuluan berisi: (a) daftar 

isi, (b) tujuan modul secara keseluruhan, (c) petunjuk bagaimana 

peserta didik mempelajari modul, (4) bagian isi berisi: (a) judul bab 

sesuai isi bahasan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, (b) 

penjelasan tujuan bab,  (c) rincian kegiatan, (d) materi pokok, 

penjelasan teori, tambahan gambar, bagan, atau penjelasan lain, (e) 

contoh-contoh, (f) lembar tugas siswa, (g) soal latihan, (h) kunci 

jawaban soal latihan, (i) tes akhir modul dan kunci tugas/tes, (j) 

rangkuman seluruh modul. 
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Dalam penulisan modul penulis dapat memilih pola/model yang 

diterapkan oleh Universitas Terbuka atau yang dikembangkan oleh 

Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan  Nasional, Depdiknas, 

Balitbang Diknas atau pola/model lainnya. Prinsip dalam menulis modul 

sekurang-kurangnya dapat memenuhi kriteria tersebut di atas. 

c. Kriteria, Bukti Fisik dan Besaran Angka Kredit 

Kriteria penulisan modul pada dasarnya juga tidak berbeda dengan 

buku pelajaran, jadi ada yang bertaraf nasional ada pula yang 

tingkatannya lokal. Modul yang bertaraf nasional harus mendapatkan 

pengesahan dari Ditjen Managemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

atau Ditjen PMPTK Diknas atau yang ditunjuk. Isi modul harus sesuai 

dengan isi kurikulum yang berlaku. Untuk modul tingkat propinsi perlu 

mendapatkan keterangan dari Diknas setempat minimal tingkat propinsi 

yang menyatakan bahwa modul tersebut sudah digunakan di 

wilayahnya, serta mendapat pengesahan dari Kepala Sekolah penulis. 

Modul memenuhi syarat yang bertaraf nasional ini angka kreditnya 5 

(lima)  dan bila tingkat propinsi angka kreditnya 3 (tiga) setiap modul. 

 
D. Latihan 

Sebagai pengawas sekolah Anda menemukan masih banyak guru SD yang 

mengajar di kelas rendah (1 s.d.3) belum menggunakan pembelajaran 

tematik. Dari permasalahan ini cobalah merumuskan judul dan kerangka: 

1. proposal penelitian yang terkait, 

2. karya tulis ilmiah berupa tinjauan/gagasan, dan 

3. modul untuk pegangan para guru.   

 

E. Rangkuman dan Refleksi 

1. Rangkuman 

a. Jenis-jenis karya tulis ilmiah dari hasil  penelitian adalah: 
1) laporan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk makalah;  
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2) artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi; 

3) prasaran pada pertemuan ilmiah, yang topiknya  atau hal yang 

dipermasalahkan  berada pada kawasan topuksi kepengawasan; 

4) karya ilmiah populer dapat pula berasal dari ringkasan  laporan 

hasil penelitian. 

  
b. Jenis-jenis karya tulis ilmiah non penelitian adalah: 

1) Artikel ilmiah yang berupa tinjauan ilmiah  umumnya berisi 

tentang: (a) Pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah (b) Kajian teori, yang 

menguraikan tentang teori-teori yang relevan, (c) Pembahasan 

yang membahas tentang upaya penulis menganalisis, membahas 

dengan mengemukakan gagasan/ide penulis dengan didukung 

data serta teori yang relevan/dikemukakan di bagian sebelumnya, 

(d) simpulan didasarkan pada bab-bab atau bagian sebelumya. 

2) Karya Tulis Ilmiah berupa tinjauan adalah sebuah tulisan berisi 

uraian tentang hasil gagasan sendiri dari tinjauan/kajian terhadap 

permasalah-an kepengawasan di sekolah dan memberikan 

alternatif pemikiran/ga-gasan/ide untuk mengatasi permasalahan 

tersebut yang didasarkan pada teori dan pengalamannya.   

3) Prasaran ilmiah adalah sebuah karya ilmiah yang berupa hasil 

penelitian, gagasan, ide atau pendapat yang berkaitan dengan 

pembahasan suatu masalah, yang disampaikan dalam forum 

ilmiah seminar, lokakarya, simposium, atau sejenisnya. Prasaran 

tersebut disampaikan atas usulan penulis atau permintaaan dari 

panitia penyelenggara pertemuan ilmiah. 

4) Karya ilmiah populer adalah sebuah tulisan yang dapat dipahami 

dan dikenal dengan mudah oleh banyak orang. Karya tulis ilmiah 

populer merupakan karya ilmiah yang dimuat di media masa, atau 

disiarkan lewat TV, Radio (media cetak atau elektronik).  

5) Buku pelajaran adalah karya tulis ilmiah yang sarat atau penuh 

dengan ilmu pengetahuan,yang digunakan sebagai obyek dan 

dibahas dalam proses pembelajaran. 
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6) Modul adalah lembaran tertulis yang berisi bahan atau materi 

pela-jaran yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipakai 

belajar secara mandiri oleh siswa atau pembaca modul. 

 

2. Refleksi 

a. Setelah Anda mempelajari materi ini, hal-hal baru yang Anda temukan 

berkaitan dengan pengembangan kompetensi penelitian dan 

pengembangan? 
b. Setelah Anda melakukan latihan di atas, apakah Anda merasa tidak 

kesulitan dalam menyusun proposal dan outline berbagai jenis KTI 
pengembangan profesi? 

c. Apabila Anda masih menemukan kesulitan, maka disarankan untuk 
membaca literatur yang terkait, serta mendiskusikan dengan teman.  
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KEGIATAN BELAJAR 3 

KETENTUAN DALAM PENULISAN ILMIAH 

 

A.  Pengantar 

Apakah yang membedakan sebuah tulisan dapat dikategorikan ilmiah atau 

non ilmiah? Jawabnya ada dua. Pertama, dari segi isi dan strukturnya, dan 

kedua dari segi kaidah penulisannya.  

Pada bagian terdahulu Anda telah mempelajari ketentuan mengenai jenis-

jenis karya ilmiah pengembangan profesi, terutama dari segi isi dan 

struktur atau sistematikanya. Tentu saja masih ada satu hal yang harus 

dipatuhi dalam penelitian ilmiah, yaitu berkaitan dengan kaidah penulisan 

dan bahasa yang digunakan.   

Uraian berikut ini akan membahas tentang: 

1. Bagaimana cara menulis kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. 

2. Apa yang dimaksud dengan bahasa ilmiah dan bagaimana 

penulisannya. 

 

B.  Kutipan, Catatan Kaki, dan Daftar Pustaka 

1.  Kutipan 

Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, 

atau hasil penelitian orang lain atau penulis sendiri yang telah 

terdokumentasi. Kutipan akan dibahas dan ditelaah berkaitan dengan 

materi penulisan. Kutipan dari pendapat berbagai tokoh merupakan 

esensi dalam penulisan sinteisis. 

Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka 

berpikir yang mantap. Walaupun kutipan atas pendapat seorang pakar 

itu diperkenankan, tidaklah berarti bahwa keseluruhan sebuah tulisan 

dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Garis besar kerangka karangan serta 

kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. 
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Kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang 

pendapat penulis. 

Manfaat Kutipan 

1. untuk menegaskan isi uraian; 

2. untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat 

oleh penulis; dan 

3. untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang 

lain sebagai milik sendiri. 

 

Kutipan Langsung 

Kutipan langsung adalah pengambilan bagian tertentu dari tulisan 

orang lain tanpa melakukan perubahan ke dalam tulisan kita. Syarat 

kutipan langsung adalah sebagai berikut. 

1. Tidak boleh melakukan perubahan terhadap teks asli yang dikutip 

2. Menggunakan tiga titik berspasi [. . . ] jika ada bagian yang dikutip 

dihilangkan 

3. Menyebutkan sumber sesuai dengan teknik notasi yang digunakan. 

4. Bila kutipan langsung pendek (tidak lebih empat baris) dilakukan 

dengan cara: 

a.integrasikan langsung dalam tubuh teks; 

b. diberi jarak antarbaris yang sama dengan teks; dan 

c. diapit oleh tanda kutip. 

5. Bila kutipan langsung panjang (lebih dari empat baris) dilakukan 

dengan cara: 

a. dipisahkan dengan spasi (jarak antarbaris) lebih dari teks; dan 

b. diberi jarak rapat antarbaris dalam kutipan 

 

Contoh Kutipan Langsung Pendek 
Kecerdasan emosi merupakan kemampuan memantau dan 

mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan 

perasaan-perasaan itu untuk “memandu pikiran dan tindakan”.1 
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Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan 

kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan 

bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak 

melebih-lebihkan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban 

stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa.1 

 

Contoh Kutipan Langsung Panjang 

Kecerdasan emosi merupakan kemampuan memantau dan 

mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan 

perasaan- perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. Mayer 

dan Salovey mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai berikut: 

Emotional intelligence involves the ability to perceive accurately, 

appraise, and express emotion; the ability to understand emotion and 

emotional knowledg; and ability to regulate emotions to promote 

emotional and intellectual growth.1 

 

Kutipan Tak Langsung 

Kutipan tak lansung adalah kutipan yang menuliskan kembali dengan 

kata-kata sendiri. Kutipan ini dapat dibuat panjang atau pendek dengan 

cara mengintegrasikan dalam teks, tidak diapit dengan kata kutip dan 

menyebutkan sumbernya sesuai dengan teknik notasi yang dijadikan 

pedoman dalam menulis karya ilmiah. 

 

Contoh Kutipan Taklangsung 

Secara empirik hal ini telah dibuktikan oleh Jepang melalui Restorasi 

Meiji telah berhasil memodernisasi bangsa Jepang menjadi bangsa 

yang maju dengan jalan membenahi sistem pendidikannya terutama 

pada jenjang pendidikan tinggi. Faktor pendidikan dalam proses 

modernisasi menjadi penting sebab pada hakikatnya modernisasi 

modernisasi adalah perubahan pandangan hidup yang didorong oleh 

cara berpikir. 
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2. Catatan Kaki 

Catatan kaki adalah penyebutan sumber yang dijadikan kutipan. Fungsi 

catatan kaki adalah memberikan penghargaan terhadap sumber yang 

dikutip dan aspek legalitas untuk izin penggunaan karya tulis yang 

dikutip, serta yang terpenting adalah etika akademik dalam masyarakat 

ilmiah sebagai wujud kejujuran penulis. Ada beberapa cara yang 

digunakan dalam menuliskan sumber kutipan, antara lain: 

a.  Nama pengarang hanya satu orang 

Abin Syamsudin Makmun, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1996), hal. 39. 

Atau 

Maurice N. Richter, Jr, Science as a Cultural Process (Cambridge 
Schenkman, 1972), h.4 

b.  Nama Pengarang yang jumlahnya dua orang dituliskan lengkap 

David B. Brinkerhoff dan Lynn K. White, Sociology (St Paul: Wst 
Publishing Company, 1988), hal. 585. 

c.. Nama Pengarang yang jumlahnya sampai tiga orang dituliskan 

lengkap sedangkan jumlah pengarang yang lebih dari tiga orang 

hanya dituliskan nama pengarang pertama ditambah kata et al. (et 

al: dan tain-lain). 

John A. R. Wilson, Mildred C. Robeck, and William B. Micheal, 
Psychological Foundation of Learning and Teaching (New York: 
McGraw-Hill Book Company, 1974), hal. 406. 

dan 

Carrick Martin et al., Introduction to Accounting ed ke 3 
(Singapore”Mc.Graw-Hill, 1991), hal 123. 

 d. Kutipan yang diambil dari halaman tertentu disebutkan halamannya 

dengan singkatan p (page) atau h (halaman). Bila kutipan itu 

disarikan dari beberapa halaman umpamanya dari halaman 1 

sampai dengan 5 maka dikutip p. 1-5 atau hh 1-5. 

David Harrison, The Sociology of Modernization and Development 
(London: Unwin Hyman Ltd., 1988), hal. 20-21. 

Abin Syamsudin Makmun, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1996), hal. 39- 44 
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e. Sebuah makalah yang dipublikasikan dalam majalah, koran, 

kumpulan karangan atau disampaikan dalam forum ilmiah dituliskan 

dalam tanda kutip yang disertai dengan informasi mengenai makalah 

tersebut. 

Karlina, "Sebuah Tanggapan : Hipotesa dan Setengah llmuan," 
Kompas, 12 Desember 1981 ,h.4. 

Liek Wiliardjo, "Tanggung llmuan" Pustaka th. Ill 1979,pp.11-14. 
Jawab Sosial No. 3, April 

M. Sastrapratedja, "Perkembangan ilmu dan Teknologi dalam 
Kaitannya dengan Agama dan Kebudayaan". Makalah disampaikan 
dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) III, LIPI. 
Jakarta, 15-19 September 1981. 

 

B. Suprapto, "Aturan Permainan dalam Ilmu-ilmu Alam."llmu dalam 
Perspektif. ed. Juiun S. Suriasumantri (Jakarta : Gramedia, 1978) 
pp. 129-133. 

J.J. Honingman, The World of Man, dalam Alfian (ed.), Persepsi 
Masyarakat tentang Kebudayaan (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 
100. 

f.    Pengulangan kutipan dengan sumber yang sama dilakukan 

dengan memakai notasi op. cit. (opera citato: dalam karya yang 

telah dikutip), loc. cit. (loco citato: dalam tempat yang telah dikutip 

dan ibid, (ibidem: dalam tempat yang sama). Untuk pengulangan 

maka pengarang tidak ditulis lengkap melainkan cukup nama 

familinya saja. Bila pengulangan dilakukan dengan tidak diselang 

oleh pengarang lain maka dipergunakan notasi ibid. 

dikutip kembali sumber yang sama dengan kutipan sebelumnya 
pada halaman yang sama   

lbid 

dikutip kembali sumber yang sama dengan kutipan sebelumnya 
pada halaman yang berbeda  

Ibid., hal 12. 

Mengutip sumber yang sama dan halaman yang sama tetapi sudah 
diselingi oleh sumber lain 

Conny R. Semiawan, loc. cit. 
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Mengutip sumber yang sama dan halaman yang berbeda tetapi 
sudah diselingi oleh sumber lain 

Jujun S. Suriasumantri, op. cit., hal. 49 

Mengutip pengarang yang sama buku berbeda dan halaman yang 
sama tanpa diselingi oleh sumber lain 

Suriasumantri, Pembangunan Modernisasi dan Pendidikan, hal. 39 
– 42. 

Mengutip pengarang yang sama buku berbeda dan halaman yang 
sama tetapi sudah diselingi oleh sumber lain 

Suriasumantri, Pembangunan Modernisasi dan Pendidikan, loc.cit. 

Mengutip pengarang yang sama buku berbeda dan halaman yang 
berbeda tetapi sudah diselingi oleh sumber lain 

Suriasumantri, Pembangunan Modernisasi dan Pendidikan, op.cit., 
hal. 7 

g.   Kadang-kadang kita ingin mengutip sebuah pernyataan yang 

telah dikutip dalam karya tulis yang lain. Untuk itu maka kedua 

sumber itu kita tuliskan. 

Anastasi dalam Syafuddin Azwar, Pengantar Psikologi Inteligensi 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 6. 

Anton Bekker, “Badan Manusia dan Budaya” dalam G. Muedjanti, 
(ed.) Tantangan Kemanusiaan Universal (Yogyakarta: Kanisius), 
hal. 19.  

Jujun S. Suriasumantri, “Pembangunan Sosial Budaya Secara 
Terpadu”, dalam Masalah Sosial Budaya Tahun 2000: Sebuah 
Bunga Rampai Soedjatmoko at al. (ed.) (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 1986), hal. 10. 

h. Kadang-kadang kita ingin mengutip sebuah pernyataan yang telah 
diterjemahkan. Untuk itu maka kedua sumber itu kita tuliskan. 

Theodore M. NewComb, Ralph H. Turner dan Philip E. Converse, 
Psikologi Sosial, Terjemahan FPUI (Jakarta: Diponegoro: 1985), 
hal. 325. 

J.W. Schoorl, Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan 
Negara-negara Sedang Berkembang, Terjemahan R.G. Soekadijo 
(Jakarta: PT Gramedia, 1982), hal. 4. 
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i. Majalah/Jurnal Ilmiah 

James F. Stratman, “The Emergence of Legal Composition as a 
field of inquiry,” Review of Educational Research, LX (2,1990), pp. 
153-235. 

 j.  Interview 

Interview dengan Dr. Endry Boeriswati, M.Pd. Ketua Jurusan 
Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNJ, 2 Februari 2007 pukul 
15.00  

k.  Tidak dipublikasikan  

Endry Boeriswati, Penilian Berbasis Kelas dalam Pembelajaran 
Bahasa Indonesia, Makalah Pelatihan Widya Iswara Bahasa 
Indonesia, Jakarta: PPPG Bahasa, 2006) 

l. Buku yang terdiri dari beberap jilid yang mempunyai judul umum 
namun tiap jilid mempunyai subjudul sendiri.  

Russell G. Davis (ed.), Planning Education ofr Development. Vol II : 
Issues and Problem in the Planning of Education in Developing 
Countries (Cambridge, Harvard University, 1980). P.p. 76. 

m.  Dokumen  

 RI, Undang-Undang Dasar 1945, Bab VII, Pasal 19, Ayat 1.  

n.  Situs Internet 

Thorndike, R.L., History of Infleunces in Develompment of 
Intelligence Theory & Testing, 
(http://www.Indiana.edu/~intel/Thorndike.html), 1998, hal. 1.  

Traditional Intelligence Theories,. (http://edweb.gsn.org/edref.mi. 
hst.html), 2000, hal. 1 Report of Task Force established by Board 
of Scientific Affairs of American Psychological Assciation, 
(http://www.cycau.com/Organ/ Upstream/   IQ/apa/html), 
20/08/2000, hal. 13 

 

3.  Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan rujukan penulis selama ia melakukan dan 

menyusun penulisan baik sebagai penunjang maupun sebagai data. 

Ada beberapa teknik penulisan daftar pustaka. Semua teknik yang 

dipilih dapat menyesuaikan dengan pedoman yang kita pilih. Namun 

demikian pada dasarnya daftar pustaka digunakan untuk pembantu 

pembaca mengenal ruang lingkup penulis, memberikan informasi 
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kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap 

dan mendalam dari kutipan yang digunakan penulis, dan membantu 

pembaca memilih referensi dan materi dasar studinya. 

Teknik penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut: 

a. Baris pertama dimulai pada margin kiri, baris kedua dan 

selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. 

b. Jarak antarbaris 1,5 spasi 

c. Diurutkan berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga 

penulis. 

d. Jika penulis yang sama menulis lebih dari satu karya tulis yang 

dikutip, nama penulis harus ditulis berulang. 

e. Urutan penulisan: nama penulis diawali nama keluraga 

penulis, tahun terbitan, judul karya tulis dengan menggunakan 

huruf kapital di awal kata, dan data publikasi berisi nama kota 

dan nama penerbit karya yang dikutip. 

 
Contoh Penulisan Daftar Pustaka 

 

Brotowidjoyo, Mukayat D. 2002. Penulisan Karangan Ilmiah. (Ed. Ke-
2). Jakarta: Akademika Pressindo. 

Perino, Joseph G. 1999. Self-Confidence, http://www.psychological-
self-help.com/ intro/html.on-line  

Suriasumantri, Jujun S. “Pembangunan Sosial Budaya Secara 
Terpadu”, dalam Masalah Sosial Budaya Tahun 2000: Sebuah 
Bunga Rampai Soedjatmoko at al. (ed. 1986). Yogyakarta: Tiara 
Wacana. 

Schoorl, J.W. 1982. Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan 
Negara-negara Sedang Berkembang, Terjemahan R.G. 
Soekadijo. Jakarta: PT Gramedia. 
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C.  Bahasa dalam Karya Tulis Ilmiah 

1.  Bahasa llmiah 

Berbagai ketentuan yang sepatutnya diperhatikan oleh penyusun karya 

tulis ilmiah agar karya tulisnya komunitatif, karya tulis ilmiah itu harus 

memenuhi kriteria logis, sistematis, dan lugas. Karya tulis ilmiah disebut 

logis jika keterangan yang dikemukakannya dapat ditelusuri alasan-

alasannya yang masuk akal. Karya tulis ilmiah disebut sistematis jika 

keterangan yang ditulisnya disusun dalam satuan-satuan yang 

berurutan dan saling berhubungan. Karya tulis ilmiah disebut lugas jika 

keterangan yang diuraikannya disajikan dalam bahasa yang langsung 

menunjukkan persoalan dan tidak berbunga-bunga, dalam hubungan 

dengan penggunaan bahasa. Bab ini akan membicarakan pemakaian 

bahasa, pemakaian ejaan yang disempurnakan, pembentukan kata, 

pemilihan kata, penyusunan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf 

dalam karya tulis ilmiah. 

Ciri-ciri Bahasa Ilmiah 

• Bahasa Ilmiah harus tepat dan tunggal makna, tidak remang nalar 
ataupun mendua. 

– Contoh:”penelitian ini mengkaji metode pembelajaran CTL 
objek yang efektif dan efisien” 

• Bahasa Ilmiah mendefinisikan secara tepat istilah, dan pengertian 
yang berkaitan dengan suatu penelitian, agar tidak menimbulkan 
kerancuan. 

• Bahasa Ilmiah itu singkat, jelas, dan efektif. 

– Contoh:”tulisan ini (dilakukan dengan maksud untuk) 
membahas kecendrungan peningkatan kompetensi guru dalam 
mengimplementasikan kurikulum 2006”. 

Catatan: kata-kata yang di dalam kurung sebaiknya dihilangkan. 

Kalimat yang Efektif 

• Kalimat yang membangkitkan acuan dan makna yang sama di 
benak pendengar atau pembaca dengan yang ada di benak 
pembicara atau penulis 

• Kalimat yang efektif ditentukan oleh: 

– Keterpaduan kalimat: mengacu pada penalaran (deduksi, 
induksi, top-down, bottom-up, dll.) 
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– Koherensi kalimat: mengacu pada hubungan timbal-balik antara 
kalimat-kalimat. 

Contoh : 

Kalimat tidak Efektif Kalimat Efektif 

• membahayakan bagi penderita 

• membicarakan tentang penyakit 

• mengharapkan akan tindakan 

• para dokter saling bantu-
membantu 

• keharusan daripada dilakukannya 
tindakan pembedahan 

• membahayakan penderita 

• membicarakan penyakit 

• mengharapkan tindakan 

• para dokter saling membantu 

• keharusan melakukan 
pembedahan 

 

Koherensi Kalimat 

Hal-hal yang dapat mengganggu koherensi kalimat 

• Tempat kata 

– Pekan Kesenian Bekas Penyandang Kusta Nasional 

• Pemilihan dan Pemakaian Kata 

– Memilih kata depan atau kata penghubung yang salah: 

• Dari hasil perhitungan….. 

– Memilih dua kata yang kontradiktif atau medan maknanya 
tumpang tindih: 

• Banyak siswa-siswa …. 

• Suatu ciri-ciri yang didapatkan…... 

– Menggunakan kata yang tidak sesuai: 

• Walaupun banyak artikel berpendapat….. 

– Menggunakan nama atau istilah yang benar, tetapi 
penulisannya keliru 

 

2. Penerapan Ejaan yang Disempurnakan 

a. Penggunaan Spasi 

Penggunaan spasi setelah tanda baca sering tidak diindahkan. Menurut 

ketentuan yang berlaku, setelah tanda baca (titik, koma, titik koma, titik 

dua, tanda satu, tanda tanya) harus ada spasi, jarak satu pukulan 

ketikan. 
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b.  Penggunaan Garis Bawah Satu 

Garis bawah satu dalam karya tulis ilmiah digunakan untuk menandai 

kata-kata atau bagian-bagian yang harus dicetak miring apabila karya 

tulis ilmiah itu diterbitkan. Garis bawah satu dipakai pada 1) anak bab, 

2) subanak bab, 3) kata asing atau kata daerah, 4) judul buku, majalah, 

surat kabar yang dikutip dalam naskah. Perhatikan contoh-contoh 

berikut: 

1) Anak Bab  

 Misalnya  

1. Latar Belakang dan Masalah  

2) Subanak Bab  

 Misalnya: 

 1.1.1. Latar Belakang 

 1.1.2. Masalah 

3) Kata Asing atau kata Daerah 

 Acceptence boundary "batas penerimaan"  

 Papalingpang (Sd.) bertentangan. 

4) Judul Buku, Majalah, atau Surat Kabar yang diterbitkan  
 Misalnya: 

 Buku Dasar-dasar Gizi Kuliner  

 Majalah Intisari  

 Surat Kabar Kompas 

Garis bawah satu itu dibuat terputus-putus kata demi kata, sedangkan 

spasi (jarak kata dengan kata) tidak perlu digarisbawahi sebab yang 

akan dicetak miring adalah kata itu sendiri. 

c. Pemenggalan Kata 

Apabila memenggalan atau penyukuan sebuah kata dalam penggantian 

baris, kita harus membubuhkan tanda hubung (-), dengan tidak 
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didahului spasi dan tidak dibubuhkan di pinggir ujung bsris. Tanda 

hubung itu dibubuhkan di pinggir ujung baris. Dalam kaitan ini, margin 

kanan karya tulis ilmiah tidak perlu rata. Yang harus diutamakan adalah 

pemenggalan kata sesuai dengan kaidah penyukuan, bukan masalah 

kelurusan atau kerapian margin kanan karya tulis ilmiah. Jika 

pengetikan karya tulis menggunakan computer, kerapian margin kanan 

dapat terprogram dan penyukuan kata dapat dicegah. Berikut 

dicantumkan kaidah penyukuan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 

1) Kalau di tengah kata ada dua vokal yang berurutan, pemenggalan 
dilakukan di antara kedua vokal. 

 Misalnya : bi-arkan, mema-lukan, pu-ing. 

2) Kalau di tengah kata ada dua vokal yang mengapit sebuah 
konsonan (termasuk ng, ny, sy, dan kh), pemisahan tersebut 
dilakukan sebelum konsonan itu.  

 Misalnya : pu-jangga, terke-nal, meta-nol, muta-khir. 

3)  Kalau di tengah kata ada dua konsonan atau lebih, pemisahan 
tersebut dilakukan di antara konsonan itu.  

 Misalnya : hid-roponik, resep-sionis, lang-sung. 

4) Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih, pemisahan 
tersebut dilakukan di antara konsonan yang pertama dan konsonan 
kedua.  

 Misalnya : indus-trial, kon-struksi, in-stansi, ben-trok. 

5) Jika kata berimbuhan atau berpartikal dipenggal, kita harus 
memisahkan imbuhan atau partikel itu dari kata dasarnya 
(termasuk imbuhan yang mengalami perubahan bentuk). 

Misalnya : pelapuk-an, me-ngisahkan, peng-awetan. 

Selain itu, jangan sampai terjadi pada ujung baris atau pada pangkal 

baris terdapat hanya satu huruf walaupun huruf itu merupakan satu 

suku kata. Demikaian juga, harus diusahakan (kalau mungkin) agar 

nama orang tidak dipenggal atau suku-suku katanya. 
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d. Penulisan di sebagai Kata Depan 

Di yang berfungsi sebagai kata depan harus dituliskan terpisah dari 

kata yang mengiringinya. Biasanya di sebagai kata depan ini berfungsi 

menyatakan arah atau tempat dan merupakan jawaban atas 

pernyataan di mana. 

Contoh-contoh penggunaan di sebagai kata depan 

 di samping   

     di rumah 

 di persimpangan 

 di sebelah utara   

 di pasar 

 di sungai 

 di luar kota 

 di toko 

 

e.  Penulisan di sebagai Awalan 

Di- yang berfungsi sebagai awalan membentuk kata kerja pasif dan 

harus dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Pada 

umumnya, kata kerja pasif yang berawalan di dapat diubah menjadi 

kata kerja aktif yang berawalan meng-(men-). 

Misalnya: 

Diubah berlawanan dengan mengubah 

Dipahami berlawanan dengan memahami 

Dilihat berlawanan dengan melihat 

Dimeriahkan berlawanan dengan memeriahkan 

Diperlihatkan berlawanan dengan memperlihatkan 
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f.  Penulisan ke sebagai Kata Depan 

Ke yang berfungsi sebagai kata depan, biasanya menyatakan arah atau 

tujuan dan merupakan jawaban atas pertanyaan ke mana. Contoh 

penggunaan ke sebagai kata depan 

ke kecamatan 

ke lokasi penelitian 

ke pinggir 

ke atas 

ke sini 

ke samping 

ke bawah 

ke dalam       

Sebagai patokan kita, ke yang dituliskan terpisah dari kata yang 

mengiringinya jika kata-kata itu dapat dideretkan dengan kata-kata 

yang didahului kata di dan dari. 

Misalnya :  

ke sana       di sana         dari sana 

ke kecamatan      di kecataman  dari kecamatan  

ke jalan raya  di jalan raya  dari jalan raya  

ke berbagai  di berbagai  dari berbagai 

ke instansi di instansi   dari instansi 

 

g.  Penulisan ke sebagai Awalan 

Ke- yang tidak menunjukkan arah atau tujuan harus dituliskan 

serangkaian dengan kata yang mengiringinya karena ke seperti itu 

tergolong imbuhan. 

Misalnya: 
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kelima  kepagian 

kehadiran ketrampilan 

kekasih  kepanasan 

kehendak kedinginan 

ketua  kehujanan 

  

      Catatan: 

Ke pada kata kemari, walaupun menunjukkan arah, harus dituliskan 

serangkaian karena tidak dapat dideretkan dengan di mari dan dari 

mari. Selain itu, penulisan ke pada kata keluar harus dituliskan 

serangkai jika berlawanan dengan kata masuk. Misalnya : saya ke 

luar dari organisasi itu. Akan tetapi, jika ke luar itu berlawanan 

dengan ke dalam, ke harus dituliskan terpisah. Misalnya, 

Pandangannya diarahkan ke luar ruangan. 

 

h. Penulisan Partikel pun 

Pada dasarnya, partikel pun yang mengikuti kata benda, kata kerja, 

kata sifat, kata bilangan harus dituliskan terpisah dari kata yang 

mendahuluinya karena pun di sana merupakan kata yang lepas. 

menangis pun  di rumah pun  

seratus pun   satu kali pun  

berlari pun   tingginya pun  

negara pun   apa pun  

sesuatu pun  ke mana pun 

Akan tetapi, kata-kata yang mengandung pun berikut harus dituliskan 

serangkai karena sudah dianggap padu benar. Jumlah kata seperti itu 

tidak banyak, hanya dua belas kata, yang dapat dihapal di luar kepala, 

yaitu adapun, andaipun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, ataupun, 
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kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, yang berarti walaupun) 

sungguhpun, dan walaupun. 

i. Penulisan Partikel per 

Partikel per yang berarti "mulai" demi atau "tiap" dituliskan terpisah dari 

kata yang mengikutinya. 

Misalnya :  

per meter  per kilogram  

per buku  per oktober  

per orang  per januari  

per kapita  per liter 

satu per satu 

Akan tetapi, per yang menunjukkan pecahan atau imbuhan harus 

dituliskan serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. 

Misalnya: 

lima tiga perdelapan  perempat final  

empat pertiga  satu perdua  

dua pertujuh  tujuh persembilan 

j.  Penggunaan Tanda Hubung (-) 

Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan kata ulang. Dalam 

pedoman ejaan kata ulang harus dituliskan dengan dirangkaikan oleh 

tanda hubung. Penggunaan angka dua pada kata ulang tidak 

dibenarkan, kecuali dalam tulisan-tulisan cepat, seperti catatan pada 

waktu mewawancarai seseorang atau catatan fapat. Perhatian 

penggunaan tanda hubung pada kata ulang berikut. 

dibesar-besarkan  bolak-balik 

berliku-liku meloncat-loncat  

ramah-tamah kait-mengait 

sayur-mayur  tunggang-langgang 
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centang-perenang kupu-kupu  

compang-camping tolong-menolong 

 

Tanda hubung juga harus digunakan antara huruf kecil dan huruf 

kapital kata berimbuhan, baik awalan maupun akhiran, dan antara 

unsur kata yang tidak dapat berdiri sendiri dan kata yang mengikutinya 

yang diawali huruf kapital.  

Misalnya: 

rahmat-Nya  se-Jawa Barat 

non-RRC di sisi-Nya   

se-DKI Jakarta non-Palestina 

hamba-Nya  se-lndonesia 

KTP-Nya PBB-lah    

ber-SIM SK-mu 

makhluk-Nya pan-lslamisme 

sinar-X 

Antara huruf dan angka dalam suatu ungkapan juga harus digunakan 

tanda hubung. 

Misalnya :  

ke-2 ke-50 

uang 500-an ke-25  

ke-100 tahun  90-an  

ke-40 ke-500  

abad 20-an 

Jika dalam tulisan terpaksa digunakan kata-kata asing yang belum 

diserap, kemudian kata itu diberi imbuhan bahasa Indonesia, 

penulisannya tidak langsung diserangkaikan, tetapi dirangkaikannya 
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dengan tanda hubung. Dalam hubungan ini, kata asingnya perlu 

digarisbawahi (cetak miring). 

Misalnya:  

men-charter  di-recall  

di-charter  di-calling  

di-coach men-tackle 

 pen-tacle-an 

Sebenarnya, masih banyak masalah ejaan yang perlu dibicarakan, 

terutama yang sering dijumpai dalam tulisan sehari-hari salah, tetapi 

karena ada hal lain, yaitu masalah penyusunan kalimat dan paragraph, 

yang juga perlu disinggung selintas, pembicaraan ejaan dicukupkan 

sekian saja. Diharapkan agar para penyusun karya tulis ilmiah memiliki 

sendiri buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan agar segala masalah aturan ejaan dapat dikuasai betul. 

 

3. Pembentukan Kata 

a. Peluluhan Bunyi 

Jika kata dasar berbunyi awal /kl, /pi, /t/, /s/, ditambah imbuhan meng-, 

meng-...kan, atau meng-l, bunyi awal itu harus luluh menjadi (ng), /ml/, 

/n/, dan /ny/. Kaidah itu berlaku juga bag! kata-kata yang berasal dari 

bahasa asing yang sekarang sudah menjadi warga kosakata bahasa 

Indonesia. Bandingkan dua bentuk di bawah ini, yaitu bentuk baku dan 

bentuk tidak baku. 

 

Bentuk Baku Bentuk Tidak Baku 

Mengikis 

Mengultuskan 

Mengambinghitamkan 

Mengalkulasikan 

Mengkikis 

Mengkultuskan 

Mengkambinghitamkan 

Mengkalkuiasikan 
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Bentuk Baku Bentuk Tidak Baku 

Memesona 

Memarkir 

Menafsirkan 

Menahapkan 

Menerjemahkan 

Menyukseskan 

Menyuplai 

Menargetkan 

Menakdirkan 

Mempesona 

Memparkir 

Mentafsirkan 

Mentahapkan 

Menterjemahkan 

Mensukseskan 

Mensuplai 

Mentargetkan 

Mentakdirkan 

 

Demikian juga, bunyi /k/, /p/, /t/, /s/, harus luluh jika diberi imbuhan 

peng- atau peng..-an (pe-N atau pe N-....an). 

 

Bentuk Baku Bentuk Tidak Baku 

Pengikisan 

Pemarkiran 

Penargetan 

Penerjemahan 

Penahanan 

Penyuplai 

penyuksesan 

Pengikisan 

Pemparkiran 

Pentargetan 

Penterjemahan 

Pentahapan  

Pensuplai  

Pensuksesan 

 

Kaidah di atas tidak berlaku bagi kata-kata serapan yang bunyi awal 

katanya berupa gugus konsonan. 

Transkripsi menjadi mentranskripsikan atau pentranskripsian, klasifikasi 

menjadi mengklasifikasikan atau pengklasifikasian. 
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b. Penulisan Gabungan Kata 

Di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan terdapat kaidah yang menyatakan bahwa gabungan 

kata, termasuk yang lazim disebut kata majemuk, unsur-unsurnya 

dituliskan terpisah. Gabungan kata yang harus dituliskan terpisah, 

antara lain, sebagai berikut. 

duta besar  tata bahasa 

sebar luas  loka karya 

tanda tangan  empat puluh 

ibu kota  dua puluh lima  

rumah sakit umum  lipat ganda 

hancur lebur  juru tulis 

tanggung jawab  anak emas 

tepuk tangan  kerja sama 

kambing hitam  beri tahu 

 

Selain gabungan kata di atas yang harus dituliskan terpisah, terdapat 

juga gabungan kata yang harus dituliskan serangkai, yaitu gabungan 

kata yang sudah dianggap sebagai kata yang padu, sebagai berikut. 
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bagaimana 

bumiputra 

padahal 

halalbihalal 

saputangan 

segitiga 

antarkota 

antarwarga 

asusila 

dasawarsa 

kontrarevolusi 

ekstrakurikuler 

Pancasila 

mahakuasa 

mahasiswa 

pascapanen 

pascaperang 

purnawirawan 

purnasarjana 

semiprofessional 

nonmigas 

apabila 

daripada 

matahari 

barangkali 

manakala 

sekaligus 

bilamana 

amoral 

dwiwarna 

caturtunggal 

poligami 

monoteisme 

saptakrida 

subbagian 

subpanitia 

subseksi 

swadaya 

swasembada 

peribahasa 

perilaku 

tunarungu 

tunanetra 
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D.  Latihan (Tugas Kelompok) 

1. Kerja kelompok I (Awal): 

Tujuan:  Menyusun rancangan KTI pengembangan profesi pengawas 

sekolah,  waktu  90 menit. 

 Uraian kegiatannya adalah sebagai berikut  

No. Kegiatan 
Waktu
menit 

1 Anggota KKPS  membagi diri dalam kelompok kecil. Satu 
kelompok terdiri dari  5 – 7 orang.  

10 

2 Kelompok mengadakan  brainstroming dan diskusi berbagai  
permasa-lahan yang dapat dijadikan permasalahan dalam KTI  
oleh pengawas sekolah.  

20 

3 Masing-masing anggota kelompok: 
a. Memilih permasalahan dan rancangan  KTI yang hendak 

disusun 
b. Menyusun kerangka isi KTI yang dipilih  

30 

4 Masing-masing anggota saling membaca dan memberi masukan 
rancangan KTI yang dibuat rekannya. 

30 

5 Masing-masing anggota melanjutkan penyusunan KTI di rumah - 
 Jumlah waktu  90 

 

2. Kerja kelompok II (kedua) 

Tujuan:  Mengadakan seminar hasil penelitian/presentasi KTI yang 

disusun oleh anggota KKPS (waktu 180 menit). Uraian kegiatannya 

adalah sebagai berikut  

 Kegiatan Waktu
menit 

1 Anggota KKPS   yang telah menyelesaikan penyusunan KTI 
memilih 3-4 KTI dari seluruh anggota. Menunjuk seorang 
moderator dan notulis. 

10 

2 Keempat anggota terpilih menyajikan KTI yang disusunnya kepada 
seluruh Anggota KKPS.  Masing-masing anggota selama 15 menit 

60 

3 Anggota KKPS memberikan tanggapan, saran atau usulan baik 
mengenai substansi, metodologi maupun tata tulis. 

40 

4 Notulis menyampaikan rangkuman dan catatan penting 10 
5 Masing-masing anggota menyempurnakan KTI di rumah - 
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 Kegiatan Waktu
menit 

berdasarkan masukan peserta 
 Jumlah waktu 180 

 

E.  Rangkuman dan Refleksi 

1. Rangkuman 

Dalam menyusun KTI tentu saja tidak lepas dari berbagai sumber yang 

dijadikan rujukan. Untuk merujuk, atau mengutip harus diperhatikan 

ketentutan yang berlaku, sehingga penulis terhindar dari anggapan 

sebagai plagiat.  Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, 

buah pikiran, definisi, atau hasil penelitian orang lain atau penulis 

sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan akan dibahas dan ditelaah 

berkaitan dengan materi penulisan.  

Karya tulis ilmiah itu harus memenuhi kriteria logis, sistematis, dan 

lugas. Karya tulis ilmiah disebut logis jika keterangan yang 

dikemukakannya dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk akal. 

Karya tulis ilmiah disebut sistematis jika keterangan yang ditulisnya 

disusun dalam satuan-satuan yang berurutan dan saling berhubungan. 

Karya tulis ilmiah disebut lugas jika keterangan yang diuraikannya 

disajikan dalam bahasa yang langsung menunjukkan persoalan dan 

tidak berbunga-bunga, dalam hubungan dengan penggunaan bahasa. 

 

2. Refleksi 

1. Setelah Anda menyelesaikan materi belajar ini baik secara 

individual maupun kelompok, apakah Anda: 

a. Merasa mampu menyusun sebagian besar jenis KTI 

pengembangan profesi pengawas? Atau 

b. Hanya beberapa jenis saja, yatu: ........................ (sebutkan) 

2. Bila Anda masih merasa kesulitan, teruslah berlatih untuk menulis, 

dan meminta teman untuk membantu memperbaiki tulisan Anda. 
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