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KARYA ILMIAH
 Karya ilmiah adalah Karya dalam ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang bersifat ilmiah.
 Sifat ilmiah oleh Jones [Jones, 1960] ditentukan 

berdasarkan dua hal pokok :
 Sifat fakta yang disajikan

 Berupa fakta umum yang obyektif yaitu fakta yang 
dapat dibuktikan benar tidaknya → karya ilmiah

 Berupa fakta pribadi yang subyektif (tidak obyektif) 
yaitu fakta yang tidak dapat dibuktikan benar 
tidaknya → karya non ilmiah

 Cara penulisan karya
 Karya ilmiah → karya yang ditulis secara ilmiah yaitu 

ditulis menurut prosedur karya ilmiah
 Karya tidak ilmiah → karya yang tidak ditulis secara 

ilmiah



KARYA ILMIAH vs NON 
ILMIAH



MACAM KARANGAN  
Subyek
Menurut subyeknya, karya tulis dibedakan :
 ALAM KODRAT

 Dunia fisik kita, segala hal yang kongkrit
 Kehidupan sehari-hari dan untuk masyarakat 

umum “karya ilmiah populer”
 Teknik khusus → terbatas

 KESUSASTRAAN
 Ajakan untuk menyentuh penasaran dan 

menggerakkan emosi → “non ilmiah”
 HUMANIORA

 Fakta pribadi → ilmu-ilmu humaniora “non 
ilmiah”



MACAM KARANGAN  
Cara Penuturannya (1)

KARANGAN ASLI
 Bahasa ibu atau lain berdasar fakta yang telah 

diuji kebenarannya
 Mencerminkan jiwa dan kepribadian penulis
 Asli atau sebagian kecil dari acuan



MACAM KARANGAN  Cara 
Penuturannya (2)
ALIH BAHASA/TERJEMAHAN
 TERJEMAHAN KULIT

Kata demi kata, sifatnya dekat dengan aslinya, makna 
samar-samar

 TERJEMAHAN ISI
Penuturan berbeda, bentuk dan gagasan sama, sifat 
dekat dengan asli, makna jelas

 TERJEMAHAN BEBAS
Makna dialihkan, penuturan berbeda, bentuk dan 
gagasan sama, sifat jauh dengan asli, makna jelas, 
kadang-kadang ada pendapat yang berbeda dengan asli

 SADURAN
Mengubah karangan dari bahasa satu ke bahasa yang 
lain/sama, penuturan berbeda, gagasan sama, makna 
tergantung penyadur



MACAM KARANGAN  
Bentuk
 Buku
 Makalah/artikel dan bila diterbitkan 

berbentuk “jurnal”
 Naskah untuk seminar
 Laporan
 Skripsi
 Thesis
 Disertasi



TOPIK KARANGAN

 Ekonomi
 Sastra
 Budaya
 Politik
 Teknologi
 Alam (geologi, lingkungan, pertanian, 

kehutanan, . . .)
 Sejarah, . . . dan sebagainya



SIFAT KARANGAN ILMIAH

 NON TEKNIS KONGKRIT : Informatif, bernada 
populer, spesifik dan kongkrit, tanpa ajakan emosional 
atau imaginatif, sistematis dan ditujukan kepada 
pembaca dengan pengetahuan ilmiah dasar.

 TEKNIS UMUM : Informatif, teknis, tidak untuk 
kepentingan pribadi, masalah secara umum, kongkrit, 
tidak ada ajakan emosional, ditujukan kepada 
pembaca berpengetahuan teknis.

 ABSTRAK NORMAL : Informatif, umum, non teknis, 
tidak untuk kepentingan pribadi, menyertakan 
pendapat orang lain tanpa bukti, tidak ada ajakan 
emosional, populer.

 SPESIFIK HISTORIS : Informatif, sumber sejarah, 
tanpa ajakan emosional, tidak untuk kepentingan 
pribadi, tidak memuat penilaian, kongkret, spesifik, 
semi teknis, bahasa dan susunan normal.



SIFAT KARANGAN NON 
ILMIAH
 EMOTIF : Sedikit informasi, kemewahan dan cinta 

menonjol, melebihkan kebenaran mencari 
keuntungan, tidak sistematis.

 PERSUASIF : Cukup informatif, penilaian fakta tidak 
dengan bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, 
mempengaruhi sikap dan cara berpikir pembaca.

 DESKRIPTIF : Informatif sebagian imaginatif dan 
subyektif, nampaknya dapat dipercaya, pendapat 
pribadi.

 KRITIK tanpa dukungan bukti : Tidak memuat 
informasi spesifik, berisi bahasan dan kadang-kadang 
mendalam tanpa bukti, berprasangka menguntungkan 
atau merugikan, formal tetapi sering dengan bahasa 
kasar, subyektif dan pribadi.



CIRI KARANGAN ILMIAH 
POPULER
 Fakta obyektif dan disesuaikan dengan 

masyarakat
 Menggunakan kata/bahasa yang sederhana
 Mudah dimengerti
 Tidak memuat hipotesa
 Tidak ragu-ragu
 Dibarengi dengan historis dan kadang-kadang 

diselingi cerita fiktif
 Judul mudah ditangkap maksudnya
 Menghimbau perasaan pembaca → seolah-

olah mengalami atau melihat sendiri



PAPER

Adalah suatu karya tulis baik hasil pembahasan buku, 
suatu pokok persoalan dan lain-lain.

 RESEARCH PAPER : memerlukan studi baik langsung 
maupun tidak langsung (dari laporan/kepustakaan).

 SCIENTIFIC PAPER : masalah dan pembahasan.
 WORKING PAPER : akan dipakai/dibaca dalam 

seminar.
 THINKING PAPER : saran pemecahan suatu masalah 

yang kontroversial tanpa maksud dibaca dalam forum 
resmi seminar.

 POSITION PAPER : karena adanya kontroversial dan 
berbagai saran pemecahan → ditulis berdasarkan 
permintaan.

 ANALITICAL PAPER : bersifat obyektif empiris → suatu 
analisa masalah yang telah ditentukan sebelumnya.



PAPER
 DOKUMEN PAPER/RESEARCH PAPER/LIBRARY 

PAPER/READING REPORT : karya tulis pada undergradute 
program universitas (USA), dari buku, majalah berkala dan 
sebagainya berdasarkan informasi yang diperoleh.

 REACTION PAPER : berdasarkan/berupa reaksi sutau bacaan, 
seobyektif mungkin dan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip 
ilmiah.

 CRITICAL ESSAY : menilai suatu subyek di mana subyek dapat 
berupa karya sastra, film, dan sebagainya.

 SKRIPSI/TUGAS AKHIR : karya tulis yang biasanya dijadikan 
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 
(derajat akademis) sarjana atau setingkatnya → didasarkan 
atas bahan bacaan dan atau observasi lapangan.

 THESIS : berdasarkan metodologi research.
 DISERTASI : berdasarkan metodologi research yang 

mengandung filosofi keilmuan yan tinggi.
 Diharapkan adanya penemuan-penemuan baru
 Secara mandiri mencari dan memilih problem ilmu 

pengetahuan yang diketahui


