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TOPIK UNTUK BUKU AJAR & MONOGRAF

Endometriosis

Endometriosis pada remaja

Memahami penatalaksanaan medikamentosa
endometriosis pada remaja

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 
disebarluaskan. 

Monograf adalah suatu tulisan ilmiah
dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN)
yang substansi pembahasannya hanya
pada satu topik/hal dalam suatu
bidang ilmu kompetensi penulis. 

Kelainan ginekologis jinak

ANATOMI BUKU 

BAGIAN DALAM

• Preliminaries
• Halaman Perancis
• Judul utama (judul + nama penulis + penerbit)
• Lembar hak cipta
• Halaman persembahan
• Ucapan terima kasih
• Kata sambutan
• Kata pengantar
• Prakata
• Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 
singkatan

• Batang tubuh
• Postliminaries
• Simpulan atau rangkuman

BAGIAN LUAR

• Sampul depan
• Judul, nama penulis, dan identitas penerbit

• Punggung buku
• Judul, nama penulis, identitas penerbit

• Sampul belakang
• Judul, nama penulis
• Sinopsis
• Nama & alamat penerbit, ISBN
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BEBERAPA TIPS:

Menulis sesuai kompetensi

Pilih “road less traveled” atau “road much travelled but with more interesting 
way”

Kuasai diksi

Jangan takut writer’s block.

Print & read.

Minta kolega junior memberikan pandangan

Plagiarism is a big NO

BEBERAPA TIPS MENULIS:

Menulis 
sesuai 
kompetensi

Bekal pengetahuan dan keterampilan telah 
dimiliki penulis

Alur penulisan yang “mengalir lancar”

Pertanggungjawaban isi buku

“Road less 
travelled” 
vs “road 
much 
travelled”

Terkait kebaruan (novelty)

Atau menyajikan hal yang telah dibahas 
penulis lain dengan cara yang berbeda
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BEBERAPA TIPS MENULIS:

 Perhatikan diksi
 Pilihan kata yang paling tepat ataupun

selaras pada penggunaannya guna
mengungkapkan gagasan agar mendapat
efek tertentu seperti yang diharapkan.

 Melatih diri sesuai kaidah bahasa yang 
digunakan

Vitamin D memainkan peranan penting dalam patofisiologi
endometriosis.

The vitamin D plays an important role in the pathophysiology of 
endometriosis

Vitamin D berperan penting dalam patofisiologi endometriosis.

Leptin, the product of the ob gene, is a 
protein secreted from adipose tissue that 
signals the amount of energy stores to the 
brain and has been implicated in the 
regulation of food intake and energy 
balance. 

Leptin adalah protein yang dikeluarkan oleh 
jaringan adiposa dan merupakan produk
gen ob. Leptin merupakan penyampai
sinyal jumlah energi tersimpan kepada
otak. Selain itu leptin berperan pula pada 
pengaturan asupan makanan dan 
keseimbangan energi.

Leptin, produk dari gen ob, adalah protein 
yang dikeluarkan dari jaringan adiposa yang 
menandakan jumlah simpanan energi ke
otak dan telah terlibat dalam pengaturan
asupan makanan dan keseimbangan energi.

BEBERAPA TIPS MENULIS

Mengatasi “writer’s block”
•Penyebab:

•Waktu yang tidak tepat
•Takut ide dikritik oleh orang lain
•perfeksionis

•Tetap menulis, walaupun untuk hal yang tidak terkait dengan proyek utama

Print & read

• Cetak manuskrip, sisakan ruang yang cukup di sisi kanan.
• Tulis perbaikan pada ruang tersebut
• Atau pada halaman kosong balik cetakan

Minta kolega junior memberi masukan

• Kolega junior masih mengingat apa yang mereka butuhkan saat menempuh
pendidikan
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BEBERAPA TIPS MENULIS:

Plagiarisme:

• Hindari dari awal
• Hati-hati penggunaan
gambar/foto

• Cek sebelum submit

RANGKUMAN

Menulis sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan demi kemaslahatan
umat manusia

Kenali struktur buku yang akan kita tulis

Beberapa tips dapat membantu proses menulis

Etika menulis
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TERIMA KASIH

BUKU AJAR:

 Bersumber dari hasil-hasil penelitian atau hasil dari sebuah pemikiran tentang sesuatu atau
kajian bidang tertentu. 

 Buku ajar juga dapat memuat panduan tentang bidang ilmu yang tertera sesuai tuntutan
dari setiap institusi pendidikan.

 Dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa saat proses belajar-mengajar dalam kelas.
 Gaya bahasa yang komunikatif dan semiformal agar mudah dipahami.
 Disusun menggunakan landasan pola struktur belajar yang fleksibel dan terstruktur.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran secara instruksional.
 Tebal paling sedikit 40 halaman dengan format UNESCO.
 Ukuran 15 x 23 cm.
 ISBN dan editor bereputasi dan disebarluaskan.
 Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
 Batas kepatutan 1 buku/tahun
 Contoh judul buku ajar: “Pemprograman terstruktur dengan bahasa C++”

11

12



4/7/2020

7

MONOGRAF

 Monograf adalah terbitan yang bukan terbitan berseri yang lengkap dalam satu volume 
atau sejumlah volume yang sudah ditentukan sebelumnya

 Berisi satu topik atau beberapa topik yang saling berkaitan dalam satu bidang ilmu
 Isi buku sesuai dengan kompetensi bidang ilmu penulis.
 Memenuhi kaidah ilmiah dan estetika keilmuan yang utuh (rumusan masalah yang 

mengandung nilai kebaharuan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori
mutakhir yang lengkap dan jelas, kesimpulan dan daftar pusaka)

 Isinya bukan diambil dari Disertasi atau tesis. 
 Dapat ditelusuri secara online (misalnya dipublikasi pada website perguruan tinggi)
 Ditulis oleh satu orang
 Tebal paling sedikit 40 halaman (format UNESCO)
 Ukuran 15 x 23 cm
 Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/ Organisasi/Perguruan Tinggi/ Penerbit Resmi
 ISBN dan editor bereputasi dan disebarluaskan.
 Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945

GHOSTWRITING?
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