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Nur Hidayat
Metode Ilmiah

CPL – CPMK – SUB-CPMK

▪ CPL2: Mampu merancang komponen sistem, sistem, proses, 
dan/atau produk untuk memenuhi kebutuhan dalam kendala yang 
realistik dengan menerapkan metode, ketrampilan, dan alat 
keteknikan moderen dalam praktek teknik agroindustri cerdas yang 
berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global

▪ CPMK2: Mahasiswa mampu mencari dan mengevaluasi literatur
yang relevan

▪ SUB-CPMK: Mahasiswa mampu mengevaluasi dan mensarikan
informasi dari literatur (Sub-CPMK 5)
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Pendahuluan

▪ Pustaka menjadi kunci dalam karya ilmiah

▪ Penulisan skripsi dan karya ilmiah lainnya tidak dapat lepas
dari Pustaka pendukung.

▪ Pustaka juga menjadi dasar dalam membuat judul, latar
belakang, perumusan masalah, tinjauan Pustaka dan juga 
pembahasan

▪ Pustaka yang baik adalah yang memiliki kaitan erat dengan
apa yang akan ditulis atau diteliti.

Pendahuluan

▪ Pustaka dapat berupa sumber primer ataupun sekunder

▪ Sumber primer: jurnal (hasil penelitian), skripsi, tesis, 
disertasi

▪ Sumber sekunder: buku, artikel review

▪ Pustaka yang baik adalah yang didominasi sumber Pustaka 
primer

▪ Tahun terbit semakin baru semakin baik

▪Materi penelitian relevan
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Contoh:

▪Anda memiliki judul atau ide atau tema?

▪Misal: 

▪ Pengomposan Aerobic Kotoran Kambing dan limbah jagung Menggunakan
Inoculum EM4 Dan MSG3 

▪Maka carilah Pustaka tentang:
▪ Pengomposan aerob

▪ Kotoran kambing

▪ Limbah jagung

▪ Inokulum (EM4 dan MSG3)

Mencari Pustaka

▪ Saat ini Pustaka melalui internet lebih mudah ditelusuri dibandingkan
pencarian manual di perpustakaan.

▪ Manfaatkan fasilitas yang disediakan kampus dengan mengakses dari
kampus

▪ Misal: 
▪ https://sciencedirect.com, 
▪ https://doaj.org
▪ https://proquest.com
▪ https://scholar.google.com
▪ https://garuda.ristekbrin.go.id
▪ https://lib.ub.ac.id
▪ https://e-resources.perpusnas.go.id
▪ dsb

https://sciencedirect.com/
https://doaj.org/
https://proquest.com/
https://scholar.google.com/
https://garuda.ristekbrin.go.id/
https://lib.ub.ac.id/
https://e-resources.perpusnas.go.id/
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Mencari Pustaka yang relevan

▪Contoh dengan sciencedirect untuk fermentasi aerob

Memilih jurnal yang mendekati harapan kita
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Contoh mencari lewat prquest

penelusuran
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Apa yang dilakukan kemudian

▪Apakah anda akan melengkapi judul berdasarakan Pustaka 
yang ada sehingga ide tersebut dapat menjadi judul skripsi?

▪Mampukan anda melakukan evaluasi isi dari jurnal yang 
akan digunakan?

▪ Kunci menentukan jurnal dan evaluasi isinya
▪ Lihat abstrak ada tidak yang anda inginkan

▪ Lihat kesimpulan adakah seperti yang anda maksud?

▪ Lihat metode, apakah sesuai dengan harapan anda?

▪ Lihat latar belakang untuk membantu anda menulis nantinya

Langkah-Langkah Memanfaatkan pustaka

Tentukan
topik

Pilih kata 
kunci

Ada 

alasan?

Urut
prioritas

Langkah 1

Mencari
Pustaka 
terkait

pelajari

Ada 
perubahan
ide?

Langkah 2

Coba buat
judul detil

Evaluasi
sumber

Langkah 3

Baca 
Pustaka 

Ambil yang 
sesuai

Langkah 4


