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BUKU AJAR, diktat serta 
modul masuk dalam 
Komponen Kegiatan 
Pendidikan dan 
Pelaksanaan Pendidikan



BUKU AJAR

■ Berusaha menimbulkan minat baca

■ Dirancang & ditulis untuk mahasiswa

■ Menjelaskan tujuan instruksional

■ Dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa 
dalam proses perkuliahan.

■ Disusun berdasar pola belajar yg fleksibel, 
sistematis dan terstruktur berdasarkan 
kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir 
yang ingin dicapai

■ Fokus pada pemberian kesempatan bagi 
mahasiswa untuk berlatih

■ Memberi rangkuman

■ Gaya penulisan komunikatif

■ Ada umpan balik

■ Mengakomodasi kesulitan belajar mahasiswa

■ Menjelaskan cara mempelajari bahan ajar

Buku ajar adalah buku 

pegangan untuk suatu mata 

kuliah yang ditulis dan disusun

oleh pakar di bidangnya dan 

memenuhi kaidah buku teks 

serta diterbitkan secara resmi 

dan disebar luaskan.

 Batas kewajaran/diakui 

adalah 1 buku per tahun.

 Angka kredit 20



■ Diketik dengan komputer huruf Times New 

Roman (font 12) pada kertas ukuran A4 

dengan jarak 1,5 spasi, beserta softcopy 

dalam CD.

■ Jumlah halaman buku tidak kurang dari 200 

halaman, tidak termasuk Prakata, Daftar Isi, 

dan Lampiran.

■ Unsur buku yang harus ada: (1) Prakata, 

(2)Daftar Isi, (3) Batang tubuh yang terbagi 

dalam bab atau bagian, (4) Daftar Pustaka, (5) 

Glosarium, (6) Indeks (sebaiknya).

■ Penulisan Buku Ajar termasuk dalam kegiatan 

melaksanakan pengajaran, yaitu 

mengembangkan bahan pengajarantahun



Diktat, Modul, Petunjuk 

praktikum, Model, Alat 

bantu, Audio visual,

Naskah tutorial, Job sheet 

praktikum terkait dengan 

mata kuliah yang diampu

 Batas kewajaran/ 

diakui adalah 1 

karya per semester.

 Angka kredit 5



Diktat dan Modul

Diktat adalah bahan ajar 

untuk suatu mata kuliah 

yang ditulis dan disusun 

oleh dosen mata kuliah 

tersebut, mengikuti kaidah 

tulisan ilmiah dan disebar 

luaskan kepada peserta 

kuliah.

Modul adalah bagian dari 

bahan ajar untuk suatu 

mata kuliah yang ditulis 

oleh dosen matakuliah 

tersebut, mengikuti kaidah 

tulisan ilmiah dan 

disebarluaskankepada 

peserta kuliah.
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BUKU  referensi 

masuk dalam Komponen 
Penelitian dan Penyebarluasan 
Ilmu Pengetahuan, Teknologi 
dan Seni (IPTEKS)



BUKU  

referensi

Buku referensi Hasil penelitian 

atau hasil pemikiran yang 

dipublikasikan dalam bentuk 

buku.

 Batas kewajaran/diakui 

adalah 1 buku per tahun.

 Angka kredit 40 (buku 

referensi) dan 20 

(monograf)



Buku 

referensi

referensi adalah adalah suatu 

tulisan dalam bentuk buku yang 

substansi pembahasannya pada satu 

bidang ilmu kompetensi penulis. Isi 

tulisan harus memenuhi syarat-syarat 

sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu 

adanya rumusan masalah yang 

mengandung nilai kebaruan, 

metodologi pemecahan masalah,

dukungan data atau teori mutakhir 

yang lengkap dan jelas, serta ada 

kesimpulan dan daftar pustaka.

 Buku teks mengasumsikan minat dari 

pembaca

 Untuk pembaca (guru, dosen, mahasiswa, 

peneliti, umum)

 Belum tentu menjelaskan tujuan 

instruksional

 Dirancang untuk dipasarkan secara luas

 Disusun secara linear dan strukturnya 

berdasar logika bidang ilmu

 Belum tentu memberikan latihan

 Belum tentu memberi rangkuman

 Gaya penulisan naratif, tidak komunikatif 

dan padat

 Tidak ada mekanisme mengumpulkan 

umpan balik

 Tidak mengakomodasi kesulitan belajar

 Tidak menjelaskan ccara mempelajari buku 

teks



■ Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan 

penulis

■ Merupakan hasil penelitian atau pemikiran 

yang original. Kriteria ini yang

■ membedakan antara buku 

referensi/monograf dengan buku ajar

■ Memiliki ISBN

■ Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) 

halaman cetak (menurut format UNESCO).

■ Ukuran : standar, 15 x 23 cm

■ Diterbitkan oleh penerbit Badan 

Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi

■ Isi tidak menyimpang dari falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945



BUKU 

monograf

Monograf suatu tulisan ilmiah dalam 
bentuk buku yang substansi 
pembahasannya hanya pada satu 
topik/hal dalam suatu bidang ilmu 
kompetensi penulis. Isi tulisan harus 
memenuhi syarat-syarat sebuah karya 
ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan 
masalah yang mengandung nilai kebaruan 
(novelty/ies), metodologi pemecahan 
masalah, dukungan data atau teori 
mutakhir yang lengkap dan jelas, serta 
ada kesimpulan dan daftar pustaka. 
Monograf atau buku referensi yang 
diambil dari disertasi atau tesis tidak 
dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan 
akademik/pangkat



Menulis PATEN

Merangkum sebuah tema atau inti tulisan 

dengan kata-kata (mind mapping/puzzle).

1. Menemukan metode dalam menulis 

akan sangat membantu  penulis 

untuk menemukan cara mudah

dalam menghasilkan karya

2. Permasalahan yang muncul ketika

menulis (ex. Writers block) sebagian

besar dikarenakan penulis belum

siap atau kekurangan bahan untuk 

mengolah naskahnya

“JANGAN PERNAH MENULIS JIKA 

ANDA BELUM SIAP ATAU  TEMA YANG

DITULIS BUKAN DUNIA YANG AKRAB”  

Improvement Point POLA

ALUR

TABEL

EKSEKUSI

NORMALISASI

Menyusun polla dengan alur  atau struktur  

penulisan sebuah buku (bab/sub-bab) 

Menyusun alur menjadi tabel sengan perincian

yang lebih dalam /dideskripsikan

Melakukan riset dan pencarian data/informasi/

buku yang dibutuhkan  untuk menulis

Mulai menulis, selesaikan, dan sunting





Menulis Anak Tangga

Akhir

Tema

Awal Bab

Permulaan

Penutup

Ide Dasar/Klimaks

Bab 1-2-3 dst

Judul, Nama, Pembuka

www.menulisyuk.co

m



TIPS 

SEDERHANA


