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BAB I  

  

A. Latar Belakang  

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) merupakan kegiatan pengembangan 

mahasiswa. Sebagai salah satu pengembangan, mahasiswa diharapkan mampu 

menyusun karya tulis ilmiah. Keterampilan menulis sangat penting bagi 

mahasiswa karena merupakan syarat untuk memperoleh ijazah pendidikan S1. 

Persyarat ini seringkali menjadi kendala untuk menyelesaikan gelar sarjana bagi 

mahasiswa, karena kemampuan dan minat menulis di kalangan mahasiswa masih 

rendah. Sedangkan kemampuan menulis merupakan keterampilan dasar yang 

penting untuk dikuasai. 

Menulis karya tulis ilmiah (skripsi) bukanlah hal yang mudah, butuh 

berkali kali membaca, menulis, menganalisis merevisi, berkonsultasi dan lain 

sebagainya. Diantara hal yang paling sulit dalam menulis skripsi ialah 

“memulai”, tak jarang dari kita lambat dalam menulis skripsi bahkan tidak 

selesai menulis skripsi karena tidak tahu harus memulai darimana. Banyaknya 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa juga dikarenakan mahasiswa tidak 

mempunyai kemampuan dalam menulis, kemampuan akademis yang kurang 

memadai. 

Berdasarkan peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta No.7 Tahun 2020 

tentnag Aturan Akademik yang berlaku di lingkungan UNJ, disebutkan bahwa 

batas maksimal studi bagi jenjang Pendidikan S1 adalah 14 semester. Jika 

mahasiswa melebihi batas maksimal masa studi tersebut, maka konsekuensi 

yang harus di tanggung oleh mahasiswa adalah di DO/dikeluarkan dari UNJ. Hal 

ini tentu saja bisa berdampak negative baik baik mahasiswa yang bersangkutan 

maupun institusi Pendidikan (UNJ/Prodi).  

 

  

  

  



2  

  

B. Nama Kegiatan  

Nama kegiatan ini adalah “Workshop Penyusunan Karya Tulis Ilmiah”  

C. Tujuan Kegiatan  

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti data dari akademik 

yang menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa tingkat akhir yang belum 

menyelesaikan masa studi karena belum menyelesaikan kewajiban dalam 

menyusun karya tulis ilmiah (skripsi).  
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BAB II  

  

  

A. Waktu Pelaksanaan  

 Waktu Pelaksanaan  : 27-28 Oktober  2022  

          Tempat                           : Zoom Meeting (https://unnes-ac-  

id.zoom.us/j/4180271171?pwd=VWZZUkVXM21PM21nUlFjdz

FqUXRzUT09 ) 

 

B. Kegiatan yang Dilaksanakan  

Kegiatan pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah bagi mahasiswa prodi 

S1 Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta khususnya mahasiswa tingkat 

akhir yang sedang atau akan menyusun skripsi, dilaksanakan pada tanggal 27-

28 Oktober 2022 yang diselenggarakan secara online melalui platform Zoom 

Meeting. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu 

mahasiswa dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah (skripsi). 

Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dalam membantu mahasiswa dalam 

menyelesaikan masa studi secepatnya karena apabila banyak mahasiswa yang 

belum bisa menyelesaikan masa studi secara tepat waktu bahkan melebihi batas 

waktu, hal tersebut akan menjadi massalah bagi program studi sendiri. 

Kegiatan ini mengundanga narasumber yang berasal dari dosen UNJ 

maupun luar UNJ seperti dari UPI dan Universitas Negeri Malang. Sesi 

pelatihan di hari pertama di isi oleh dua narasumber yang membahas tentang 

menemukan ide penelitian dan mencari referensi serta pengutipan melalui 

aplikasi Mendeley/Zotero. Sesi pelatihan ke dua juga diisi oleh dua narasumber 

yang membahas tentang membangun kerangka berpikir dan Teknik melakukan 

paraphrase agar terhindar dari plagiarisme. Dalam kegiatan pelatihan ini banyak 

diberikan simulasi secara langsung dan juga bagaimana trik agar dapat 

menyusun karya tulis ilmiah dengan baik. Setelah serangkaian sesi 

dilaksanakan, diharapkan kegiatan ini akan memberikan manfaat nyata bagi 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi khususnya bagi mahasiswa S1 

Pendidikan Bisnis FE UNJ.   

https://unnes-ac-/
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C. Hasil yang Dicapai  

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Pelatihan Penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah ini adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswaa 

dalam penyelesaian skripsi di Prodi S1 Pendidikan Bisnis.  
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BAB III  

  

A. Kesimpulan Kegiatan  

Berdasarkan hasil kegiatan Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di 

Prodi S1 Pendidikan Bisnis, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil diskusi 

yang dilakukan oleh narasumber dan para peserta bahwa kendala yang dihadapi 

oleh mahasiswa tingkat akhit dalam menyusun skripsi adalah bagaimana awal 

memulai dan menemukan topik/permasalahan yang tepat. Kendala di awal ini 

sering membuat mahasiswa untuk tidak bersemangat dalam meneruskan 

penulisan. Selanjutnya kegiatan pelatihan dapat dijadikan sebagai kegiatan rutin 

prodi dalam melakukan penyegaran kepada mahasiswa yang akan menulis 

skripsi nantinya sehingga mereka lebih siap dan dapat menyelesaiakan tepat 

waktu.   

B. Penutup  

Demikian laporan ini dibuat, agar dapat dijadikan acuan sekaligus bahan 

pertimbangan pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan, terimakasih.  
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LAMPIRAN  

  

Lampiran 1. Surat Tugas dan Undangan Kegiatan  
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Lampiran 2. Rundown Kegiatan  

Rundown Acara Kegiatan Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah  

Hari 1 

Pukul  Kegiatan  PIC  

07.30 – 08.00 • Peserta join ke zoom 
meeting 

 

08.00 – 08.20   • Pembukaan 

• Menyanyikan Lagu 
Indonesi Raya  

• Sambutan  

MC   

 

08.20 – 09.00 Pemateri 1 Dr. Ranti , M.Pd 

09.00 – 09.50 Pemateri 2 Dr. Suparta Rasyid, M.Pd 

09.50 – 11.20 • Sesi Tanya Jawab 

• Penutupan  

MC 

Hari 2 

07.30 – 08.00 • Peserta join ke zoom 
meeting 

 

08.00 – 08.20   • Pembukaan 

• Menyanyikan Lagu 
Indonesi Raya  

• Sambutan  

MC   
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08.20 – 09.00 • Pemateri 1 Maulana Amirul 
Adha,M.Pd 

09.00 – 09.50 • Pemateri 2 Annisa Lutfia, M.Pd 

09.50 – 11.20 • Sesi Tanya Jawab 

• Penutupan  

MC 

    

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan  
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