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ARTIKEL ILMIAH

� Karya tulis lengkap (KBBI)

� Suatu penyampaian ide dan gagasan tentang

obyek kajian tertentu kepada pembaca

menggunakan bahasa tulis dan mengikuti

sistematika dan kaidah penulisan ilmiahsistematika dan kaidah penulisan ilmiah

� Terdiri dari (Wisconsin University):

- tulisan sastra

- artikel penelitian

- artikel ilmiah

- laporan laboratorium

- tesis, dll. 2



KARAKTERISTIK ARTIKEL ILMIAH

� Sintesa temuan tentang suatu topik tertentu

dengan pendapat penulis

� Produk yang menunjukkan keaslian

(originalitas) karya dari penulis

� Pengakuan/pernyataan/jawaban terhadap� Pengakuan/pernyataan/jawaban terhadap

sumber yang digunakan dalam tulisan

� Memperlihatkan eksistensi penulis dalam

lingkungan akademik
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PERBANDINGAN

� Menggunakan metode

Ilmiah

� Memiliki format baku

� Menggunakan metode

Ilmiah

� Format tulisan relatif

PENELITIAN ARTIKEL

� Memiliki format baku

tentang struktur

laporan

� Panjang tulisan tidak

terbatas karena

menyesuaikan

temuan di lapangan

� Format tulisan relatif

fleksibel

� Berbentuk esai, 

pendek dan

mengutamakan

analisis dan temuan
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STRUKTUR ARTIKEL

� Judul

� Abstrak

� Pendahuluan

� Bagian Utama Artikel

- analisis pendekatan konseptual- analisis pendekatan konseptual

- teknik analisis (penelitian kuantitatif)

- hasil dan pembahasan penelitian

� Kesimpulan

- temuan penelitian

- penelitian lanjutan

� Daftar Pustaka dan Lampiran
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JUDUL

� Bagian tulisan yang sangat penting untuk

menarik keingintahuan pembaca

� Judul singkat, padat, dan tidak boleh terlalu

panjang (maksimal 15 kata)

� Judul menggambarkan topik utama dari artikel� Judul menggambarkan topik utama dari artikel

hasil penelitian (penelitian kualitatif)

� Judul menggambarkan hubungan antar

variabel/variabel tergantung dalam penelitian

(penelitian kuantitatif)
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ABSTRAK

� Abstrak merupakan gambaran singkat artikel

yang berjumlah 300 kata

� Terdiri dari 3 bagian:

- masalah dalam artikel

- metode yang digunakan untuk memecahkan- metode yang digunakan untuk memecahkan

masalah

- temuan yang diperoleh dalam penelitian

� Pada abstrak juga mencantumkan kata kunci (3-

5 kata)
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PENDAHULUAN

� Bagian yang menjelaskan skenario artikel yang 

disusun dengan tulisan +/- 10% panjang artikel

� Tulisan harus mudah dimengerti dan menarik

� Terdiri dari 4 bagian:

- presentasi masalah berdasarkan artikel ilmiah- presentasi masalah berdasarkan artikel ilmiah

lain yang mendukung (rasional tulisan)

- relevansi konseptual antara masalah dengan

perkembangan ilmu yang menjadi bidang kajian

artikel
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LANJUTAN…

� Cara yang digunakan oleh penulis untuk

memecahkan masalah dalam tulisan

� Tujuan dari tulisan ilmiah dan pengorganisasian

tulisan yang disusun
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BAGIAN UTAMA ARTIKEL

� Terdiri dari beberapa subjudul

� Pada penelitian kuantitatif, diperlukan subjudul

tersendiri untuk menjelaskan metode dan

analisis statistik yang digunakan dalam artikel

� Hasil penelitian merupakan data yang diperoleh� Hasil penelitian merupakan data yang diperoleh

dari penelitian dan belum diolah. 

Penyampaiannya bisa menggunakan tabel dan

grafik. Apabila terlalu banyak, sebaiknya

diletakkan dalam lampiran.

� Pada penelitian kualitatif, organisasi tulisan

lebih fleksibel dan seringkali pendekatan

konseptual menjadi subjudul tersendiri 10



LANJUTAN…

� Pembahasan (analisis) dalam artikel memiliki

jumlah terpanjang dalam tulisan karena

mendiskusikan konsep, fakta-fakta dan

pembahasan yang dilakukan oleh penulis

berdasarkan metode yang digunakan. berdasarkan metode yang digunakan. 

Tujuannya:

- menjawab masalah penelitian

- interpretasi hasil penelitian

- integrasi temuan dengan kajian teori

- menyusun atau memodifikasi teori
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KESIMPULAN

� Menjelaskan temuan (findings) penelitian

sehingga kesimpulan tidak bersifat formal

� Berdasarkan kesimpulan, memberikan saran 

untuk melakukan perbaikan

� Proyeksi di masa depan tentang topik penelitian� Proyeksi di masa depan tentang topik penelitian

dan peluang adanya penelitian lanjutan
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DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

� Sangat penting dalam penulisan karya ilmiah

� Mencantumkan sumber bacaan yang dikutip

dalam tulisan untuk menghindari dugaan

plagiasi

� Penulisan daftar menggunakan format baku� Penulisan daftar menggunakan format baku

yang berlaku sesuai gaya selingkung tulisan

� Lampiran merupakan informasi penting tapi

terlalu banyak apabila masuk dalam tulisan
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TERIMA KASIH
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