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Kompetensi Dasar: Mahasiswa terampil menulis identitas artikel, membaca 

artikel secara mendalam dan kritis, membuat ikhtisar isi artikel, mengkritisi isi 

artikel. 

Department of Dryland Agriculture Management, Kupang State Agriculture Polytechnic 

Jl. Prof. Herman Yohanes Penfui, PO Box 1152 Kupang East Nusa Tenggara Indonesia 

VI. TEKNIK MEMBUAT ULASAN ARTIKEL/MAKALAH 

A. DASAR TEORI 

Ulasan artikel merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan membaca artikel. 

Sebagaimana ulasan buku, ulasan artikel dimaksudkan untuk memberi informasi kepada 

pembaca tentang kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Ulasan artikel ini diharapkan dapat 

membantu pembaca dalam mencari rujukan dari artikel. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat ulasan artikel adalah sebagai berikut. 

Teknik pembuatan ulasan adalah berikut ini: 

1) Tulis data artikel atau identitas artikel 

Tulis nama penulis/pengarang, judul lengkap, jurnal yang menerbitkan, dan tahun terbitnya. 

Identitas tersebut disampaikan dalam bentuk paragraf, sebelum paragraf isi. 

2) Baca artikel secara mendalam dan kritis 

Membaca mendalam dilakukan agar dapat mengikuti alur pikiran penulis, melihat hubungan 

antara idenya, menghubungkan idenya dengan pengalaman kita, dan mengevaluasi 

tulisannya dengan cerdas dan kritis. Membaca kritis dilakukan mencari gagasan yang 

kontorversial dan mencari kekuatan serta kelemahan artikel yang diulas. Membaca kritis 

juga digunakan untuk membandingkan dengan teori lain yang diungkapkan oleh penulis lain 

dari artikel lain. Pembaca yang hati-hati dapat memperhatikan hal-hal yang diperbuat 

penulis, seperti tema yang meloncatloncat atau bias tema.  

Dalam membaca artikel, perhatikan kata atau kalimat yang tidak dimengerti. Baca artikel 

sampai selesai dan ikuti argumennya (dengan membacanya) sampai selesai, jangan 

menjustifikasi sebelum selesai membaca. 

3) Buat ikhtisar isi artikel.  

Dalam mengulas artikel, seorang pengulas harus menulis ikhtisar artikel yang hendak 

diulasannya terlebih dahulu. 
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4) Kritisi isi artikel 

Setelah dibuat ikhtisar, kegiatan selanjutnya adalah mengkritisi isi artikel dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a) Bandingkan materi tulisan dengan keadaan sekarang 

(1) Kritisi materi tulisan sesuai dengan keadaan yang terjadi sekarang. 

(2) Deskripsikan latar belakang keilmuan penulis/pengarang. 

b) Kritisi hal-hal atau keadaan penting yang berhubungan dengan artikel tersebut. Misalnya, 

sebutkan sumber materi penulis, gagasan yang sama dan bertentengan, dan teori yang 

sama dan bertentangan. 

5) Mengoreksi dan merevisi hasil ulasan dengan menggunakan dasar-dasar dan kriteria-kriteria 

yang telah kita tentukan sebelumnya 

B. ALAT DAN BAHAN 

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah alat tulis menulis, panduan 

praktikum, lembar kerja praktikum, perangkat komputer yang dilengkapi dengan LCD. 

C. PELAKSANAAN 

1) Praktikan menyediakan artikel yang bertema agriculture secara mandiri . 

2) Praktikan diminta melakukan kegiatan berikut. 

a. Praktikan menulis identitas artikel dalam satu paragraf. 

b. Praktikan membaca artikel secara mendalam dan kritis 

c. Praktikan membuat ikhtisar isi artikel 

d. Praktikan mengkritisi isi artikel 

D. EVALUASI 

Laporan hasil kegiatan dalam bentuk Lembar Kerja Kegiatan Praktikum 
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