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Perbandingan Ranking Penulisan 



Tujuan

Memotivasi, memberi ruang dan
meningkatkan minat untuk menulis
esei sebagai landasan untuk
menuangkan butir-butir pemikiran
keilmuan

Menanamkan tradisi menulis 

berpikir logis, kritis dan analistis
dalam menghadapi masalah

Melahirkan penulis dan peneliti



Kiat dalam Menulis

Memilih bahan yang dijadikan topik 

memilih topik menarik dan 
berguna/sumbangan pengetahuan 
baru

Pahami topik yang akan ditulis 
dengan cara mengumpulkan 
data/bahan-bahan yang akan ditulis



Proses Penulisan

 Perumusan asumsi (praanggapan) akan
sesuatu masalah yang dijadikan topik

Mencari pembimbing
 Pemilihan topik yang tepat setelah

dirumuskan bersama pembimbing
(brainstorming)

 Pencarian data pendukung topik
 Pengumpulan/analisis atas seluruh data
 Perumusan kesimpulan sementara
 Pengujian atas kesimpulan sementara
 Kesimpulan akhir (result)



JENIS TULISAN

Tulisan Ilmiah

Tulisan Ilmiah Populer

Tulisan Non Ilmiah



TULISAN ILMIAH

 Karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan
fakta umum yang ditulis menurut metodologi
dan penulisan yang benar.

 Ciri-ciri tulisan ilmiah:

1. Sistematis

2. Objektif

3. Cermat, tepat, benar

4. tidak emotif, tidak argumentatif dan tidak
persuasif

5. tidak mengejar keuntungan sendiri

6. tidak melebih-lebihkan sesuatu

 Bentuk tulisan ilmiah: makalah, usulan
penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi



Tulisan Ilmiah Populer

 Disebut juga tulisan semi ilmiah yakni karangan
ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi
dan ditulis menurut metodologi penulisan yang 
benar

 Ciri-ciri tulisan ilmiah populer:

1. Berdasarkan fakta pribadi

2. fakta yang disimpulkan subjektif

3. gaya bahasa formal dan populer

4. mementingkan diri penulis

5. melebih-lebihkan sesuatu

6. usulan-usulan bersifat argumentatif dan
persuasif

 Bentuk tulisan ilmiah populer: editorial, opini, 
tips, resensi buku



Tulisan Non Ilmiah

 Karangan yang menyajikan fakta pribadi
tentang pengetahuan dan pengalaman
dalam kehidupan sehari-hari

 Ciri-ciri tulisan non ilmiah:

1. ditulis berdasarkan fakta pribadi

2. fakta yang disimpulkan subjektif

3. gaya bahasa konotatif dan populer

4. tidak ada hipotesis

5. penyajian dibarengi sejarah

6. imajinatif

7. didramatisir dan persuasif

 Contoh: dongeng, cerpen, novel, roman


