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mukaddimah 

Apa alasan Anda menulis Artikel ilmiah? 

Angka kredit  
Profesionalisme  

Yang lain 



mukaddimah 

 Keterbelakangan dalam publikasi (kuan-kualitatif) 

 Jurnal Berkala Ilmiah kurang diminati 

 Budaya membaca menulis > rendah 

 Budaya mendengar melihat > masih dominan 

 Meneliti, tapi tidak menulis 

 

 Kendala-kendala penulisan ilmiah 

 Maaf, saya tidak punya waktu untuk menulis 

 Saya tidak menulis saat berada di kantor 

 Saya bukan tipe orang yang ambisius 

 Mengajar lebih penting dan harus diprioritaskan 

 Saya sering menulis, tapi tidak saya publikasikan 

 Saya tidak memiliki penelitian 



Apa itu Artikel Ilmiah?  

 Laporan hasil riset yang ditulis dan dipublikasikan 
oleh satu atau beberapa orang 

 Dalam jurnal ilmiah 

 Dokumen ilmiah lain yang tersedia dalam 
komunitas ilmiah 

 Isi harus orisinal 

 Penemuan yang benar-benar baru 

 Penyempurnaan penemuan yang sudah ada 

 Tidak hanya koleksi data, tetapi juga menuntut 
analisis intelektual 

 Jenis media publikasi 

 Buku, Prosiding (Risalah Seminar) 

 Majalah Ilmiah, Jurnal Ilmiah 

 



Artikel 
yg 

baik 

Bahasa 
yang baik 

Singkat 
dan Jelas Sedikit 

kata-kata, 
banyak 

informasi 

Kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh penulis 

pemula adalah mencoba membuat artikel ilmiah 

terlebih dahulu, baru mencari Jurnal yang cocok 

untuk memuatnya. Dan hasilnya, tidak ada Jurnal 

yang bersedia memuatnya. 



SISTEMATIKA 

PENULISAN 

JURNAL ILMIAH 

Judul (Title) 

Penulis (Author) 

Korespondensi (Affiliation) 

Abstrak (Abstract) 

Kata Kunci (Keywords) 

Pendahuluan (Introduction) 

Bahan & Metode (Material & Method) 

Hasil Riset (Results) 

Pembahasan (Discussion) 

Simpulan (Conclussion) 

Daftar Pustaka (References) 



 Judul = “Nama” suatu makalah 

 Judul > ditulis paling akhir 

 Abstraksi Tertinggi 

 Sedikit kata-kata tetapi menjelaskan isi artikel 

 Pertanyaan: 

1. Apakah judul artikel telah mencerminkan isi artikel 
secara keseluruhan? 

2. Apakah jumlah kata pada judul artikel antara 5 dan 
14 kata? 

3. Apakah penulis menghindari kata-kata klise 
(misalnya “studi tentang….) dalam membuat judul?  



Bagian makalah yang paling banyak dibaca!! 



 Bertanggung jawab pada isi artikel 

 Penulis bisa lebih dari satu orang 

 Setiap hasil penelitian yang akan dipublikasikan harus 
disetujui oleh semua orang yang terlibat dalam 
pelaksanaannya 

 Misal: pembimbing harus mengetahui hasil penelitian yang 
akan dipublikasikan, jika lulusan program studi akan 
mempublikasikan 

 Urutan nama penulis dibicarakan dalam tim 

 Pertanyaan: 

 Apakah nama penulis telah ditulis tanpa gelar?  



 Media komunikasi antara penulis dan pembaca 

 Pertanyaan: 

1. Apakah nama penulis dilengkapi dengan alamat 
korespondensi (seperti: e-mail)? 

2. Apakah nama penulis telah disertai nama lembaga 
tempat kerja atau tempat penelitian dilakukan? 

3. Apakah lembaga tersebut telah dilengkapi dengan 
alamat korespondensi? 



 Ulasan singkat yang menjelaskan seluruh isi tulisan: 
latar belakang, pendekatan/metode, hasil, simpulan 
penting 

 Dapat dibaca mandiri  

 Satu paragraf, umumnya maksimum 200 kata 

 Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merk 
dagang 

 Dalam bahasa Inggris dan Indonesia, atau bahasa 
Inggris – Indonesia – Arab (jika tulisan berbahasa Arab) 

 Tujuan Abstrak: 

“Menyediakan informasi kepada pembaca untuk 
mengambil keputusan apakah dia perlu membaca atau 
tidak keseluruhan isi artikel” 

 



Apa yang dilakukan (wajib) 

Apa yang dihasilkan (wajib) 

Apa manfaat/signifikansi/ 
impact (kadang-kadang) 

Pendahuluan (kadang-kadang) 



Pertanyaan: 

1. Apakah abstrak telah berisi paparan singkat tentang 
tujuan? 

2. Apakah abstrak telah berisi paparan singkat tentang 
metode yang digunakan? 

3. Apakah abstrak telah berisi ringkasan hasil? 
4. Apakah abstrak telah berisi simpulan? 
5. Apakah ada abstrak dalam bahasa Inggris? 
6. Apakah bahasa Inggris yang digunakan mudah 

dipahami? 
7. Apakah abstrak ditulis dalam satu alinea? 
8. Apakah jumlah kata dalam abstrak sesuai dengan 

kelaziman (paling banyak 200 kata)? 
 





Kata atau istilah yang dibahas 

 untuk mempermudah penelusuran artikel 

 mempunyai makna yang khas dan jelas 

 3-5 kata/istilah yang dibahas di dalam artikel 

 ada di dalam judul atau bahasan 

 Sebaiknya mengacu pada tesaurus (kumpulan istilah 
dalam satu bidang tertentu) 

 

Pertanyaan 

 Apakah ada kata-kata kunci? 

 Apakah kata kunci berisi konsep-konsep penting yang 
dibahas dalam artikel? 

 



 Undangan pada pembaca untuk menginvestasikan waktu 
membaca makalah 

 Batasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan 
kajian yang sedang dilakukan dan kontribusi khas yang 
dihasilkan. 

 Pendahuluan memuat “Latar Belakang” mengapa penelitian 
dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti 

 Status ilmiah disertai sumber acuan 

 Pernyataan umum tidak perlu sumber acuan 

Sungai Ciliwung tidak layak digunakan untuk kehidupan sehari-
hari karena tingkat polutannya tinggi (Xyz 2002).  

 Deskripsikan “Tujuan” dengan jelas dan tidak bertele-tela 

 2-4 paragraf 



Pertanyaan: 

 Apakah bagian pendahuluan telah berisi paparan 
tentang masalah dan ruang lingkup? 

 Apakah bagian pendahuluan telah berisi paparan 
hasil kajian pustaka tentang perkembangan 
keilmuan yang terkait dengan bidang yang diteliti? 

 Apakah bagian pendahuluan telah berisi 
argumentasi kenapa penelitian ini perlu dilakukan? 

 Apakah bagian pendahuluan telah berisi rumusan 
masalah/tujuan penelitian atau hipotesis (jika 
diperlukan) yang terpadu dalam paragraf-
paragraf? 

 Apakah bagian pendahuluan telah berisi paparan 
tentang hasil yang diharapkan? 

 



 Uraian terperinci sehingga keberulangannya dapat dijamin 

 Segala sesuatu yang dilakukan untuk membuktikan 
hipotesis: 

Eksperimen, pengembangan program komputer, 

pengambilan sampel statistik, questioner, survei, dll 

 Metode yang telah dipublikasikan ~ ditulis sumbernya, jika 
ada modifikasi dijelaskan 

 Kegiatan ditulis sesuai urutan pengoperasian dengan 
kalimat pasif 

 Bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, 
pengumpulan data, cara perhitungan atau analisis sampai 
diperoleh hasil terolah diuraikan dengan terperinci 

 Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: 

1) Material apa yang digunakan 

2) Bagaimana cara menggunakannya 

3) Di mana dan kapan pekerjaan dilakukan 

 



Pertanyaan: 
 Apakah bagian metode telah berisi paparan tentang prosedur 

penelitian secara jelas sehingga penelitian dapat direplikasi? 

Yang harus diperhatikan: 

 Harus menulis secara detail. Jika orang lain  ingin mengulang, 
tidak ada informasi  yang hilang 

 Harus ditulis secara naratif, bukan daftar instruksi seperti di 
cook-book 

1. Kitab ilmu nahwu ”Jami’ al-Duruus al-’Arabiyah”, kitab.... 
2. Macromedia Flash 8 adalah ... 
3. Riset and Development (R & D) model 4-D yaitu.... 
4. Madrasah Aliyah ”An Nur” Malang, Jawa Timur, sebuah madrasah..... 

Buku ajar yang diproses menjadi media edukatif berbasis ICT dalam penelitian ini 
adalah buku ilmu nahwu berjudul ”Jami’ al-Duruus al-’Arabiyah” karya Mustofa 
Ghulayaini. Dalam Penelitian berbasis R & D dengan model 4-D ini digunakan 
program Macromedia Flash 8 untuk menghasil produk buku digital yang interaktif 
dan dapat dioperasikan di semua perangkat keras. Ujicoba terhadap produk buku 
digital dilakukan di Madrasah Aliyah ”An Nur” Malang, Jawa Timur 



1. Meringkas data dari ekperimen tanpa mendiskusikan 

implikasinya. 

2. Tabel, grafik, foto, dll harus memiliki penjelasan di teks. 

3. Pilih bentuk yang paling informatif bagi pembaca. 

4. Data dalam tabel tidak diduplikasikan di gambar atau grafik, 

dan sebaliknya. 

5. Gambar dan tabel harus dinomor secara terpisah 

6. Setiap gambar dan tabel harus memiliki judul atau 

penjelasan 









Pertanyaan: 

 Apakah hasil telah dipaparkan dalam bentuk yang mudah 

dipahami (dalam bentuk tabel dan/atau gambar, selain 

dalam bentuk verbal)? 

 Apakah tabel atau gambar telah disajikan dalam bentuk 

yang mudah ditangkap maknanya sehingga selalu akan 

diingat? 



1. Tidak melulu merupakan pernyataan ulang dari bagian 
Hasil. 

2. Harus memuat interpretasi dari data. 

3. Mengaitkan dengan teori dan pemahaman yang ada 
sampai sekarang. 

4. Menjelaskan logika yang memungkinkan anda menerima 
atau menolak hipotesis awal anda. 

5. Menjelaskan apa arti dari hasil yang anda peroleh dan 
mengapa berbeda dengan hasil orang lain. 

6. Hasil dan Pembahasan bisa dijadikan satu 

“Results and Discussion”  



Pertanyaan 

 Apakah sudah ada bagian pembahasan? 

 Apakah hasil analisis telah ditafsirkan secara 

substantif? 

 Apakah hasil analisis telah dibandingkan dengan 

temuan penelitian sebelumnya yang sejenis? 

 Apakah hasil analisis telah dibandingkan dengan teori 

terkait untuk mengarah pada verifikasi teori tersebut? 

 Apakah implikasi hasil penelitian telah dikemukakan? 

 



Pertanyaan: 

 Apakah simpulan mengandung sesuatu yang baru dalam 
bidang yang diteliti? 

 Apakah simpulan terkait langsung dengan masalah 
penelitian yang telah dirumuskan? 

 Merupakan pembuktian hipotesis anda 

 Ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga 
pembaca mengetahui bahwa anda telah membuktikan 
hipotesis anda dan mengetahui kelebihan dan kekurangan 
metode anda 

 Catatan-catatan lain: kekurangan-kekurangan yang 
ditemukan  dalam metode anda, kemungkinan penelitian 
lebih lanjut, potensi-potensi yang dimiliki metode anda dapat 
dimasukkan 



Terima kasih pada yang berkontribusi langsung pada riset 
dan penulisan makalah (bukan co-peneliti): 

1. Sponsor 
2. Orang yang memberikan saran, bahan 
3. Membantu pengecekan bahasa, pengukuran 

 Ditulis dengan formal 

 Sponsor dana 

 Nomor kontrak 

 Nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan 
penelitian atau penulisan 

  konfirmasikan kepada yang bersangkutan 

  ucapan tidak berlebihan 



Ucapan Terima Kasih 

 

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof Dr. Nur Hadi, Direktur 

Penelitian UIN Malang yang berkenan membiayai penelitian ini, Drs Ahmad, 

Kepala Sekolah MAN “An Nur” atas izin penelitian, dan Prof. Hasan, 

Redaktur Jurnal “Al-Islam” yang telah menyunting artikel ini. 



 Harus menulis semua publikasi yang direfer langsung. 

 Untuk artikel biasa, referensi 20 adalah jumlah yang wajar. 

 Adanya referensi baru atau lama juga memunculkan 
kepercayaan yang berbeda pada makalah anda. 

 Adanya makalah kita di referensi sangat berpengaruh pada 
tingkat acceptance paper kita 

 Cara penulisan referensi bervariasi menurut jurnal. 

 Usahakan mendapatkan satu copy artikel yang terbit dalam 
jurnal tersebut. 

 Atau, mendapatkan “Cetak Lepas” dari jurnal tersebut 



Pertanyaan: 

 Apakah cara pengacuan dalam teks telah 
menggunakan satu sistem secara konsisten? 

 Apakah daftar pustaka berisi semua pustaka yang 
diacu dalam teks? 

 Apakah pustaka yang diacu lebih banyak berasal dari 
sumber primer daripada yang sekunder atau umum? 

 Apakah pustaka yang diacu lebih banyak berasal dari 
sumber yang diterbitkan 10 tahun terakhir? 

 Apakah semua pustaka yang diacu relevan dengan 
masalah penelitian? 
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Chemical Engineering Science 
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Simpulan 
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