
BAB I  

PENDAHULUAN 



Format Dasar 

 Karya Ilmiah 

1. Pendahuluan 
• Latar belakang 

• Permasalahan 

• Tujuan 

• Manfaat 

2. Tinjauan Pustaka 

3. Metodologi Penulisan 
• Diagram alir penulisan 

• Data dan informasi yang diperlukan 

• Metodologi pengumpulan data 

4. Analisa dan Pembahasan 

5. Kesimpulan dan Saran 

6. Daftar Pustaka 
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Pendahuluan 

• Latar Belakang 

• Identifikasi Masalah 

• Pembatasan Masalah 

• Perumusan Masalah 

• Tujuan Penulisan Ilmiah 

• Manfaat Penulisan Ilmiah 
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ALUR PIKIR PENYUSUNAN PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Merumuskan tujuan yang konsisten dengan 

masalah pada karya ilmiah serta manfaatnya 

Mengembangkan pertanyaan – pertanyaan 

yang bersumber dari masalah yang telah 

dipilih 

Menetapkan/memilih masalah dari 

kemungkinan yang ada disertai argumentasi 

Kemungkinan-kemungkinan masalah yang 

timbul dari tema/topik/judul karya ilmiah 

Menjelaskan apa dan mengapa 

tema/topik/judul karya ilmiah dipilih 

Identifikasi masalah 

Pembatasan Masalah 

Perumusan masalah 

Tujuan dan manfaat 

karya ilmiah 
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Metode Pencarian Permasalahan 

 Suatu gap (celah) antara kenyataan aktual 

dan keinginan ideal yang dikehendaki. 

Kondisi  

aktual 

Keinginan 

ideal 
Gap 

(masalah 

penelitian) 
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Cara Menemukan Masalah/Ide 

• Perlu pertanyaan (5W+1H) agar mudah 
menemukan ide-ide yang tepat. 

• Pemicu ide ada dimana-mana, dibutuhkan sikap 
mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati 
situasi sekitar 

• Perlu mengetahui tempat atau situasi  aktifitas 
apa yang dapat memicu ide kreatif untuk 
menulis 
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SUMBER MASALAH 

Bacaan laporan 

hasil penelitian 

Seminar dan 

diskusi 

Pernyataan 

pemegang 

otoritas 

Pengamatan 
Pengalaman 

pribadi 

Browsing 

internet 
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Pertimbangan Menetapkan Masalah 

bermanfaat? 

mempunyai 

kemampuan? 

menarik? 

data bisa 

diperoleh? 

memberikan 

inovasi? 

spesifik? 
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INDIKATOR MASALAH 

• Cukup penting dan menarik minat untuk diselidiki 
dan dibahas 

• Masih ada dalam jangkauan peneliti (pengetahuan 
& ekonomi) 

• Belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian 

• Mengungkap masalah dengan bahasa yang 
ringkas 

• Harus orisinal dan aktual 

• Harus bernilai, menyangkut kepentingan umum 
dan kebutuhan vital 
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Contoh Masalah  

(Rasa Ingin Tahu / Interogatif) 

Contoh : Bidang Pendidikan 

• Mengapa pendidikan selalu menjadi isu yang 
sering dibicarakan ? 

• Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 
kualitas pendidikan? 

• Pendidikan tingkat apa yang paling krusial? 

• Apa saja yang bisa menjadi sumber pembiayaan 
pendidikan? 
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Pembiayaan  

Perguruan Tinggi 

Aset Intelektual  

Perguruan Tinggi 

Jalur Khusus 
Mahal 

Diskriminasi 

PT-BHMN 

Membebani Masyarakat Sesuai Tri Darma 

Meningkatkan 

Pengajaran 

Dapat Jadi 

Sumber Dana 

Contoh Kerangka  

Berpikir (bidang  

pendidikan) 
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Contoh Bidang Pendidikan 

TUJUAN 

Menunjukkan pentingnya dana bagi 

proses penyelenggaraan pendidikan  

tinggi, terutama yang berkualitas 

 Menemukan beberapa sumber dana  

 yang bisa dikelola oleh PT 

Menunjukkan bahwa penelitian dan 

hasilnya dapat diberdayakan sebagai 

salah satu sumber dana 

Merangsang peneliti di PT untuk mencari  

dan membuat produk yang layak jual 

 1. Dana penting ? 

2. Sumber-sumber  

 dana ? 

3. Penelitian sebagai 

      sumber dana ? 

4. Sosialisasi ? 

RUMUSAN  MASALAH 
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MERUMUSKAN LATAR BELAKANG 

• Jelaskan kondisi saat ini tentang masalah 

(fakta yang terjadi) 

• Jelaskan solusi orang lain mengenai masalah 

ini (apabila ada) 

• Jelaskan kondisi ideal yang seharusnya 

• Jelaskan apa yang akan terjadi jika kondisi 

yang ideal tidak dipenuhi 

• Masukkan ide original anda untuk mencapai 

kondisi ideal tersebut 
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CONTOH LATAR BELAKANG 

Kecenderungan pembangunan di negara-negara berkembang 

2 

Dampak negatif : 

• Ruang terbuka hijau menyempit 

• Pencemaran udara meningkat  

• Suhu udara meningkat (efek rumah kaca) 

• Penurunan kualitas udara 

• Social cost tinggi (kesehatan dan kenyamanan 

penduduk kota) 

• Pembangunan fisik yg mengabaikan  

   aspek ekologis 

• Perubahan fungsi lahan hijau 
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PERUMUSAN MASALAH 

Rumuskan masalah  

setajam dan sejelas 

mungkin 

Dapat berbentuk 

kalimat tanya 

atau kalimat 

pernyataan 

Dari rumusan masalah 

diharapkan dapat disusun / 

ditemukan kerangka berpikir 
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Perumusan Masalah 

• Dalam bentuk pertanyaan 

• Hendaknya jelas dan padat 

• Hindari yang terlalu umum, sempit, 

ataupun argumentatif 

• Menjadi dasar untuk menghasilkan judul 

• Perumusan masalah bukan judul 
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CONTOH PERUMUSAN MASALAH 

(bidang sosial) 

•  Seperti apakah kondisi lingkungan dan kualitas udara yang 

   ada di Kota Medan sebagai representasi kota besar di 

   Indonesia? 

•  Apa yang menyebabkan sekaligus mendorong semakin 

   buruknya kualitas udara di Medan dari segi tata ruang 

   kota? 

•  Seperti apakah konsep penataan ruang yang dapat 

   diterapkan dalam mengatasi degradasi kualitas udara yang 

   melingkupi Kota Medan? 
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Contoh Perumusan Masalah 

(bidang pendidikan) 

 Bagaimana mencari sumber dana dengan 

memberdayakan aset intelektual untuk 

pembiayaan pendidikan selain pelaksanaan 

jalur khusus di PT-BHMN? 
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Memilih Judul yang Tepat 

• Memberikan gambaran yang jelas, tepat  
dan spesifik 

• Membuat pembaca tertarik mengetahui isi 
tulisan 

• Mudah diingat dan memancing perhatian 
orang lain 

• Usahakan tidak mengandung singkatan & 
rumus 
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 Contoh Alternatif Judul 

• Analisa Budaya Meneliti pada Staf 
Akademik Untuk Meningkatkan Penelitian 
di Perguruan Tinggi 

• Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi 
Kampus Sebagai Alternatif Pembiayaan di 
Perguruan Tinggi 

• Mengembangkan Penelitian Sebagai 
Alternatif Pembiayaan Selain Pelaksanaan 
Jalur Khusus di PT-BHMN 
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Tujuan Penulisan 

• Suatu pernyataan tentang apa yang ingin kita 

pecahkan di permasalahan 

• Bentuk deklaratif dari perumusan masalah 

yang lebih bersifat interogatif 

• Dinyatakan dengan spesifik dan konkrit 

• Hendaknya jelas dan dapat diukur 
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CONTOH TUJUAN PENULISAN 

• Menggambarkan kondisi lingkungan dan 

kualitas udara yang ada di Kota Surabaya 

sebagai representasi kota besar di 

Indonesia. 

• Menemukan dan menjelaskan faktor 

penyebab dan pendorong semakin 

buruknya kualitas udara di Surabaya dari 

segi penataan ruang. 
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Manfaat Penulisan 

• Kebaikan yang muncul ketika tujuan telah 

tercapai 

• Lebih diarahkan pada fungsinya 

• Bisa dari sisi ekonomi, sosial & teknologi 

• Dirasakan oleh khalayak sasaran 

• Bisa untuk masyarakat, industri, organisasi, 

pemerintah, dsb 
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Terimakasih 

Selamat berprestasi dan berkarya  

demi kehidupan masa depan yang lebih baik 
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