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RINGKASAN 

“SEMINAR  “KARYA TULIS ILMIAH” 

Mukmin Muhammad 

( Maret 2021) 

 

Apakah yang dimaksud dengan ilmiah ? Dengan ilmiah dimaksud menggunakan metode 

dan prinsip-prinsip science, yaitu sistematis dan eksak, atau menggunakan metode penelitian di 

mana suatu hipotesis, dites secara empiris. Science selalu empiris, yaitu didasarkan atas data 

yang diperoleh melalui observasi. Science bersifat sistematis dan mencoba melihat sejumlah 

observasi yang kompleks dalam hubungan yang logis. Untuk melihat keseluruhan dunia 

kenyataan science membentuk teori-teori yang dapat memberi pegangan untuk memahami dunia 

sekitar. Science itu obyektif, menjauhi aspek-aspek yang subyektif. Karena itu pula kegiatan 

ilmiah itu sendiri tidak mencampurkannya dengan nilainilai etis. Science tidak bertanya apakah 

obyek penelitian itu baik atau buruk. Ilmu pengetahuan atau science hanya mencoba untuk 

memahaminya dan menjelaskannya dengan meneliti prinsip-prinsip dan hakikat obyek 

penyelidikannya.  

Ada masalah pada waktu lampau di mana orang mengatakan bahwa penelitian ilmiah, 

seperti yang dilakukan dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam, tidak dapat dilakukan terhadap 

gejala-gejala social. Diaktakan bahwa kelakuan manusia senantiasa berubahubah, sehingga 

terlampau kompleks sehingga sukar diklasifikasikan secara ketat. Juga dianggap bahwa sukar 

diadakan pengamatan yang obyektif tentang kelakuan manusia. Selain itu dianggap bahwa 

manusia itu unik, lain daripada setiap manusia lainnya. Yang unik 2 Metode Penelitian 

Administrasi memang tak dapat diramalkan kelakuannya. Akan tetapi setiap ilmu 

menyempurnakan bahan penelitiannya. Kalau kita menghitung buah mangga, kita anggap semua 

mangga sama, walaupun tak ada dua mangga yang sama besar. Bukan hanya manusia yang 

kompleks, tiap sel atau molekul pun mempunyai kompleksitas tersendiri. Pada saat sekarang 

orang tidak lagi mempertentangkan metode penelitian dalam ilmu pengetahuan alam dengan 

ilmu pengetahuan alam dengan ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial juga mengembangkan tehnik-tehnik 
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kuantitatif, mencari alat-alat ukur yang makin tepat dabn halus, mengembangkan konsep-konsep 

dan teori-teori serta hipotesisnya secara empiris. Akhirnya pada dasarnya tidak lagi dilihat 

perbedaan dalam dasar-dasar penelitian ilmu sosial dengan ilmu-ilmu lainnya. 

 

Target luaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  (PkM) ini sebagai 

berikut : (i) Dengan Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh 

Mahasiswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang 

bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan 

penelitian,(ii) Melalui Tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu, atas 

dasar konsepsi keilmuan tertentu, dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, 

dan konsisten.,"(iii) Karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas 

dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa 

langsung diterima oleh pembacanya. 

Keyword : Karya,Skripsi,ilmiah,tulisan. 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Analisis Situasi 

Skripsi tak hanya sebagai prasarat seorang mahasiswa menyelesaikan studi, tetap juga ada 

beberapa makna dibalik sebuah penyusunan skripsi, yakni:  

Pertama, makna filosofis : yaitu agar mahasiswa mampu menulis suatu karya ilmiah yang 

sejalan dengan bidang ilmu yang ditekuninya.  

Kedua, makna strategis ; kemampuan dalam mengkombinasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang miliki, utamaya dalam memahami, mendeskripsikan, menganalisis, dan 

menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuannya. 
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Ketiga, makna metodologis ; pengembangan prakarsa dan kepribadian dalam memecahkan 

persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraaan dengan metode ilmiah 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Keempat, makna saintis ; melatih mahasiswa lebih rendah hati terhadap ilmu karena 

kesombongan (dan manja) mahasiswa hanya membuat ilmu pergi menjauh dari dirinya. Kelima, 

makna perjuangan ; merupakan ketahanan diri bagi kemampuan intelektualitas mahasiswa dalam 

menyelesaikan karya ilmiah dan bekerja pascalulus kuliah. 

Bimbingan skripsi adalah puncak dari ketahanan dan ketangguhan mahasiswa dalam 

menulis, menjelaskan, dan berargumentasi dengan pembimbingnya (Bramastia, 2020). 

Karenanya mahasiswa harus sabar dan tabah dalam menaklukkan diri sendiri saat menyusun 

skripsi dan kelak saat kerja mandiri. 

Oleh karena itu, terkait dengan kebijakan tentang tugas akhir (skripsi), Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang tertuang dalam 

surat Nomor 302/E.E2/KR/2020, menegaskan bahwa: “Penelitian tugas akhir selama masa 

darurat ini agar diatur baik motode maupun jadwalnya disesuaikan dengan status dan kondisi 

setempat”. Ini berarti dapat difahami bahwa tugas akhir skripsi bagi mahasiswa tetap ada. 

Sehingga, pimpinan Perguruan Tinggi menilai bahwa tugas akhir berupa skripsi masih tetap 

relevan dan kontekstual dilaksanakan. Hanya perlu diatur metode dan jadwalnya sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang ada.  Namu, ada juga yang telah mengganti skripsi dengan membuat 

artikel ilmiah yang bobotnya disetarakan dengan skripsi. 

Memang ada petisi yang menuntut pembebasan uang kuliah tinggal (UKT) dan tugas akhir 

(skripsi). Tetapi hal itu hanyalah sebuah kekhawatiran yang berlebihan. Sebab, masih ada cara 

lain agar penyusunan skripsi tetap dilaksanakan  pada saat pandemi corona seperti sekarang ini, 

yakni : 

 Pengajuan proposal dan penunjukan pembimbing oleh pimpinan fakutas secara online. 



 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT [PKM] 
 

 

 Pemilihan metode dari kualitatif ke kuantitatif dengan menggunankan digital library, e-

book dan e-journal untuk referensi bagi disiplin ilmu tertentu. 

 Bimbingan skripsi secara online dan 

 Ujian skripsi secara online seperti yang sudah banyak dilakukan oleh beberapa 

mahasiswa dan perguruan tinggi. Semuanya menjadi tantangan tersendiri, tidak hanya 

bagi mahasiswa tetapi juga dosen. Itulah yang penulis lakukan sebagai pembimbing 

skripsi. 

Dengan demikian, skripsi tetap diadakan hanya fleksibel dalam pelaksanannya dengan tetap 

tanpa mengurangi mutu pendidikan itu sendiri, walaupun tidak turun ke lapangan. Menurut 

Ma’mun Murod (2020), bagi mahasiswa yang suka penelitian kualitatif bisa menggunakan studi 

pustaka (library research).Sedangkan yang suka penelitian kuantitatif, penelitian lapangan bisa 

diganti dengan e-survey dengan menggunakan misalnya aplikasi Survey-Monkey atau Google 

form. 

B.Rumusan Masalah Mitra 

Berdasarkan Hasil identifikasi Permasalahan dari yang dialami mahasiswa dalam penyelesaian 

skripsi di STIA Al Gazali Barru adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan analisis data di atas didapat gambaran kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa 

dalam penyelesaian skripsi di STIA Al Gazali Barru. 

 1. Analisis Proses Penyiapan Judul Skripsi yang dominanadalah  

 Kesulitan menuang ide ke dalam bentuk tulisan ilmiah 

 Kesulitan dalam membuat latar belakang masalah  

 Kesulitan mencari literatur/bahan pustaka  

 Kesulitan membagi waktu kuliah dengan bimbingan 

 2. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 Menguraikan hasil penelitian ke dalam pembahasan 
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 Penentuan dan penggunaan rumus statistik yang digunakan  

 Lamanya waktu melakukan penelitian  

 Kesulitan dalam menganalisa data hasil penelitian 

 3. Proses Ujian Skripsi  

 Masa tunggu untuk ujian terlalu lama 

 

C.Solusi Yang Ditawarkan 

         Solusi yang ditawarkan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Mitra ( Mahasiswa tingkat 

akhir STIA Al Gazali Barru ) adalah sebagai berikut :  

 

Seminar  “Karya Tulis Ilmiah”. Kegiatan ditujukan sebagai kegiatan pada bidang penelitian; 

sebagai informasi kepada mahasiswa tentang sistematika dan gaya selingkung skripsi. 

Menambah wawasan mengenai metodologi penelitian pendidikan sehingga peserta memiliki ide 

dan kreativitas dalam bidang penelitian, memotivasi mahasiswa dalam proses penyusunan 

skripsi. Prosedur kegiatan pengabdian  melalui beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi 

kebutuhan belajar yang hasilnya berupa materi dalam    bentuk    pengetahuan, meliputi: (1) 

pemahaman karakteristik peserta workshop, (2) penguasaan  konsep  tata  tulis  dan  sistematika  

karya   ilmiah (3) pemahaman   perencanaan workshop (4) pelaksanaan workshop beserta metode  

dan  teknik  dan  (5) evaluasi  dalam workshop. Evaluasi kegiatan  menghasilkan kesimpulan (1) 

Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak lima tahap terselenggara dengan baik dengan dihadiri oleh 

pimpinan, empat pemateri dan 38 mahasiswa yang sedang menyusun skripsi sebagai peserta 

kegiatan. (2) Hasil evaluasi langsung menunjukkan bahwa mahasiswa memahami dan menerima 

informasi dengan baik tentang sistematika penulisan dan gaya selingkung skripsi di STIA Al 

Gazali Barru . (3) Mahasiswa memiliki tambahan wawasan mengenai metodologi penelitian 

pendidikan sehingga peserta memiliki ide dan kreativitas dalam menysuun riset dan 

melaksanakan penelitian. (4) Mahasiswa termotivasi dalam proses penyusunan skripsi. (5) 

Mahasiswa memahami cara penyusunan artikel dari hasil penelitian sebagai persyaratan wisuda 

di lingkungan STIA Al Gazali Barru . 
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BAB II 

TARGET LUARAN 

 

Target luaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  (PkM) ini sebagai berikut : 

 Mahasiswa memiliki tambahan wawasan mengenai metodologi penelitian pendidikan 

sehingga peserta memiliki ide dan kreativitas dalam menysuun riset dan melaksanakan 

penelitian.  

 Mahasiswa termotivasi dalam proses penyusunan skripsi.  

 Mahasiswa memahami cara penyusunan artikel dari hasil penelitian sebagai persyaratan 

wisuda. 

 

 

BAB III 

  PELAKSANAAN 

 

GAMBARAN PELAKSANAAN IPTEK 

A.MATERI SOSIALISASI 

TERLAMPIR 

B.DOKUMENTASI KEGIATAN PKM  

Dokumentasi Kegiatan Seminar tentang “Karya Tulis Ilmiah”,yang dilaksanakan pada Hari 

Kamis  Tanggal 8 Maret  2021 dengan jumlah peserta yang hadir 39 orang dan bertempat di Aula Kampus 

STIA Al Gazali Barru : 
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Gambar 1 Tema Kegiatan 

 

 

 

 
Gambar 2 Pelaksanaan Kegiatan Seminar 
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Gambar 3 Penyampaian Materi Seminar 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN - LAMPIRAN  

1.SURAT  TUGAS 

2.DAFTAR  HADIR 

3.SURAT  KETERANGAN 

4.SERTIFIKAT  PEMATERI 

 



 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT [PKM] 
 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

  

 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D,CV.Alfabeta,Barru 2018 

 TIM,Pedoman Penulisan proposal Penelitian dan  Skripsi STIA Al Gazali 

Barru,P3M,STIA Al Gazali Barru,2019 
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Metode Analisis Data 
Teknik dan jenis analisis data yang 
digunakan perlu diuraikan termasuk alasan 
pemilihannya. Apabila teknik analisis data 
yang dipilih sudah cukup dikenal, misalnya 
analisis statistik deskriptif, maka 
pembahasannya tidak perlu dilakukan 
secara panjang lebar. Sebaliknya jika teknik 
analisis yang digunakan jarang digunakan 
atau teknik yang baru dan belum popular, 
maka uraian tentang analisis ini perlu 
diberikan secara rinci. Apabila dalam 
analisis digunakan program komputer maka 
perlu disebutkan programnya dan versinya, 
misalnya: SPSS Version 25. 
Jika di dalam metode diperlukan rumus 
sebagai rujukan cara penghitungan dan/atau 
analisis data maka untuk penulisannya 
digunakan fungsi persamaan (equation) 
yang terdapat dalam Microsoft Word. 
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Proposal Penelitian Kualitatif 

 
 

TEKNIK ANALISIAS DATA 
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis 
data lebih banyak dilakukan bersamaan 
dengan pengumpulan data. Menurut Miles 
dan Hubermen aktivitas dalam analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran 
kejenuhan data ditandai dengan tidak 
diperolehnya lagi data atau informasi baru. 
Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi 
data (data reduction), penyajian data (data 
display), dan penarikan kesimpulan dan 
verifikasi (conclusion drawing/verification). 
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BAGIAN UTAMA SKRIPSI 

 

 

A.Bab Pendahuluan 

1.Latar Belakang 
2Rumusan Masalah 
3. Tujuan Penelitian 
4.Manfaat Penelitian 
 
B.Bab Tinjauan Pustaka 
1.Landasan Teori 
2.Kerangka pikir (kuantitatif) 
3.Hipotesis (kuantitatif) 
 
C.Bab Metode Penelitian 
 1.Tepe Penelitian 
 2.Lokasi & Waktu Penelitian 
 3.Populasi & Sampel 
 4.Jenis dan sumber data 
 5.Teknik Pengumpulan data 
 6.Teknik Analisis Data 
  7.Definisi Opderasional Variabel 
 
 
 
 



D.Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan 
    1.Deskripsi Lokasi Penelitian 
    2.Hasil Penelitian  
    3.Pembahasan 
E.Kesimpulan Dan Saran  
     1.Kesimpulan 
     2.Saran 
     
 
Bagian Akhir Skripsi  
 
A.Daftar Pustaka 
B.Motto 
C.Lampiran 





Hanya orang yang bijak mengetahui 
bahwa kebahagian dapat dicapai 
dengan Ilmu dan ibadah ( Imam  Al 
Gazali ) 
     
                      * * *             http://www.merajamedia.com/ 
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