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PRAKATA

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang 
tanpa batas. Calon ilmuwan sangat disarankan mempelajari 
buku wajib dan buku pendukung sebagai pelengkap dalam 
mengikuti kuliah. Pada saat ini, ilmu bukan lagi merupakan 
“barang mewah”. Siapa pun dipersilakan untuk mempelajari 
ataupun mendalami suatu bidang ilmu. Saat ini, penguasaan 
komunikasi pribadi melalui observasi suatu objek merupakan 
salah satu cara yang perlu dikembangkan oleh para ilmuwan. 
Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu konsep-konsep dasar 
ilmu yang terkait. Mulai tahapan ini, kemampuan dimunculkan 
untuk selanjutnya tinggal memupuk lebih lanjut kemauan. 
Mempelajari ilmu melalui perkuliahan memerlukan buku 
sebagai referensi. Buku disusun oleh dosen yang mengampu 
mata kuliah tersebut, yang nantinya dapat juga dimanfaatkan 
sebagai buku pegangan. Seorang dosen yang ingin menapak 
karier sebagai pendidik andal wajib menulis buku ajar. Namun 
demikian, tampaknya masih sedikit dosen yang bersedia 
menyisihkan waktu untuk menulis buku ajar. Berbagai alasan 
selalu dikemukakan sebagai suatu pembenaran mengapa 
tidak kunjung memulai untuk menulis buku. Pertama, tidak 
sempat menyisihkan waktu untuk menulis karena sibuk dengan 
kegiatan yang lain. Kedua, tidak tahu cara memulai menulis 
buku. Ketiga, masih ada kesulitan dalam mengumpulkan 
materi. Apa pun alasan yang dikemukakan, sudah selayaknya 
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untuk ditiadakan. Buku dengan judul Petunjuk Praktis Menulis 
Buku ini disusun, utamanya, berdasarkan atas pengalaman 
penulis selama berprofesi sebagai pendidik. Keberanian 
menulis buku perlu ditumbuhkan, meskipun keberanian 
saja tidak menjamin dapat menjadikan penulis buku yang 
andal tanpa menguasai konsep dasar. Oleh karenanya, sangat 
disarankan untuk membaca buku ini secara perlahan dan teliti 
mulai dari Bab 1 dan dilanjutkan dengan bab-bab berikutnya. 
Kesimpulan yang dapat dimunculkan adalah bahwa ternyata 
tidak sulit memulai untuk menulis buku. Kemampuan yang 
dimiliki dalam bidang ilmu telah berhasil mengantarkan 
mahasiswa lulus menjadi ilmuwan yang tanggap dan mampu 
berkarya dalam masyarakat. Saat ini, mulailah munculkan 
kemauan untuk menulis buku. Kalau tidak memulai sekarang, 
kapan lagi. Karya Anda dalam bentuk buku sangat dinantikan 
banyak orang. 
 

Yogyakarta, 24 Maret 2015
Penyusun
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