
TENTANG PENULISAN ILMIAH 

 

Sejak berdirinya, Gunadarma mewajibkan setiap mahasiswa membuat sebuah tulisan ilmiah 

sebelum ia menjadi alumni. Berbagai perkembangan terjadi hingga yang diberlakukan saat ini, 

yaitu penulisan ilmiah (PI) diberikan di semester ke-6, dan setiap mahasiswa diberi satu orang 

Dosen Pembimbing (DP) yang diharuskan melakukan kegiatan tatap muka rutin berkala selama 

delapan kali di setiap minggunya, dengan jadwal yang telah diberikan dari pihak kampus. 

Inti dari PI adalah: 

1. Membiasakan mahasiswa melakukan penulisan yang bertanggung-jawab. Baik 

bertanggung-jawab mengenai bukti referensi, keaslian, berbahasa yang baik dan benar, 

mengikuti kaidah-kaidah (format) yang diberlakukan, dan seterusnya; 

2. Membiasakan mahasiswa berpikir kritis dan dapat menuangkan pemikirannya itu dalam 

bentuk tulisan. Berpikir kritis dalam arti kata mampu mengurai masalah dan 

memecahkan sebagian dari masalah itu, bersifat lojik (dapat diterima akal), konsisten, 

dan menggunakan metode (teori) yang dapat mengukur tingkat keberhasilan dalam 

memecahkan masalah tersebut; 

3. Mahasiswa memiliki softskill (sikap dan perilaku yang mencerminkan keintelektualan) 

seorang mahasiswa sebagai bekal terjun di masyarakat. Mahasiswa dituntut untuk 

berperilaku jujur (baik dalam mengutip, berpikiran, maupun hasil dari PI), mampu 

bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain secara individu (setidaknya dengan 

DP), maupun ke beberapa orang (setidaknya ketika diuji), bersikap ramah, sopan, dan 

sebagainya. 

Jadi, ketika PI (tingkatan sebelum skripsi), titik pokok dari PI adalah “mahasiswa mampu 

menulis dengan baik dan benar, runut (lojik), dan jujur.” Kehebatan materi yang ditulis belum 

terlalu dituntut di sini (ini mulai skripsi). Untuk itu, bagi DP, tekankan kepada bimbingannya 

untuk mau menulis, tidak perlu mencari masalah yang terlalu berat bagi ukuran mereka, tapi 

tolong, bimbing mereka  dan perhatikan kata per kata dari apa yang mereka tulis (dan kaitkan 

dengan apa yang ingin mereka lakukan, cek apakah lojik, konsisten, dan sesuai dengan sub-sub 

judulnya, kaitan per bab, dan seterusnya). 

Contoh-contoh kesalahan yang banyak ditemui: 

1. Kesimpulan berisi ringkasan dari PI. Padahal kesimpulan bukan ringkasan, tetapi apakah 

pekerjaan yang dilakukan sudah dapat memecahkan masalah (Bab Kesimpulan sangat 

terkait dengan Bab masalah); 



2. Sejarah internet, dan bahasa-bahasa pemrograman dimasukkan ke dalam Bab Teori, 

padahal ‘mereka’ bukan teori; 

3. Kesalahan dalam penulisan kata, contoh dari kesalahan-kesalahan itu antara lain: 

a. Data-data 

b. Diatas, dibawah, disamping, didalam, diluar, … 

c. Di pukul, di tekan, di simpan, di lalui, di jual, … 

d. Efektifitas, produktifitas, … 

e. HUT RI Ke-67, HUT Kota Depok ke-13, … 

f. Silahkan, sekedar, … 

4. Sub-bab “Latar Belakang Masalah” dimulai dengan “Perkembangan dunia komputer 

yang pesat akhir-akhir ini…” padahal masalah utamanya sama sekali tidak terkait dengan 

perkembangan komputer (perkembangan komputer tidak dijadikan masalah yang akan 

diselesaikan di PI-nya); 

5. Sub-bab “Batasan Masalah” tidak ada kaitannya dengan “Latar Belakang Masalahnya,” 

padahal batasan masalah adalah sebagian dari masalah yang akan diselesaikan 

(dipecahkan di PI), jadi harus sudah ada (tersebut) di Latar Belakang Masalahnya. 

 

Demikian, semoga bermanfaat. 

 

 

 


