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Topik mana yang menarik?
Pendidikan untuk anak SD Manusia-manusia kampus

Pendidikan untuk perempuan tuna susila Manusia yang memanusiakan

Pendidikan di daerah perbatasan kota Manusia modern

Pemdidikan umum di perguruan tinggi Manusia bodoh yang mencerdaskan

Pendidikan untuk anak di dalam kandungan Manusia sehat dan sehati

Pendidikan ilmu pengetahuan sosial Manusia jahat dan manusia baik

Pendidikan yang  membusukkan Manusia periang dan perangsang

Pendidikan yang memiskinkan rakyat Manusia Indonesia yang langka

Pendidikan yang mensalehkan orang miskin Manusia pertama di bumi









Tema yang Baik



• Pengembangan pariwisata daerah dan perlunya partisipasi 
masyarakat industri dalam mengembangkan kerajinan-
kerajinan tradisional untuk menarik wisatawan dan 
peningkatan pendapatan devisa negara.

Jelas

• Dengan pengembangan pariwisata daerah, maka 
kesejahteraan setiap keluarga akan meningkat dan 
pendapatan devisa negara akan bertambahNyatu

• Pesona cara berpakaian R.A. Kartini dalam kehidupan 
remaja modern atau popularitas R.A Kartini sebagai 
pahlawan nasional pada zaman Orde Baru dan pada 
era reformasi. 

Asli



Apriyani, Fitri. 2008. Saya Seorang Autis. Bandung: 

Rosda Karya.

Apriyani, Fitri & Devi Nurmalayasi. 2008….

Apriyani, Fitri, dkk.. 2008. 

Pikiran Rakyat, 15 Oktober 2008.



D.  Menyusun Kerangka Karangan

1.      Manfaat kerangka karangan:

a. memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan 
teratur;

b. memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penting dengan yang tidak 
penting;

c. menghindari timbulnya pengulangan pembahasan;

d. membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan.

2.   Pola Penyusunan Kerangka Karangan

Pola I

I.  PENDAHULUAN

A. ....

1. ....

a.  ....

1) ....

a) ....

(1) ....

(a)  ....

(b)  ....

B. ....

II. dst.

Pola II

1.  PENDAHULUAN

1.1 ....

1.2 ….

1.2.1 ....

1.2.1.1 ….

1.2.1.2 ….



Psikopat

1. Penyebab psikopat terhadap kehidupan seorang gay

2. Pengaruh masa kecil terhadap seorang psikopat

3. Kehidupan sosial seorang psikopat dalam lingkungan 

keluarga

4. Metode penanganan seorang psikopat secara spiritual

5. Gaya hidup seorang remaja yang psikopat

6. Masa depan seorang psikopat



A. Latar Belakang
1. Sesuatu yang membut gelisah sekiranya masalah itu tidak 

diteliti,

2. Kesenjangan antara prinsip tertentu dengan realitas di 
lapangan.

3. Keuntungan-keuntungnan yang bakal diperoleh apabila 
masalah itu terpecahkan.

4. Hasil penelitian yang relevan. `
Contoh:

Pokok yang dipilih ini sudah lama menarik perhatian saya dan sedikit-
sedikit pernah saya singung pada konferensi internasional, tetapi dengan 
makalah berbahasa Rusia yang masih belum terbit. Sekarang saya 
berkesempatan untuk membentangkan ide-ide itu yang sungguh berharga 
buat saya. (Natalia F. Alieva, Sinkretisme Nomina-Verba dalam Bahasa 
Indonesia).



Hampir setiap hari terjadi kejahatan di lingkungan 
masyarakat, entah itu berupa pencopetan, 
perampokan, penjabretan, dan kasus-kasus 
lainnya. Menurut pengamatan beberapa 
krimonolog, kasus semacam itu terjadi 
disebabkan oleh tingginya pengangguran di 
masyarakat (Ahmad, 2008: 4). Oleh karena itu, 
cara yang tepat untuk menyelesaikan 
permasalahan itu adalah dengan memperbanyak 
lapangan kerja sehingga angka pengangguran d 
masyarakat bisa menurun.



Topik anak tunagrahita

Seorang anak di dekat tempat tinggal penulis hampir setiap hari 
mendapat cemoohan teman-temannya. Berbagai julukan ia 
terima: si bodoh, bolot, dungu, dan sebagainya. Namun, ia tetap 
dengan sikap yang datar, tak bereaksi, apalagi merasa 
tersinggung. Akan tetapi, tidak dengan orang tuanya. Ia sering 
marah-marah begitu mendengar anaknya mendapat penghinaan 
seperti itu. Pernah penulis bertanya kepadnya bahwa sebenarnya 
ia merasa malu punya anak seperti itu, tetapi ia pun begitu sayang 
kepadanya. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi 
keadaan anaknya itu selain pasrah. Seolah-olah keadaan anaknya 
itu adalah takdir yang harus ia terima begitu saja.



 Kesenjangan teori dengan realitas

Menurut Fuadi (2008) dalam bukunya yang berjudul 
Problematika Anak-anak Luar Biasa yang diterbitkan 
Gramedia, bahwa anak tunagrahita akan mengalami 
kecatatan mental sepanjang hidupnya. Kemampuan 
otaknya tidak bisa berkembang lagi karena kondisi itu 
sifatnya permanen…. Akan tetapi, penulis menemukan 
beberapa kasus bahwa beberapa anak tunagrahita pada 
masa dewasanya mampu melakukan suatu aktivitas 
layaknya orang normal. Bahkan, bisa dikatakan ia lebih 
“cerdas” dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya, 
ketika menjadi petugas penerima tamu di dalam resepsi 
pernikahan, ia lebih percaya diri dan mampu 
berkomunikasi dengan para tamu secara lebih baik. 



Pengaruh Pendidikan Orang tua 

terhadap Prestasi Belajar

A. Latar Belakang

Kebiasaan siswa penulis memiliki banyak perbedaan. 
Misalnya, ada yang rajin mengerjakan PR dan ada yang 
malas. Ada pula yang minat pada membaca puisi, menyanyi, 
bertani, olah raga. Kondisi tersebut sangat menarik apabila 
dikaitkan latar belakang pendidikan orang tua mereka. 
Berdasarkan buku pokok siswa, ternyata bahwa pendidikan 
orang tua mereka bermacam-macam. Kondisi siswa yang 
memiliki keragaman prestasi itu, kemungkinan dipengaruhi 
oleh latar belakang pendidikan orang tuanya tersebut. 



Tujuan

 Tujuan Umum

 Memaparkan pengaruh pendidikan orang tua terhadap 
prestasi belajar siswa

 Tujuan Khusus

1. Menjelaskan kondisi pendidikan orang tua 
siswa.

2. Menjelaskan kebiasaan anak dalam kaitannya 
dengan belajar.

3. Mendeskripsikan prestasi belajar siswa yang 
diduga merupakan pengaruh dari orang tua.

4. Mendeskripsikan kebiasaan-kebiasaan orang tua 
dalam mendidik anaknya di rumah.



 Tujuan umum

Menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap kondisi 
anak yang hiperaktif.

Tujuan khusus

1. Menjelaskan macam-macam keadaan lingkungan di 
masyarakat pedesaan.

2. Menjelaskan macam-macam kebiasan anak pedesaan.

3. Mendeskripsikan anak yang berperilaku hiperaktif di 
lingkungan pedesaan.

4. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pengaruh lingkungan 
pedesaan terhadap perilaku anak.

5. Menjelaskan cara-cara penanggulangan anak hiperaktif 
di lingkungan pedesaan



 Masalah umum

Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kondisi anak 
yang hiperaktif?

Masalah tersebut penulis rinci ke dalam permasalahan 
khusus sebagai berikut.

1. Bagaimana keberagaman lingkungan di masyarakat 
pedesaan?

2. Bagaimana kebiasan anak-anak pedesaan.

3. Bagaimana berperilaku anak hiperaktif di lingkungan 
pedesaan?

4. Bagaimana pengaruh lingkungan pedesaan terhadap 
perilaku anak?

5. Bagaimana cara-cara menanggulangi anak hiperaktif di 
lingkungan pedesaan?



Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa terhadap 

Konsep dan Makna Pecahan Melalui Penggunaan 

Alat Bantu Manipulatif di SD II Gerba
Konsep pecahan dan operasinya merupakan konsep yang sangat penting dikuasai siswa. Hal tersebut 

merupakan modal bagi siswa untuk mempelajari pelajaran berikutnya dan materi lain yang 
berkaitan. Namun, kenyataan di lapangan, masih banyak siswa di SD II Gerba mengalami 
kesulitan dalam memahami pecahan dan operasinya sehingga banyak siswa yang kurang mampu 
menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi pecahan. Di samping itu, masih banyak 
guru di SD yang mengalami kesulitan dalam mengajarkan pecahan. Para guru cenderung 
mengajarkan pecahan dengan cara mekanistik, yaitu memberikan aturan secara langsung untu 
dipahapal, diingat, dan diterapkan. :Perubahan cara mengajar tidak banyak dilakukan oleh guru 
karena secara empirik mereka menggunakan cara yang sama dari waktu ke waktu.

B. Tujuan

Membahas tentang upaya-upaya peningkatan pemahaman siswa….

1. Membahas pemahaman siswa terhadap konsep dan makna pecahan

2. Membahas peranan alat bantu manipulatif.

3. Membahas tentang uapaya yang daiat dilakukan guru dalam menggunakan alat bantu 
manipulatif.



Sistematika Makalah

Kata Pengantar

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Manfaat

II. Pembahasan

(Sesuaikan dengan Tujuan)

III. Kesimpulan

Daftar Pustaka



 Semoga salawat dan salam tercurah bagi Nabi 

Besar Muhammad saw. dan keluarganya.

 Saya membeli buku dll.. Saya….

 Saya dan … pergi ke kampus.

 Saya…?



Kata Pengantar

 Istilah lain: 

prakata, dibuat oleh penulisnya

kata pengantar, ditulis oleh orang lain yang isinya berupa 
komentar tentang isi tulisan itu.

Isi kata pengantar

1. Ucapan syukur kepada Allah SWT,

2. Tujuan penulisan karya ilmiah

3. Permintaan saran dan kritik.

4. Keluh kesah, kesan-kesan dalam menyelesaikan karya tulis

5. Ucapan terima kasih



Tujuan

 1. Menjelaskan…

 2. Mendeskripsikan…

 3. Memaparkan….

 4. Mengetahui (X)



Analisis Kebahasaan

dalam Kata Pengantar

 Segala puji syukur penulis panjatkan ke 

hadirat Allah SWT, yang dengan kuasaNya 

penulis dapat menyelesaikan karya tulis.

 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT yang dengan kuasa-Nya penulis 

dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan 

baik.



 Tak lupa pula solawat serta salam senantiasa 

tercurahkan kepada Rosululloh SAW beserta 

keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

 salawat,

 Rasulullah saw.

 1. Ketika dia datang, saya masih ada di kamar.

 2. Saya masih ada di kamar ketika dia datang.

 Saya terjatuh sehingga kaki saya luka-luka



 Dudi dan adik pergi ke kampus.

 Dudi, adik, dan kakak pergi ke kampus.

 Dudi, adik dan kakak pergi ke kampus.



 Laporan hasil tes NST ini penulis susun sebagai salah 

satu tugas Mata Kuliah Pengukuran Psikologi.

 Mereka sedang memperingati hari Pahlawan.

 Sekolah Dasar Pancasila

 SD (Sekolah Dasar)

 SD (sekolah dasar)

 di Sekolah Menengah Pertama



 Peringatan Hari Pahlawan, Hari Ibu, Hari 

Proklamasi Kemerdekaan, Hari Lebaran

 Pergi hari Minggu ini, bulan, tahun.

 Jurusan PLB







 Laporan tes NST ini diharapkan dapat dijadikan 
tambahan pengetahuan yang berharga bagi penulis. Hal 
itu terutama dalam mempersiapkan diri untuk 
menghadapi lingkungan pendidikan yang sebenarnya di 
masa mendatang.

 Penulis menyadaru bahwa laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat 
mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca 
sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

 Akhirnya, penulis berharap makalah ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak. Amin.



 Analogi, perbandingan terhadap pola yang sudah 

baku.

 Ke hadirat, ke atas, ke bawah.

 Ke mana puji syukur itu Anda panjatkan?

 Ke hadirat Allah.

 Ke mana buku itu Anda bawa?

 Ke perpustakaan.



 SMA, SD, MPR

 S.E. A. Syukur

 s.d., a.n.

 dll., dkk, yth.

 pemilu, siskamling, posyandu

swt..

Tuhan Yang Mahakuasa

Tuhan Yang Maha Esa

Tuhan Yang Mahabesar

Tuhan Yang Maha Pengasih

Yth. Direktur PT Alam Sejahtera



B. Identifikasi

Masalah
1. Tidak berdasarkan konon kabarnya, rasa-

rasanya.

2. Merupakan langkah analisis terhadap 

variabel-variabel.

3. Memerlukan definisi operasional dari 

variabel-variabel tersebut.

4. Mendapat gambaran tentang sosok 

masalah yang sebenarnya, misalnya 

terlalu kompleks.



A. Latar Belakang

 Gelisah

 Teori kontroversial

 Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

 Autisme



Masalah-masalah untuk Penulisan 

Karya Ilmiah

1. Membaca Memperkaya Hidup Siwa 

2. Operasi Bilangan Pecahan pada Kelas VI SDN I Sukawening

3. Peranan Orang Tua Siswa dan Masyarakat di Lingkungan SD II Kertayasa dengan 
Adanya Bos

4. Cara Guru dalam Menanamkan Sikap Sosial Siswa pada Belajar Kelompok

5. Upaya Penumbuhan Kesadaran Siswa dalam Pemanfaatan Sampah

6. Peranan Guru dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) di Sekolah Dasar

7. Implementasi Metode Percobaan dalam Pembelajaran IPA di SDN III 
Panawangan

8. Peranan Guru dalam Proses Belajar Mengajar IPA di SD II Pusakasari



Peranan Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

IPA di SD II Pusakasari
I.  Pendahuluan

A.  Latar Belakang

Guru memulai pelajaran IPA dengan menyampaikan teori yang ada di dalam buku paket. Siswa 
diminta membaca buku itu sampai tuntas. Setelah itu, dilakukan tanya jawab. 
Kegiatan tersebut merupakan suatu tradisi di Kelas V SD II Pusakasari. Dari hasil 
kegiatan tersebut

…..

B. Tujuan

1.  Menjelaskan kondisi proses belajar mengajar IPA di SD II….

2.  Menjelaskan cara guru dalam mengajarkan materi IPA di SD….

3.  Menjelaskan peranan ideal guru dalam mengajarkan materi….

C.  Manfaat

II. Pembahasan

A.   Kondisi Proses Belajar Mengajar IPA ..

B.   Cara Guru dalam Mengajarkan Materi IPA

C.   Peranan Ideal Guru…

III. Kesimpulan



C. Pembatasan Masalah

1. Menetapkan batas-batas permasalahan secara 

jelas.

2. Menetapkan faktor-faktor spesifik yang menjadi 

objek penelitiannya

3. Mendapat kejelasan dan spesifikasi tentang sosok 

masalah.

4. Membantu dan mempermudah pemecahan 

masalah.



D. Perumusan Masalah

1. Menyatakan secara tersurat atas masalah-

masalah penelitian.

2. Berbentuk kalimat tanya.

3. Mengendaki jawaban yang berupa langkah 

penelitian.

4. Memerlukan jawaban melalui kegiatan 

penelitian



 Bagaimana metode pengajaran yang tepat dalam 
kaitannya dengan penyampaian materi ekonomi 
koperasi kepada para siswa di daerah-daerah 
pedesaan.

 Apakah para siswa di SMK 1 Cimahi akan 
termotivasi belajarnya apabila menggunakan 
metode baru yang menggunakan media 
komputer?



E. Tujuan Penelitian

1. Merupakan ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan 
masalah yang dirumuskan. 

2. Merupakan refleksi jawaban atas masalah-masalah penelitian.

3. Bisa menggunakan perincian ataupun berupa narasi.

Contoh 1

Tujuan pokok penelitian ini ialah mendeskripsikan cara memasuki suatu peristiwa 
tertentu yang saya alami selama hampir dua tahun (1960-1970) dan mencoba 
mempelajari pemandangan percintaan di tempat umum, yaitu di daerah Time 
Square di Kota New York. Selarna masa itu saya mengamati perilaku orang-orang 
terutama di toko-toko buku dan bioskop porno. Dalam konteks demiklan 
orang-orang terlibat dalam kegiatan yang dapat dibatasi sebagal tidak lazim. 
Dengan dikenakannya nilai masyarakat umurn pada perilaku mereka, saya 
mulanya tertarik terhadap bagaimana para langganan toko buku dan bioskop 
mengelola identitas pribadinya, tanpa dikenal, dan mengawasi informasinya 
sendiri. Orang-orang yang terlibat dalam perilaku mengganggu atau perilaku 
khusus biasanya mengupayakan untuk mengurangi risiko dan biaya perilaku-
perilaku demikian. Melalui keteraturan perhitungan secara etnografis di toko 
buku dan bioskop, saya mengharapkan dapat leblh mengerti arti latar-latar 
demikian terhadap peserta dan karena itu ingin memahami kualutas-kualitas 
pengalamannya. (David A. Karp, Observing Behavior in Public Places: Problems 
and Strategies)



F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara terotis dan manfaat praktis.

2. Menyatakan kontribusi secara nyata.

Contoh:

Khusus dalam hal pengajaran bahasa asing, diharapkan hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai penunjang 
pengembangan pengajaran bahasa, baik bahasa asing maupun 
bahasa kedua, karena pada dasarnya kemahiran membaca itu 
sendiri mencakup kemampuan-kemampuan yang sama, seperti 
kemampuan bahasa, kemampuan tekstual (retorik-logis), dan 
kemampuan tema.

Terakhir, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan 
bagi bidang evaluasi kemampuan bahasa pada umumnya. Jika 
selama ini tes lebih sering digunakan sebagai alat ukur suatu 
kemampuan, misalnya untuk menetapkan tingkatan kemampuan 
berbagai kelompok penutur bahasa asing, maka kali ini tes 
merupakan objek penelitian. Diharapkan hasilnya akan lebih 
meyakinkan semua pihak bahwa tes yang diteliti itu memang 
mengukur kemahiran membaca, sehingga tampak pentingnya 
meneliti sebuah tes sebelum digunakan secara luas (Rahayu S. 
Hidayat, Pengetesan Kemampuan Membaca Secara Komunikatif).



Judul Penelitian

Menghendaki perumusan 

secara lengkap, yakni meliputi:

a. masalah yang diteliti,

b. ruang lingkung penelitian,

c. tujuan penelitian,

d. subjek penelitian, dan

e. metode penelitian.



Contoh judul

1. Masalah yang diteliti

aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa

2. Ruang lingkung penelitian

kecerdasan emosi dan intelektual siswa

3. Tujuan penelitian

mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas 
pergaulan prestasi belajar siswa

3. Subjek penelitian

Siswa SMA Negeri 5 Bandung Tahun Pelajaran 
2006/2007

4. Metode penelitian

deskriptif-komparatif


