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Tipe Karya Ilmiah 

• Analisis 
• melihat hubungan antar bagian dan keseluruhan 

• mengenali hubungan antara sebab-akibat 

• mencari hal-hal penting 

• mempertanyakan suatu validitas 

• Perbandingan 
• mencari perbedaan dan persamaan 

• Argumentasi (setuju atau tidak setuju) 
• meminta kita berada di satu sisi berdasarkan analisis dari 

bukti-bukti yang kuat dan alasan yang jelas dan dapat 
diterima. 



Permasalahan 

• Permasalahan akan tetap menjadi permasalahan 
ketika kita tidak dapat memecahkan dan 
menyelesaikannya.  

• Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak dapat 
merumuskan permasalahan kita, dan itu berarti kita 
tidak paham permasalahan kita. 

• Langkah awal 

1. memahami permasalahan  

2. memahami ketersediaan informasi yang ada 



Teknik Pembentukan Topik 
Permasalahan 

• Freewriting 

• cara menemukan ide dengan menulis bebas apa saja yang 
ada dalam benak kita pada kertas dalam waktu tertentu. 

• dalam waktu yang dibatasi, kita dikondisikan untuk berpikir 
keras menuliskan kalimat-kalimat atau paragraf apapun 
sesuai dengan topik yang kita hadapi. 



Teknik Pembentukan Topik 
Permasalahan 

• Clustering 

• Clustering/Mapping pada dasarnya seperti brainstorming 
namun menggunakan cara visual untuk membantu kita. 

• Clustering/Mapping membantu kita untuk eksplorasi ide 
yang kita temukan sehingga ide itu berkembang. 

• Keterhubungan antara ide-ide yang dituliskan membantu 
menyusun urutan penyusunan penelitian. 







• Dramatizing 

• Dramatizing memanfaatkan kata tanya 5W1H (journalist’s 
questions). 

• What 

• Who 

• When/where 

• Why 

• How 

 



Pembentukan Rumusan Masalah 

• Permasalahan dapat berupa  

1. Pertanyaan yang kemudian dianalisis 

2. Pernyataan argumentasi yang merupakan penjabaran 
bukti berdasarkan analisis 



Langkah-langkah menemukan masalah 

1. Tentukan tipe karya ilmiah 

• Analisis 

• Perbandingan 

• Argumentasi 



2. Siapkan sumber informasi (resources) 

• Buku pegangan kuliah dosen 

• Buku umum referensi, ex : ensiklopedia 

• Jurnal ilmiah (cetak atau digital) 

• Sumber informasi dari internet (sumber informasi perlu 
diverifikasi) 

• Data statistik, ex : BPS 

• Sumber informasi lain (wawancara dan hasil observasi 
lapangan) 



3. Menyempitkan atau memperluas topik 

4. Membangun permasalahan dari topik 

5. Uji “SO WHAT” 

 

 

 


