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Motivasi Dosen Menulis Buku

Promosi & Kenaikan Pangkat;
Mendapatkan insentif;

Finansial-Royalti;
Eksistensi diri;

Media Ekspresi;
Personal Branding,

dll



Kendala Dosen Menulis Buku

1. Sibuk

2. Beban kerja terlalu berat;

3. Tidak ada motivasi;

4. Tidak percaya diri; 

5. Tidak tahu cara membuatnya;

6. Tidak mampu;

7. Tidak ada insentif;

8. Ada anggapan buku teks lebih rumit/lengkap;

9. Referensi kurang;

10. Kemampuan menulis lemah;

11. Belum merasa ada manfaatnya;

12. Ada anggapan bahwa dg buku ajar membuat mhs malas belajar

13. ………………………………………………………..



TULIS SAJA ………

• Menulis adalah memindahkan apa yang kita tulis
tiap hari dalam otak ke atas file/kertas

• Mulailah menulis dari apa saja yang terlintas
dalam pikiran Anda.



Albert Ellis usia 80 tahun masih aktif
menulis dan mengembangkan apa yang 

sekarang populer dengan Rational
Emotive Behavior Therapy (REBT) 1995

Bertrand Russel pada usia 94 tahun aktif
menulis dan dikenal sebagai salah satu

tokoh filsafat modern.

George Bernard Shaw menulis Farfetched 
Fables pada usia 93 tahun.

Menulis Buku Tak Kenal Waktu,
Kapan Saja ………



•  Joko Pinurbo pada usia 44 tahun “baru” meraih
penghargaan Khatulistiwa Literary Award, setelah

bertahun-tahun hanya jadi nominator.

Ayu Utami “baru” pada usia 30 tahun memulai debutnya
di dunia sastra Indonesia.

Remy Sylado, Romo Mangun,Titis Basino,dan MAW
Brouwer pd usia di atas 50 tahun masih produktif

menulis buku.

Prof. Dr. F.G. Winarno (IPB), pada usia64 tahun, telah
mampu menulis 50 judul buku dalam kurun 4 bulan

Menulis Buku Tak Kenal Waktu,
Kapan Saja ………



Writing Mania……….



 Ide, tema atau mind map ?

 Mind map atau feeling map?
 Kebebasan berekspresi atau

logika yang sistematis?
 Tulisan yang mengalir atau tata

bahasa yang ketat ?
 Membuat uraian lalu meletakan

gambar, atau sebaliknya?

imulai dari mana ….. ?



Buku Ajar

Modul Ajar

Buku Referensi

Monograf

Diktat

Audio-Visual (linier or interactive)

e-Learning : Berbasis Web.

Multimedia Interactive

Buku Cetak

Elektronik

RAGAM SUMBER BELAJAR



No KEGIATAN ANGKA KREDIT

1 Mengembangkan bahan pengajaran:

a) Buku Ajar. Buku pegangan untuk suatu Matakuliah yang ditulis dan

disusun oleh pakar Bidang terkait dan memenuhi kaidah buku

serta Diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan (maks diakui 1

buku/tahun)

b) Modul Ajar. Buku dalam bentuk modul-modul Terpisah sesuai

dengan pokok bahasan, disusun berdasarkan rancangan

pembelajaran,dan Disebarluaskan pada pesertakuliah untuk

Digunakan dalam kegiatan pembelajaran (maks diakui 1

produk/smt)

c) Diktat. Buku pegangan untuk suatu Matakuliah yang ditulis dan

disusun oleh pengajar Matakuliah tersebut, mengikuti kaidah

tulisan Ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah (maks

diakui 1 produk/smt)

20,00

(A)

5,00

(A)

5,00

(A)

PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN

TAHUN 2019



No KEGIATAN ANGKA KREDIT

1 Mengembangkan bahan pengajaran:

a) Petunjuk Praktikum, adalah pedoman pelaksanaan

Praktikum yg berisi tata cara, persiapan,

pelaksanaan, analisis data pelaporan. Pedoman tsb

disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yg

menangani praktikum tsb dan mengikuti kaidah

Tulisan Ilmiah (maks diakui 1 produk/smt)

b) NaskahTutorial,adalah bahan rujukan untuk

Kegiatan tutorial suatu matakuliah yg disusun dan

Ditulis oleh pengajar mata kuliah atau oleh

Pelaksana kegiatan tutorial tsb, dan mengikuti

Kaidah tulisan ilmiah (maks diakui 1 produk/smt).

5,00

(A)

5,00

(A)



No KEGIATAN ANGKA KREDIT

2 Hasil penelitian atau hasil pemikiran
Yang dipublikasikan dalam bentuk:
a) Monograf, tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-

ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya

pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu

kompetensi penulis. (maks diakui 1 buku/tahun)

b) Buku referensi

Suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang

substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu

kompetensi penulis. (maks diakui 1 buku/tahun)

Catatan:dihitung tiap monograf/tiap buku. Bila penulis

lebih dari 1(tim), untuk penulis Utama 60%, sedangkan

anggota 40% dibagi rata sesuai jumlah anggota

20,00

(B)

40,00

(B)



BEST LEARNING PROGRAM

MAKE 
STUDENTS 

COMPETENT IN 
SPECIFIC FIELD

MOTIVATE 
STUDENTS TO 

EXPLORE 
KNOWLEDGE 
AND SKILLS

INCREASE 
KNOWLEDGE 
RETENTION

MAKE 
STUDENTS 

ABLE TO 
IMPLEMENT 

COMPETENCIES



BUKU AJAR

• Buku yang berisi materi pembelajaran yang 
dapat dipelajari oleh siswa untuk mencapai
kompetensi yang diperlukan (sikap, 
pengetahuan, keterampilan).

• Buku yang disusun secara sistematis sesuai
dengan kurikulum dengan menerapkan teori
mastery learning



FUNGSI 
BUKU AJAR

•Memfasilitasi peserta
didik memahami
konsep-konsep yang 
dipelajari dalam
suatu pembelajaran



JENIS BUKU AJAR

Memanfaatkan bahan-bahan yang 
tersedia

Kompilasi dari berbagai sumber

Menulis bahan ajar sendiri



SISTEM 
MODULAR

• Sebuah sistem yang 
dirancang dengan
menggunakan modul
independen, di mana salah
satu modul ini dapat diubah
atau diperbarui tanpa
mempengaruhi modul lain 
yang terhubung dengannya.



SISTEM MODULAR

• Terdiri atas blok
demi blok menjadi
satu kesatuan

•Belajar langkah
demi langkah
untuk mencapai
kompetensi



SISTEM MODULAR (BRANCHING)

KOMPETENSI

MATA KULIAH

MODUL 
1

MODUL 
2

MODUL 
3

MODUL4



SISTEM MODULAR (LINEAR)

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3



KARAKTERISTIK BUKU AJAR MODULAR

Self instruction

Self 
explanatory 

power

Self 

content



BUKU AJAR MODULAR --------- SELF DIRECTED 
LEARNING (SDL)

Suatu proses di mana siswa mengambil inisiatif untuk
bertanggung jawab terhadap pembelajarannya dengan atau
tanpa orang lain.
• Mengidentifikasi tujuan & kegiatan pembelajaran
• Mengatur dan merencanakan pembelajaran
• Mengatur waktu, strategi dan menyesuaikan alur belajar

(learning pathway)
• Menyadari kriteria penilaian, mengevaluasi kinerja sesuai

dengan kriteria.
• Merevisi kinerja berdasarkan umpan balik dari guru atau

rekan, merefleksikan pembelajaran dan menerapkan apa
yang telah dipelajari ke dalam konteks baru

https://jcstem.cite.hku.hk/conceptual-
framework/what-is-self-directed-
learning/



 Struktur sistematis

 Menjelaskan Kompetensi

 Mengantisipasi kesukaran

 Memberi latihan & rangkuman

 Memotivasi

 Bersifat mandiri

 Penyusunannya berdasarkan kurikulum

 Sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa (pengetahuan, 

keterampilan, bimbingan, latihan, dan umpan balik)

 Menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa

CIRI-CIRI MODUL AJAR



PROSEDUR MENULIS 

MODUL AJAR



PROSEDUR MENULIS MODUL AJAR

Merumuskan tujuan pembelajaran

Melakukan analisis kompetensi

Menentukan isi/konten pembelajaran

Menentukan strategi pembelajaran dan media pendukung

Menulis dan memproduksi bahan ajar

Mengembangkan tes/penilaian hasil belajar



INSTRUCTIONAL GOAL

• An instructional goal is a statement that 
describes, in general terms, what learners should 
be able to DO forever after experiencing a distinct 
unit of instruction

• CPMK



INSTRUCTIONAL OBJECTIVES

• An instructional objective is a statement that will 
describe what the learner will be able to do after 
completing the instruction.

• Instructional objectives are specific, measurable, 
short-term, observable student behaviors. They 
indicate the desirable knowledge, skills, or attitudes to 
be gained.

• SMART & ABCD

• SUB-CPMK



• Specific: Be precise about what you hope to gain. 

• Measurable: Decide how you will track your progress. 

• Attainable: Challenge yourself but make sure your goals are realistic and achievable. 

• Relevant: Ensure that your goals make sense given your circumstances and what you hope to achieve. 

• Time-bound: Create milestones and deadlines to keep you focused and motivated. 



MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Audience – deskripsi orang yang belajar

 Behavior – deskripsi kemampuan yang akan
dicapai

 Condition – deskripsi tentang sarana yang 
diperlukan saat unjuk kinerja

 Degree – deskripsi tentang tingkat
pencapaian kemampuan peserta didik



https://cte.smu.edu.sg/approach-
teaching/integrated-design/learning-objectives



INSTRUCTIONAL ANALYSIS
(Analisis Pembelajaran)

Analisis terhadap kurikulum dan
tujuan pembelajaran untuk
menentukan langkah-langkah
mencapai tujuan dan keterampilan-
keterampilan tertentu yang 
dibutuhkan peserta didik





Mahasiswa dapat menulis jurnal ilmiah yang 

dapat memenuhi syarat publikasi jurnal

terakreditasi

1. Menjelaskan
makna jurnal

ilmiah

2. Menjelaskan
peran jurnal ilmiah

4. Menjelaskan
komponen jurnal

ilmiah

7. Menulis
komponen metode

penelitian

8. Menulis
komponen

pembahasan hasil
penelitian

6. Menulis
komponen kajian

pustaka

5. Menulis
komponen

pendahuluan

9. Menulis
kesimpulan dan

rekomendasi

10. Menulis daftar
pustaka

12. Melakukan
finalisasi jurnal

ilmiah

11. Menulis
abstrak betrbahasa

Inggris

3. Menjelaskan
fungsi jurnal ilmiah



OUTLINE KOMPETENSI (SUB-CPMK)

1. Menjelaskan makna jurnal ilmiah;

2. Menjellaskan peran jurnal ilmiah;

3. Menjelaskan fungsi jurnal ilmiah;

4. Menjelaskan komponen journal ilmiah;

5. Menulis komponen pendahuluan/latar belakang;

6. Menulis komponen kajian pustaka;

7. Menulis komponen metode penelitian;

8. Menulis pembahasan hasil penelitian;

9. Menulis kesimpulan dan rekomendasi;

10. Menulis daftar pustaka;

11. Menulis abstrak berbahasa Inggris;

12. Melakukan finalisasi draf jurnal.



OUTLINE MATERI BAHAN AJAR

1. Makna jurnal ilmiah;

2. Peran jurnal ilmiah

3. Fungsi jurnal ilmiah;

4. Komponen journal ilmiah;

5. Komponen pendahuluan/latar belakang;

6. Komponen kajian pustaka;

7. Komponen metode penelitian;

8. Pembahasan hasil penelitian;

9. Kesimpulan dan rekomendasi;

10. Daftar pustaka;

11. Penuisan abstrak berbasa Inggris;

12. Finalisasi draf jurnal.



OUTLINE BUKU AJAR MODULAR
Mata Kuliah: ……………………………..

Penulis : ……………………………..

CPMK : ……………………………..

Deskripsi : Buku ajar modular ini merupakan penunjang MK ……………  Mahasiswa diharapkan dapat belajar secara mandiri

sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam modul.  Pokok=pokok yang dipelajari dalam modul ini meliputi ……….

No SUB-CPMK JUDUL UNIT SUB-UNIT SUMBER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Anatomi

modul Ajar



• Pendidik diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai 
dengan kebutuhan belajar peserta didik, karakteristik mata pelajaran, 
dan konteks lingkungan.

• Komponen modul ajar dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan 
pembelajaran.

ANATOMI MODUL AJAR



Postliminaries

BAB II

BUKU AJAR

Preliminaries

BAB I

Pendahuluan

Penyajian

Penutup

Pendahuluan.ppt
Penyajian.ppt
Penutup.ppt


Preliminaries (Bagian Awal)

• Hlm. Cover

• Hlm. Judul Utama,

• Hlm. Copyrights,

• Hlm. Persembahan

• Hlm. Ucapan Terimakasih (acknowledgments)

• Hlm. Daftar Isi,

• Hlm. Daftar Tabel,

• Hlm. Daftar Gambar/grafik,

• Hlm. Daftar Simbul/lambang,

• Hlm. Daftar Singkatan,

• Hlm. Kata Pengantar (Foreword),

• Hlm. Prakata (Praface)



A. Deskripsi Mata Pelajaran,
B. Prasyarat Mata Pelajaran,
C. Rencana Pembelajaran,
D. Kompetensi Pembelajaran

E. Kemampuan Awal
F. Petunjuk Penggunaan Modul Ajar (bisa sebagai 

halaman terpisah)
1) Penjelasan Bagi Peserta didik termasuk alokasi

waktu yang diperlukan.
2) Peran guru dalam pembelajaran

HALAMAN PRAKATA MODUL AJAR



Penutup

Penyajian

Pendahuluan

MODUL-1 : ………………………………………………

Kegiatan Belajar-1: ……………………………………………………….

A. Deskripsi singkat

B. Relevansi

C. Tujuan Pembelajaran

1.Uraian Materi,

2. Latihan,

3. Rangkuman,

4. Glosarium

5. Tes Formatif/Kunci Jawab,

6. Umpan Balik & Tindak Lanjut

7. Pengayaan/Remedial

8. Pustaka,

9. Tugas/Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Kegiatan Belajar-2: ……………………………………

Kegiatan Belajar-n: ......................................

MODUL-2 : ……………………………………………….

MODUL-3 : ……………………………………………………..

MODUL-4 : ……………………………………………………..

• Materi,
• Ilustrasi,
• Contoh

Soal &
• Uraiannya,
• Rumus,
• Grafik,
• Gambar,
• Tabel, dll.

Modul Ajar Kegiatan Belajar



Postliminaries (Bagian Akhir)

• Hlm. Daftar Pustaka (bibliografi)

• Hlm. Lampiran-Lampiran

• Hlm. Indeks

• Hlm. Biografi Penulis



Cover Depan
Cover Punggung

Cover Belakang

Anatomi Bagian Luar Buku





o Judul Utama,

o Nama Penulis,

o Nama Penerbit.

Cover Punggung
Buku



MODEL PENOMORAN PENULISAN BUKU AJAR



 Penulis seperti koki, di mana bahan diambil dari berbagai

sumber namun hasil “masakan” (tulisan) menjadi miliknya.

 Penulis merupakan designer & developer yaitu penggagas ide 

dasar, pengembang gagasan dan menyajikan dalam bentuk

tulisan.

 Penulis harus mencantumkan sumber referensi yang disitasi

(materi, gambar dll)

 Penulis harus menghindari plagiasi. Kutipan langsung dari suatu

referensi seyogyanta tidak lebih dari 20%. Kutipan sebaiknya

diungkapkan dengan bahasa sendiri (paraphrase).

 Penulis tidak boleh merubah dalil, istilah, atau rumusan hanya

untuk menghindari plagiasi misalnya kata ‘kemudian’ diganti

‘lalu’, simbol F diganti G untuk menyatakan Gaya dalam Fisika, 

dll).

Etika Menulis Modul Ajar



 Format sesuai dengan format UNESCO: 15,5x23 cm

ISO:A4(21x29,7cm), A5(14,8x21cm), B5(18,2x25,7cm) toleransi 5-20 mm.

Ketebalan di atas 40 halaman.

Ada ISBN (International Series Book Number).

 Gaya bahasa semi-formal.

 Struktur kalimat mengikuti kaidah SPOK.

 Mencamtumkan TIU, TIK atau Kompetensi.

 Susunan sesuai dengan Rencana Pembelajaran.

Menyertakan pendapat atau mengutip hasil penelitian pakar.

Menggunakan catatan kaki/catatan akhir/daftar pustaka

dan jika mungkin menyertakan indek.

 Mangakomodasi hal-hal /ide-ide baru .

 Diterbitkan oleh penerbit yang kredibel.

 Tidak menyimpang dari falsafah NKRI.

Buku & Modul Ajar yang baik



1) KOMPONEN KELAYAKAN ISI;

2) KOMPONEN PENYAJIAN;

3) KOMPONEN KEBAHASAAN;

4) KOMPONEN KEGRAFIKAN

STANDAR PENULISAN BUKU AJAR



A. Cakupan materi;
B. Akurasi materi;

C. Kemutakhiran;
D. Mengandung wawasan produktivitas;

E. Merangsang keingintahuan (curiosity);
F. Mengembangkan sense of diversity;

G. Mengembangkan kecakapan hidup (life skills).

1. KOMPONEN KELAYAKAN ISI



A. Teknik penyajian;

B. Pendukung penyajian materi;

C. Penyajian pembelajaran.

2. KOMPONEN PENYAJIAN



A. Sesuai dengan perkembangan pembaca yang
dituju (peserta didik);

B. Komunikatif;
C. Dialogis dan interaktif;

D. Lugas;
E. Koherensi dan keruntutan alur pikir;
F. Kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia

yang benar;
G. Konsistensi penggunaan istilah dan

simbol/lambang.

3. KOMPONEN KEBAHASAAN



A. Ukuran buku;

B. Bagian kulit buku;

C. Bagian isi buku;

4. KOMPONEN KEGRAFIKAN





CONTOH MODUL








