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Narasi dalam
Introduction
• Setiap kalimat adalah pernyataan
• Kalimat efektif dan dapat dipakai untuk
menyampaikan gagasan secara tepat
• Kesalahan kalimat akan menyebabkan
kesalahan penafsiran/makna/arti kalimat
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Tipe-tipe Pernyataan
(Statements)
• Definisi= statement yang ekuivalen.
• Pernyataan logis= pernyataan-peryantaan
berdasarkan analisis yang logis.
• Pernyataan Empirik= pernyataan-pernyataan
yang dibangun atas dasar kebenaran yang
telah diuji

Definisi Operasional
• Definisi operasional ialah suatu definisi yang
didasarkan pada karakteristik yang dapat
diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan.
• Rumusan tentang ruang lingkup, ciri-ciri,
karakteristik suatu konsep yang menjadi pokok
pembahasan
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Statemen logis

Statemen logis
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Statemen Empirik
• Statemen-statemen emprik, adalah statemen
terpercaya yang telah diuji sebelumnya.
• Statemen tersebut adalah statement tentang
“dunia nyata”, tentang pengamatanpengamatan yang telah dilakukan atau yang
bisa dilaksanakan

Contoh 1, “Some bachelors are taller than 6
feet.”
Adalah statemen yang benar karena kita telah
mengukur tinggi dari manusia lelaki yang
belum pernah menikah, dan menjumpai
bahwa mereka ada dalam kisaran tinggi badan
6 kaki.
PENTINGNYA
PENGUATAN BASIS
TEORI TERKAIT TEMA
TULISAN
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STATEMEN

FICTION

EMPIRIK

SCIENCE

1.1. Latar belakang
Pembangunan Indonesia saat ini dapat dikatakan mempunyai problematika
serius. Penderitaan masyarakat akibat krisis yang berkepanjangan dan
tingginya perbedaan kelas masyarakat pernah disindir dalam sebuah syair lagu:
‘yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” telah terjadi dan dilaporkan
semakin tajam di Indonesia. Degradasi ……..

6

10/30/2013

1.1. Latar belakang
Sebagian besar dari kita sangat ingin mengetahui masa depan manusia di
planet Bumi. Hal ini antara lain tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang
saat ini muncul di permukaan. Masing-masing permasalahan tersebut saling
terkait satu dengan lainnya, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih
terintegratif. Seperti apakah pendekatan integratif tersebut? Bagaimana peran
pendekatan tersebut? Apakah pendekatan tersebut akan efektif dan efisien? Hal
tersebut akan diuraikan dalam makalah yang berjudul………….

1.1. Latar belakang
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dikenal dunia. Kelompok
musik Koes Plus di era tahun ’70-an mengekspresikan kekaguman mereka akan
potensi alam Tanah Air tercinta dalam lagu yang sebagian syairnya berkata
‘....orang bilang tanah kita tanah Surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman..’.
Namun seiring bergeraknya waktu kondisi Sumber Daya Alam kita mengalami
degradasi. Faktor…….

BEBERAPA KESALAHAN MENDASAR

1. Terlalu panjang dan mengandung banyak informasi
Penulis seringkali memasukkan banyak informasi dan
fakta di dalam Introduction, hanya hal-hal terkait saja
yang harus ditulis/dicantumkan

DAMPAK dari Introduction yang
panjang: penulis akan kehilangan
“esensi” dari introduction itu sendiri
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BEBERAPA KESALAHAN MENDASAR

2. Informasi yang dihadirkan tidak cukup
• Penulis menganggap semua pembaca sangat memahami
permasalahan yang diangkat
• Penulis tidak dan kurang menjelaskan konsep-konsep terkait
• Penulis tidak memberikan bekal latar belakang yang cukup
• Pengarang tidak mendiskusikan secara cukup hal-hal yang terkait
dengan tema tulisan

JANGAN MEMBIARKAN
PEMBACA BERJUANG
MEMAHAMI TULISAN ANDA

BEBERAPA KESALAHAN MENDASAR

3. Apa yang dilakukan (studi) tidak jelas
Penulis menulis panjang lebar tentang hal-hal yang terkait dengan studi, tetapi
tidak jelas apa yang akan dilakukan, bagaimana acara menjawab permasalahan,
dan hal-hal terkait lainnya
STATEMEN:
• This study examines…….
• In this study………………

Penulis secara jelas harus
menuliskan cakupan
studi, apa dan bagaimana
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BEBERAPA KESALAHAN MENDASAR

4. Struktur yang kacau dan membingungkan
Alur dan Organisasi yang umum dipakai
PERMASALAHAN
GLOBAL

POSISI
PENULIS

Mengapa
pembaca harus
membaca paper
panulis

HIPOTESIS &
LOGIKA-LOGIKA
YANG MENDASARI
TULISAN

DESKRIPSI
TENTANG HAL-HAL
TERKAIT TEMA
YANG DIAJUKAN
PENULIS

Biodiversity global
Biodiversity policy
Lack of common
vission
Namimbia as
a case study

Namimbia
provide good
experience to
share
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Biodiversity as sources of
medical material
Wild animals as
traditional
medicines
Canids
(Canideae)

Global use of
canids were
reviewed

Hawai island’s biodiversity
History of
introduction
Pigs

Pigs
interaction
with other
biota
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Jebakan:
1. Menulis banyak ide.
2. Menetapkan ide, tetapi tidak
mempunyai dukungan literatur.

MISSSTRUCTURE

Towards green technology in urban area

Important of technology

green technology revolution

Biodiesel technology

Eco-design

Needs of Eco-design
Process and
production technology

Principles s of Ecodesign

Green revolution
Towards green technology
Contribution of Green
revolution in SD

Eco-design in modern
society
Aims of paper

Definition of
Greentechnology

Success of green
technology in Europe
Prospect of green technology in
Developing countries
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IDE TANPA DUKUNGAN
Design for spotted-whale watching in
Pantai Bentar, Probolinggo

Wildlife
tourism

Market
trends

Potential of
tourism
development

About the
species

Biology
species

Origins and
distribution
pattern

Success
story

?

?

√

?

IDE TANPA DUKUNGAN
Conservation of Javanese cultural
landscape in urban area

Javanese
cultural
landscape

cultural
landscape

Purposes of
conservation

typology

√

?

threats

?

?
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Paragraf awal memperkenalkan topik penelitian

Check list

Semua data dan informasi yang diambil dari
sebuah sumber telah mencantumkan
penulisnya

Paragraf kedua dan selanjutnya menguraikan
situasi terkini yang melatar belakangi penelitian
Paragraf kedua dan selanjutnya mendiskusikan
penelitian terdahulu dengan baik

Konsep-konsep terkait sudah dijelaskan
dengan baik
Penulisan sudah jelas, singkat dan padat
Tiap paragraf mempunyai kata kunci
Paragraf isi menempatkan posisi penelitian
penulis terhadap penelitian lain yang sudah
dilakukan
Paragraf akhir sudah menunjukkan tujuan dari
penelitian (penulisan makalah)
Semua referensi yang diacu relevan dan
mutakhir
Semua referensi ada dalam References
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