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PERENCANAAN

Tujuan:

Mempublikasikan suatu artikel 

ilmiah: agar hasil penelitian kita 

diketahui oleh orang lain, terutama 

di dalam profesi yang sama



Material

Data sudah dianalisis

Hipothesis (jika ada) telah diuji 

Kesimpulan sudah didapatkan

Naskah yang akan dilaporkan ke jurnal 

sudah selesai dan siap untuk diterbitkan



SYARAT UNTUK DIPUBLIKASIKAN

Karya tulis harus terjamin keasliannya

Jelas, akurat dan sistematis

Outline penulisan yang baik dan jelas, sesuai 
dengan format yang ditentukan oleh redaksi 
atau yang berlaku umum

Tulisan harus logis dan koheren

Tidak bertele-tele, harus ditulis dengan 
ringkas dan langsung (to the point)
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Kemana akan dikirim:

yang menjadi pertimbangan;

Audience siapa, spesific atau umum

Frekuensi terbit (2, 3, 4, atau 12 kali 
setahun)



PENULISAN

Tergantung dengan petunjuk

jurnal, atau

Preferensi penulis, sesuai 

dengan yang berlaku umum

Bentuk dan outline tulisan
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Jenis Artikel Ilmiah

• Artikel hasil penelitian

• Artikel konseptual

• Resensi buku baru
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Artikel Hasil Penelitian

Judul

Nama  penulis (tanpa gelar) 

Alamat atau tempat bekerja ditulis 
lengkap dan jelas (kalau perlu e-mail)

Abstrak dan kata kunci

Pendahuluan

Metode Penelitian (Bahan dan Metode)

Hasil Analisis dan Pembahasan

Kesimpulan

Daftar Pustaka
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Artikel Konseptual

Judul

Abstrak dan kata kunci

Pendahuluan

Isi (Sub Judul, disesuaikan

keperluan)

Penutup (kesimpulan)

Daftar Pustaka



Resensi Buku Baru

Pendahuluan

Isi dan Diskusi

Penutup

Daftar Pustaka



Judul

Judul diusahakan cukup informatif dan 
tidak terlalu panjang

Harus bisa menangkap isi keseluruhan 
dari penelitian secara ringkas

Setelah judul ditulis nama  penulis 
(tanpa gelar) 

Alamat atau tempat bekerja ditulis 
lengkap dan jelas (bisa ditambahkan e-
mail)



Abstrak

Harus bisa menangkap isi keseluruhan dari 
penelitian secara ringkas

Abstrak dibuat setelah penelitian selesai dan 
judul juga dapat disesuaikan setelah 
penelitian selesai

Bahasa Inggris bagi artikel yang ditulis 
dengan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia bagi artikel yang ditulis 
dengan bahasa Inggris

Dibuat kata kunci (key words) untuk 
memudahkan bagi pembaca mencari artikel 
kita dari data base



Pendahuluan
Alasan-alasan penelitian dilakukan, 

perumusan masalah

Dalam mengantarkan topik artikel, dimulai 

dengan hal yang umum dan berangsur ke 

specific

Menjelaskan konsep dan ruang lingkup

Pendahuluan berisi:

❖Latar belakang

❖Tinjauan teori (yang betul-betul mendukung)

❖Rumusan masalah

❖Tujuan penelitian



Tinjauan Pustaka

Tertuang di dalam pendahuluan

Resume dari hasil-hasil kajian yang 
terkait dengan penelitian yang 
dilakukan, terutama yang terbaru

Bisa digabung dengan kerangka 
teoritis penelitian (theoritical frame 
work)

Bukan berisi suatu teori dan definisi



Metode Penelitian

Untuk penelitian experiment, uraikan 

prosedur yang dilakukan

Uraian variabel yang dipakai dan cara 

mengukurnya

Cara mengumpulkan data dan 

menganalisis data

Hipothesis yang digunakan



Hasil Penelitian dan Diskusi

Presentasikan temuan yang utama kemudian 

diikuti oleh temuan pendukung

Hipothesis terbukti atau tidak

Bila temuan angka cukup banyak maka ada 

baiknya disajikan dalam Tabel

Grafik sangat membantu mengambil makna 

dalam waktu singkat

Temuan sebaiknya didukung pula oleh analisis 

statisitk atau analisis kuantitatif lainnya



Hasil Penelitian dan Diskusi (lanjutan…)

Menjawab permasalahan yang dikemukakan di 
pendahuluan

Uraian bergerak dari specific ke general (umum)

Dapat juga hasil yang ditemui dibandingkan 
dengan hasil penelitian lain yang sejenis, dan 
diskusikan kelebihan dan kekurangannya

Apa implikasi kebijakan (policy implications) 
yang penting dari hasil temuan. Kadang-kadang 
policy implication ini dibuat dalam sub bab 
terpisah

Hal-hal yagn tidak terjawab oleh hasil penelitian 
biasanya disarankan untuk diteliti lebih lanjut



Daftar Pustaka

Disesuaikan dengan gaya
selingkung jurnal yang akan dituju

Ikuti petunjuk yang ada pada
lembaran paling belakang setiap
jurnal

Sumber pustaka diutamakan dari
hasil penelitian, jurnal, internet
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Gaya Penulisan

Sistematika penulisan

Konsistensi pembaban

Abstrak dan kata kunci

Penyajian faktor pendukung

❖Gambar

❖Grafik

❖Tabel

❖Foto

Cara pengacuan dan pengutipan

Penyusunan daftar rujukan

Pencantuman nama penulis dan alamat 
lembaga



Sistematika Penulisan

Penulis yang akan mengirimkan artikel

kepada sebuah jurnal seyogyanya

mempelajari gaya silingkung jurnal yang 

dituju

Gaya silingkung ini dapat dipelajari dari

petunjuk yang disajikan oleh jurnal pada

halaman paling belakang

Setiap majalah ilmiah mempunyai gaya

selingkung yang spesifik
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PENULISAN KEMBALI

Ada dua kebiasaan menulis: pertama, menulis apa 
adanya menjadi draft dan nanti baru diperbaiki, dan 
kedua ada penulis yang sejak awal telah menulis 
dengan baik sehingga tidak banyak yang harus 
direvisi setelah penulisan selesai

Baik jenis pertama atau kedua, artikel yang telah 
selesai ditulis sebaiknya tidak langsung dikirim ke 
journal, tetapi dibaca lagi beberapa saat kemudian. 
Redaksi tidak akan membantu memperbaiki 
kesalahan

Membaca dan menulis kembali ini penting terutama 
untuk tipe kedua

Membaca dan menulis kembali relatif sulit karena 
tidak mudah mencari kesalahan diri sendiri. Untuk 
itu ada baiknya dilakukan oleh orang lain dalam 
bidang yang sama



Sumber Faktor Penolakan Artikel

Hasil yang disajikan tidak bersistem

Hasil tidak didukung oleh olahan data 

yang baik

Ilustrasi yang disajikan tidak konsisten 

dengan hasil 

Hasil tidak berkait dengan tujuan atau 

hipotesis

Penulisan grafik, tabel, gambar tidak 

tepat/benar

Grafik, tabel, gambar dan ilustrasi lainnya 

tidak informatif



Sumber faktor penolakan artikel (lanjutan…)

Analisis statistik kurang tepat atau kurang
informatif

Tidak mencerminkan kecendikiawan penulis

Hasil penelitian tidak logis dan tidak
bermanfaat

Implikasi temuan tidak jelas

Adanya spekulasi yang berlebihan

Ide penulis tidak terkemas dalam paragraf
yang baik

Simpulan tidak konsisten dengan hasil
penelitian

Literatur tidak mutakhir



Kekuatan Penelitian

Hasil penelitian dibandingkan dengan 
penelitian terdahulu

Saling mendukung

Saling bertentangan

Didukung oleh teori yang ada (mendukung 
atau menolak)

Perlu ditegaskan, apakah perlu penelitian 
lanjutan

Simpulan harus ditulis secara kritis dan 
cermat

Simpulan harus terkait dengan tujuan atau 
hipotesis



HAL-HAL LAIN

Tulisan artikel ilmiah harus ringkas dan to the 
point

Tidak mengandung kata-kata, kalimat dan 
paragrap yang tidak perlu, harus ekonomis

Tidak ada pengulangan (redundant)

Tetapi ini bukan berarti kalimat dan kata yang 
dipakai harus pendek-pendek, mengurangi 
keterangan atau menghilangkan keterangan 
rinci yang perlu

Kalimat dan paragrap harus menyampaikan 
sesuatu yang baru dan bermakna sesuai 
dengan keinginan dan tujuan penulisan. Seperti 
sebuah mesin, tidak mempunyai bagian atau 
komponen (parts) yang tidak perlu



Terima kasih ...! Penerbitan Jurnal
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