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KATA PENGANTAR 

 
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku tentang tips dan trik kepenulisan 

karya dan artikel ilmiah.  

Tujuan Penulis membuat buku ini untuk memudahkan para peneliti saat menulis karya 

dan artikel ilmiah dengan pemahaman standart serta cara-cara tertentu agar hasil penelitian 

dapat dipublikasikan tepat waktu.   

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

mendukung dan turut memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Terutama kepada 

kolega penulis, yaitu Prof. Dr. Syaiful Bukhori, ST., M.Kom dan Assoc. Prof. Dr. Muji Setiyo, 

S.T., M.T.  

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan hingga tata 

bahasa penyampaian buku ini. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima kritik dan 

saran dari seluruh pihak demi menyempurnakan buku ini. Penulis berharap semoga dengan 

terbitnya buku ini dapat membawa pemahaman dan pengetahuan serta inspirasi bagi pembaca 

tentang penulisan karya dan artikel ilmiah. 

 

 

 

Jember, 13 Maret 2021 

 

 

Widjonarko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


v 
 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu kewajiban peneliti, selain memiliki kemampuan meneliti juga wajib untuk 

menyebarluaskan hasil penelitiannya dalam sebuah karya berupa artikel ilmiah. 

Mempublikasikan artikel ilmiah merupakan budaya peneliti yang tidak terlepas dari kode etik 

ilmu pengetahuan. Seluruh energi yang dicurahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

wajib diberitahukan kepada khalayak umum sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, 

yang menjadi masalah adalah adanya standart yang harus dilampaui agar sebuah karya ilmiah 

memiliki kualitas yang baik sehingga dapat memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu 

pengetahuan. Dengan adanya standart tersebut, peneliti memiliki tantangan baru untuk menulis 

karya ilmiah karena tak sedikit manuskrip ditolak oleh editor untuk dipublikasikan. Oleh 

karena itu, perlu pemahaman standart untuk meningkatan konten penelitian serta cara – cara 

tertentu agar proses penulisan manuskrip menjadi lebih mudah. Jika proses penulisan 

manuskrip menjadi momok yang menyeramkan, tentu sebuah penelitian yang harusnya dapat 

dipublikasikan karena memiliki nilai kontribusi yang luar biasa, justru terhambat. Alhasil, 

perkembangan ilmu pengetahuan melambat atau justru berhenti karena permasalahan tersebut 

harusnya bisa diselesaikan dengan memahami beberapa tips dan trik dari para peneliti yang 

sudah berpengalaman atau para peneliti senior. 

Buku ini diterbitkan untuk membahas beberapa catatan pengalaman yang telah dialami 

oleh penulis terkait dengan tips dan trik penulisan artikel ilmiah yang sering dipakai oleh 

peneliti dan didapat dari guru – guru penulis. Sehingga, tujuan dari adanya buku ini adalah 

untuk berbagi pengalaman, dari apa yang telah dialami dan didapatkan penulis dari guru – guru 

serta para koleganya. Didalam buku, termuat beberapa sub pembahasan, diantaranya mencari 

artikel ilmiah, mencari nama jurnal terindeks, cara mengunduh buku – buku dan artikel ilmiah 

secara gratis, cara mudah melakukan sitasi, cara mengecek bahasa Inggris pada artikel yang 

ditulis, menguji plagiasi, cara membaca cepat sebuah artikel dan artikel ilmiah. Oleh karena 

itu, buku ini sangat cocok untuk dijadikan referensi pada diskusi/mata kuliah penulisan karya 

ilmiah. 
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KOMENTAR DAN PESAN KOLEGA 

 

Prof. Dr. Syaiful Bukhori, ST., M.Kom 
Guru Besar bidang Kecerdasaan Buatan, Universitas Jember 

 

Buku yang berjudul “Kepenulisan Karya Dan Artikel Ilmiah” ini 

ditulis berdasar pada pengalaman penulis yang dimulai dari proses 

pencarian artikel, mengunduh artikel, membaca artikel dengan cepat, 

mensitasi artikel sampai dengan menulis artikel, dan menguji tingkat 

kemiripan artikel. Secara substansi  buku ini disusun dengan sangat 

baik oleh Saudara Widjonarko yang berusaha menjelaskan secara 

runtut sehingga memudahkan pembaca mulai dari yang belum 

pernah menulis artikel pada jurnal ilmiah Internasional sampai dengan  yang sudah  memiliki 

pengalaman menulis pada jurnal ilmiah Internasional sebagai tambahan referensi. Buku ini 

membantu pembaca memahami teknik-teknik yang disampaikan, penulis juga melengkapi 

buku dengan gambar yang memudahkan pembaca untuk memahami dan sekaligus 

mempraktekkannya. Bagi pembaca yang memiliki keinginan untuk mempublikasikan karya 

ilmiahnya dijurnal internasional, buku ini  bagus dimiliki dan digunakan sebagai salah satu 

referensi. 

 

Assoc. Prof. Dr. Muji Setiyo, S.T., M.T. 
Peneliti di Center of Energy Studies, Universitas Muhammadiyah Magelang 

dan Principal Editor of Automotive Experiences 

 

Buku ini disusun cukup menarik, yaitu berdasarkan pengalaman dari 

penulis sendiri. Beberapa trik dan tips sederhana juga disusun secara 

terstruktur sehingga memudahkan peneliti pemula untuk 

mempersiapkan segala kebutuhannya guna menulis sebuah karya dan 

artikel karya ilmiah. Selamat atas buah karya yang satu ini kepada 

Saudara Widjonarko. Saya rekomendasikan buku ini untuk dibaca.  
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A. Mencari Artikel Ilmiah 

 

 

Q1: Mencari Artikel pada Mesin Pencari 

Untuk mencari artikel, kita dapat menggunakan fitur yang terdapat pada google seperti hendak 

mencari informasi tentang sesuatu, seperti biasanya. Hanya saja jika menggunakan google, 

muncul informasi berkaitan tentang keyword yang kita kehendaki. Jadi, kita masih harus 

mencari serta memilih mana jurnal dan mana yang bukan. Cirinya akan terlihat apakah sebuah 

link tersebut termasuk bagian dari jurnal atau tidak yaitu dengan melihat infomasi atau konten 

yang ada didalamnya, dengan melihat sekilas informasi yang tersedia sebelum mengklik link 

tersebut. Atau jika kita sudah terbiasa mencari artikel, maka sebelum memilih link dari hasil 

pencarian, kita dapat memastikannya dengan cara mengenali beberapa penerbit yang seringkali 

menerbitkan jurnal seperti Elsevier, Springer, IEEE, NCBI, IntecOpen, dan lain sebagainya. 

Jadi, trik termudah adalah memang harus memiliki banyak pengalaman dalam mengenali 

publisher yang sering menerbitkan artikel dibidang kita masing – masing. Contoh pencarian 

artikel di google disajikan pada Gambar A.1 dan Gambar A.2, secara berurutan. 

 

 
Gambar A.1. Mencari Artikel dengan Google Search 
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B. Mencari Nama Jurnal Terindeks 

 

Q1. Istilah pada Pencarian Jurnal Ilmiah 

Jika kita hendak melihat beberapa informasi yang tertuang pada mesin pencari nama jurnal 

untuk kepentingan publikasi ataupun sekedar melihat kualitas suatu jurnal, maka kita akan 

menemui beberapa istilah yang menjadi kunci dari peneliti untuk melihat seberapa bagus 

kualitas jurnal tersebut. Ada beberapa informasi diantaranya seperti citescore, impact factor, 

acceptance rate, time to 1st decision, dan lain sebagainya. Semua informasi yang sangat 

dibutuhkan oleh para peneliti untuk memastikan bahwa artikelnya dapat dipublikasi pada jurnal 

yang sesuai atau untuk sekedar melihat kualitas jurnal tersebut. Berikut ini adalah beberapa 

istilah yang sering dipakai: 

a) Citescore (CS): Pada suatu jurnal artinya nilai yang mengindikasikan berapa jumlah 

kutipan rata-rata tiap tahunannya pada artikel yang baru dipublikasikan pada jurnal 

tersebut. CiteScore diterima pada tahun itu dan 3 tahun sebelumnya dari dokumen yang 

diterbitkan dalam jurnal selama periode tersebut (empat tahun), dibagi dengan jumlah 

dokumen yang diterbitkan (artikel, review, makalah konferensi, bab buku, dan makalah 

data) dalam jurnal selama periode empat tahun yang sama. Rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

 

𝐶𝑠 =  
𝐶𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑦 +  𝐶𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑦+1 + 𝐶𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑦+2 +  𝐶𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑦+3

𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑦 + 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑦+1 +  𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑦+2 + 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑦+3
 

 

Semakin besar nilai CiteScore, maka semakin besar kualitas dari jurnal ini. Hal ini juga 

seringkali berdampak pada besarnya nilai impact factor suatu artikel. 

 

b) Impact Factor (IF): Pada suatu jurnal merupakan parameter yang digunakan untuk 

mengukur jumlah rata-rata tahunan dari sitasi atau kutipan suatu artikel, hal ini juga 

sering dijadikan parameter utama untuk melihat seberapa berkualitas jurnal tersebut 

dalam bidangnya. Apabila sebuah jurnal memiliki IF yang tinggi, maka hal ini dapat 

disimpulkan bahwa jurnal tersebut memiliki artikel yang sangat berkualitas dan dapat 

memberikan kontribusi pada penelitian – penelitian lainnya. Hal ini berbanding lurus 

dengan besarnya acceptance rate atau penerimaan artikel pada saat submisi, yang 

biasanya digunakan pada artikel dengan IF yang tinggi, memiliki skema review yang 

sangat ketat. Alhasil nilai acceptance rate-nya juga semakin kecil. 

 

c) SJR Score: SCImago Journal Rank merupakan sebuah parameter yang mendefinisikan 

tentang dampak ilmiah pada suatu jurnal yang menggunakan dua parameter untuk 

pengukuran. Pertama, jumlah sitasi pada jurnal tersebut. Kedua, darimana sitasi itu 

berasal, apakah berasal dari jurnal berprestige atau tidak. SJR sebagai jumlah dari rata-

rata sitasi tertimbang yang diterima selama tahun tertentu pada tiap dokumennya dan 

terbit selama tiga tahun sebelumnya. Nilai SJR dikatakan memiliki nilai yang baik 

apabila nilainya tinggi atau besar, sehingga dapat dikatakan bahwa jurnal tersebut 

memiliki prestise.  
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C. Cara Mudah Melakukan Sitasi pada Karya Ilmiah Kita 

 

Q1. Cara Meng-install Mendeley 

Mendeley adalah salah satu manager referensi yang paling banyak digunakan secara luas oleh 

peneliti, karena aplikasi Mendeley merupakan aplikasi gratis yang dapat digunakan oleh 

siapapun tanpa harus mengeluarkan uang. Disamping itu, fitur yang terdapat pada Mendeley 

juga tergolong sudah sangat lengkap. 

Untuk dapat melakukan peng-install Mendeley, kita harus mendaftar aplikasi ini terlebih 

dahulu melalui laman:  https://www.mendeley.com/?interaction_required=true. Kemudian 

pilih create a free account. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar C.1. 

 

 
Gambar C.1. Situs Pendaftaran Mendeley 

 

Lakukan proses pendaftaran sesuai dengan data yang dibutuhkan. Seperti memasukkan E-mail 

yang terdapat pada Gambar C.2. 

 

 
Gambar C.2. Proses Pendaftaran pada Mendeley 
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D. Cara Cek Bahasa Inggris (Grammarly) 

 

Q1. Cara Meng-install Grammalry 

Grammarly adalah salah satu alat yang digunakan untuk memperbaiki bahasa Inggris jurnal 

kita. Dengan adanya Grammarly, paling tidak grammar, pemilihan kata, dan berbagai hal 

terkait kesalahan – kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang bukan Native English 

dapat diselesaikan meskipun tidak maksimal. Tetapi ketika menggunakan Grammarly, kita 

tidak dapat 100% mengandalkan peralatan ini, minimal tetap memiliki keahlian bahasa Inggris 

menengah. Semua yang disarankan oleh aplikasi ini harus diperhatikan agar tidak mengubah 

makna dari tulisan kita. 

Untuk dapat menginstall grammarly, kita perlu untuk mengunjungi laman terlebih dahulu: 

https://www.grammarly.com/ . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar D.1. Setelah 

itu kita login dengan menggunakan berbagai layanan. Sayangnya Grammarly adalah fasilitas 

yang berbayar, memang pada dasarnya kita dapat menggunakan fasilitas free, namun hal 

tersebut terbatas.  

 

 
Gambar D.1. Halaman Login pada Grammarly 

 

Setelah itu, kita dapat memilih ingin menginstall aplikasi tersebut pada google chrome agar 

pada saat proses translating, otomatis akan diberikan saran untuk pengubahan dan perbaikan. 

Caranya dengan memilih pada bagian Apps setelah kita login dan memilih bagian Grammarly 

for Chrome. Atau termudahnya dengan mengunjungi pada laman: 

https://app.grammarly.com/apps setelah proses regristrasi atau login selesai. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar D.2. 
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E. Cara Mendaftar ID untuk Peneliti 

 

Q1. Mendaftar Google Scholar 

Fungsi dari profil yang tertera pada Google Scholar adalah untuk memberikan profil penelitian 

terkait publikasi apa saja yang pernah kita terbitkan, jumlah sitasi serta H-Index kita terhadap 

dunia keilmiahan. Oleh karena itu hal ini penting untuk dibuat karena beberapa peneliti 

menggunakan cara ini untuk melihat profil kita selain informasi dari web pribadi.  

Untuk mendaftar ID Google Scholar, yang diperlukan adalah mendaftar alamat email pada 

Gmail terlebih dahulu. Lalu kunjungi google scholar pada alamat : https://scholar.google.com/ 

dan klik bagian My Profile. Untuk tampilan awal Google Scholar dapat dilihat pada Gambar 

E.1. 

 

 
Gambar E.1. Tampilan Google Scholar 

 

Setelah itu, jika email belum terverifikasi dengan email institusional, klik tombol Add pada 

verify email yang nantinya akan diberikan alamat konfirmasi. Alamat email institusional adalah 

alamat email dengan domain kampus kita, semisal aldo@unej.ac.id.  

Untuk dapat melihat profil dari peneliti lain, kita dapat menekan tombol pencarian saat kita 

mengakses akun, letak dari tombol ini ada dipojok kanan atas berbentuk logo zoom yang dapat 

dilihat pada Gambar E.2. Setelah itu, terdapat tampilan kolom isian untuk menuliskan nama 

peneliti yang hendak kita cari, beberapa pilihan nama yang mungkin kita cari dan pilih nama 

peneliti yang kita maksud seperti yang terdapat pada Gambar E.3. 
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F. Menguji Plagiasi Artikel (Turnitin) 

 

Turnitin adalah salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh peneliti untuk melihat 

tingkat plagiasi dari tulisan terhadap beberapa referensi yang ada didunia maya. Referensi yang 

digunakan Turnitin sangatlah luas, mencangkup artikel yang terdapat pada jurnal tertentu, 

repositori perguruan tinggi, dan seluruh artikel yang terdapat pada website. Plagiasi di turnitin 

didefinisikan dalam bentuk presentase kemiripan. Bahkan sumber dari referensi yang mirip 

juga tercantumkan saat kita melakukan pengecekan. Lantas bagaimana caranya menggunakan 

aplikasi Turnitin ? Berikut ini adalah caranya. 

 

Q1. Turnitin Untuk Dosen atau Pemilik Akun Turnitin 

Pertama untuk yang mempunyai akun Turnitin. Caranya adalah sebagai berikut: 

1. Buka www.turnitin.com 

 

 
Gambar F.1. Tampilan Awal Turnitin 

 

2. Login dengan akun Anda 

 

 
Gambar F.2. Tampilan Login Awal Turnitin 
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G. Membaca Cepat Sebuah Artikel Ilmiah 

 

 

Q1. Cara Membaca dan Memahami Secara Cepat Artikel Ilmiah 

Cara untuk membaca artikel dengan cepat sebenarnya dapat dipahami pada saat kita 

mempelajari bagaimana sebuah peneliti menulis sebuah artikel. Dengan memahami cara 

peneliti membuat artikel dan struktur artikel, secara tidak langsung kita dapat memahami inti 

dari artikel hanya terdapat pada beberapa struktur saja dan tidak perlu membaca keseluruhan 

artikel untuk dapat memahami isi dari artikel tersebut.  

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dijadikan referensi untuk dapat memahami 

artikel secara cepat: 

1. Membaca judul. Judul pasti merepresentasikan isi dari sebuah artikel, dengan membaca 

judul terlebih dahulu, pasti kita dapat mengetahui gambaran singkat dari sebuah 

penelitian. Judul menjadi sangat penting karena dalam pembuatan judul sendiri tidaklah 

main – main. Apabila sebuah judul sangat tidak relevan dengan artikel yang ditulis, 

tentu artikel yang bersangkutan pasti tidak terbit. 

2. Membaca keywords. Keywords merupakan katakunci sebuah artikel, pastikan bahwa 

hal yang anda cari pada suatu artikel tertulis pada keywords. Jika tidak tertulis ini 

menandakan sekalipun dijudul ada dan tertulis katakunci dari sesuatu yang dicari, tetapi 

jika tidak tertulis pada keywords maka katakunci yang anda cari bukan menjadi pusat 

perhatian dari penulis dan tidak akan dibahas lebih detail pada artikel yang ditulis, bisa 

saja hanya sebuah kata pemanis saja. 

3. Membaca abstrak. Abstrak merupakan rangkuman dari satu keseluruhan artikel, 

didalamnya pasti terdapat latar belakang, tujuan penelitian, novelti,  metode dan hasil 

yang didapat. Dengan membaca bagian abstrak secara tidak langsung kita telah 

membaca satu isi dari sebuah artikel, hanya saja mungkin metode yang disebutkan 

masihlah terlalu ringkas. Hal ini tidaklah menjadi masalah karena metode dapat kita 

baca pada langkah sebelumnya. Tetapi yang terpenting saat membaca abstrak kita 

memastikan bahwa pembahasan yang akan dipaparkan diartikel tersebut sesuai dengan 

yang kita maksud. 

4. Membaca kesimpulan. Kesimpulan paling tidak hampir sama isinya dengan abstrak, 

hanya saja pada kesimpulan kelebihan dan kelemahan dari penelitian disebutkan secara 

jelas oleh peneliti. Membaca kesimpulan setelah membaca abstrak sebenarnya untuk 

memastikan hasil yang tertulis diabstrak serupa dengan apa yang kita bayangkan setelah 

membaca abstrak. Karena pada bagian kesimpulan, peneliti biasanya lebih leluasa 

menjelaskan definisi hasil dari penelitian yang dia dapatkan. Disamping itu 

dikesimpulan juga dibahas hasil rangkuman secara ringkas terhadap hasil – hasil yang 

terdapat pada kolom result and discussion yang biasanya memiliki data yang sulit kita 

pahami. Dikesimpulan ini pasti dijelaskan secara ringkas oleh penulis agar pembaca 

paham dengan hasil dari yang dia dapatkan. Jadi, tidak perlu repot membaca data 

sebegitu banyak yang tentu akan memakan waktu. Dibagian ini metode juga sedikit 

diulas, yang pastinya akan membawakan kita gambaran tentang alur penelitian ini. 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


71 
 

H. Cara Menulis Artikel Ilmiah 

 

 

Q1. Sebelum Memulai Menulis Artikel Ilmiah 

a) Persiapan Peralatan dan Dokumen untuk Menulis Artikel 

Sebelum kita melakukan penulisan karya ilmiah berupa artikel, kita perlu mempersiapkan 

beberapa hal yang dapat membantu kita dalam proses penulisan. Beberapa peralatan tersebut 

diantaranya:  

 

Aplikasi 

Untuk aplikasi yang digunakan dibagi kedalam beberapa macam, paling tidak menyediakan 

aplikasi ini untuk mempermudah penulisan. 

 Aplikasi penulisan dan pembacaan: Untuk aplikasi penulisan, kita dapat memanfaatkan 

Ms. Word atau aplikasi seperti LaTex. Sedangkan untuk pembacaan, kita dapat 

menggunakan Adobe Reader sebagai aplikasi pembaca pdf atau Foxit Reader, 

tergantung dari selera. 

 Aplikasi browser internet: Disarankan untuk menggunakan Google Chrome, alasannya 

karena Google Chrome dapat terintegrasi langsung dengan akun Gmail yang sering kita 

gunakan untuk berbagai keperluan login diberbagai situs. Disamping itu, pengaturan 

add-in atau plug-in pada Chrome juga jauh lebih mudah. 

 Website rujukan: Untuk website rujukan pertama yang harus disiapkan adalah akun 

Google Scholar dan Orcid. Dua akun tersebut paling sering digunakan dan terkadang 

diminta saat akan melakukan submisis. Disamping itu, akun pencarian artikel seperti 

Google Scholar dan beberapa situs  yang telah dituliskan dalam buku catatan juga 

sangat dibutuhkan. Situs pengindeksi seperti ScimagoJR dan pengecek jurnal predator. 

 Aplikasi manager referensi dan sitasi: Untuk aplikasi referensi manager, dapat 

menggunakan Excel atau aplikasi sejenisnya yang mempermudah kita dalam 

melakukan list pada artikel yang telah dibaca. Sedangkan untuk sitasi, dapat 

menggunakan Mendeley yang sudah terinstall kedalam Ms. Word. 

 Aplikasi penterjemahan: Memanfaatkan Google Terjemah dan juga Grammarly, 

usahakan untuk mendapatkan akun yang berbayar. 

 Aplikasi plagiasi: Untuk aplikasi ini disarankan Turnitin. 

 Aplikasi grafis: Aplikasi penting untuk menampilkan grafis data yang akan 

ditampilkan, bisa memanfaatkan Excel ataupun SPSS sebagai bahannya. Namun, 

aplikasi seperti Adobe Photoshop, Photoscape, Draw Io juga penting, untuk melakukan 

editing gambar. Sedangkan untuk pembuatan grafis, kami secara pribadi menyarankan 

Matplotlib yang terdapat pada bahasa Python dan fasilitas pada bahasa R atau kita juga 

bisa menggunakan fasilitas dari Tableau agar terkesan lebih bagus dan professional. 

 

Dokumen 

Dokumen sering diperlukan sebelum melakukan submisi pada jurnal tertentu, hanya saja apa 

yang akan dilist pada tulisan ini tidak semuanya dibutuhkan dalam suatu jurnal sekaligus, 

namun terkadang sering dibutuhkan. Jadi, alangkah baiknya tetap ada meskipun tidak diminta. 
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I. Cara Menulis Karya Ilmiah 

 

 

Q1. Sebelum Memulai Menulis Karya Ilmiah 

Sebelum kita dapat melakukan penulisan suatu karya ilmiah, seperti skripsi, thesis ataupun 

disertasi, tentu ada beberapa hal yang perlu dipersiapan dari awal agar pada saat penulisan kita 

benar – benar dapat bekerja secara tepat, cepat, dan efesien. Beberapa persiapan tersebut 

berkaitan dengan kemampuan kita atau skill dan juga beberapa perangkat aplikasi pendukung 

yang akan mempermudah kita dalam memanajemen penulisan karya ilmiah. Namun, yang tak 

kalah penting adalah pada saat hendak melakukan penulisan karya ilmiah yaitu kita tahu apa 

yang akan kita tulis. Jadi sebenarnya sebelum kita menginjak penulisan karya ilmiah, perlu 

melakukan langkah – langkah yang terdapat pada bagian penulisan artikel ilmiah seperti studi 

literatur dan berbagai tindakan lainnya. Hal ini bertujuan agar kita  dapat memahami seluk 

beluk apa yang hendak kita sampaikan kedalam sebuah kertas kosong. Oleh karena itu, berikut 

adalah beberapa hal yang harus kita pahami sebelum melakukan penulisan karya ilmiah yang 

baik, cepat, efektif, dan efesien: 

a) Memahami bagian – bagian dari sebuah karya ilmiah. Untuk dapat melakukan penulisan 

karya ilmiah, tentu terlebih dahulu harus mengetahui hal – hal apa saja yang terdapat pada 

sebuah karya ilmiah. Misalnya harus terdapat latar belakang, tujuan, rumusan masalah, studi 

litelatur, dan sebagainya. Dengan mengetahui susunan dari karya ilmiah, maka kita dapat 

dengan mudah memetakan semua bahan yang dibutuhkan sebelum kita memasak tulisan 

kedalam sebuah kertas kosong. Biasanya karya ilmiah secara umum terbagi menjadi 5 

sampai 6 bagian. Jika 5 bagian biasanya terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi 

penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Sedangkan untuk yang 6 bagian, biasanya adalah 

pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konsep penelitian, metodologi penelitian, 

pembahasan, dan kesimpulan. Untuk pembahasan lebih detail pada tiap bab, akan 

disampaikan pada penjelasan selanjutnya. 

b) Survey referensi dan drafting. Untuk mempermudah pada saat melakukan kepenulisan, 

biasanya penulis terlebih dahulu menulis sebuah draf tentang poin – poin rancangan 

penyampaian apa saja yang akan ditulis dalam sebuah karya ilmiah tersebut. Misalnya pada 

bagian ini, saya harus membahas kalibrasi, sedangkan pada bagian lain saya harus 

membahas teori perhitungan dan lain sebagainya. Jadi, dengan melakukan hal ini, saat 

melakukan penulisan secara penuh, penulis tidak akan mengalami kebingungan karena 

semua sudah terkonsep sejak awal dan hanya tinggal menambahkan kata – kata sesuai 

dengan narasi yang sudah konsep sebelumnya. Tentunya sebelum melakukan hal tersebut, 

harus melakukan drafting, kita terlebih dahulu melakukan survey litelatur dari karya ilmiah 

yang secara tema, memiliki korelasi yang hampir sama dengan kita. Misalnya kita memiliki 

judul topik karya ilmiah tentang analisa perbandingan metode kecerdasaan buataan pada 

kendali motor BLDC, maka saat hendak melakukan pencarian referensi karya ilmiah, kita 

bisa mencari topik pada pengendalian motor BLDC dan kecerdasaan buataan. Referensi 

tidak haruslah berupa karya ilmiah yang sama, misalnya harus skripsi, thesis ataupun 

disertasi. Namun, artikel ilmiah juga bisa kita gunakan sebagai rujukan karena artikel 

biasanya lebih ringkas dan merupakan rangkuman dari sebuah penelitian besar yang 
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GLOSARIUM 
 

A   

Accept for 

publication 

: Adalah keputusan yang diberikan oleh dewan editor bahwa 

artikel kita telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal 

tersebut 

Acceptance Rate 

(AR)  

: Sebuah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan 

peluang dari penerimaan suatu jurnal pada saat melakukan 

submisi 

Accepted with major 

revision 

: Adalah keputusan yang diberikan oleh dewan editor bahwa 

jurnal kita memerlukan revisi dengan jumlah yang cukup 

banyak 

Accepted with minor 

revision 

: Adalah keputusan yang diberikan oleh dewan editor bahwa 

jurnal kita memerlukan revisi dengan jumlah yang sedikit 

Acknowledgement : Ucapan terimakasih yang diberikan kepada beberapa pihak 

yang berpartisipasi dalam publikasi ilmiah 

Aims and Scope : sasaran dan cangkupan pembahasan pada suatu jurnal. 

Archieve : Sebuah menu untuk melihat edisi terbitan dari jurnal 

tertentu 

Article in press : Indikasi pada proses submisi yang menunjukkan bahwa 

artikel kita masih dalam proses review atau masih berada 

di meja editor 

Article Paper 

Charge (APC) 

: Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan publikasi pada 

jurnal yang dituju. Pembayaran ini berbeda – beda pada 

tiap publisher 

Artikel : Adalah naskah laporan dari hasil penelitian kita 

Author : Istilah lain untuk penulis 

Author guideline : Panduan kepenulisan. Memuat tentang struktur artikel 

yang digunakan, model penyebutan gambar, tabel, dan 

seluruh informasi yang berguna bagi penulis untuk dapat 

mempublikasikan artikel pada suatu jurnal 

C   

Chief editor : Kepala dewan penerbit pada suatu jurnal ilmiah. Biasanya 

merangkap menjadi satu dengan editor. Tugasnya sama 

seperti editor dimana bertanggungjawab atas seleksi artikel 

dan memutuskan artikel tersebut layak atau tidak untuk 

dipublikasikan 

Citescore : ukuran yang mencerminkan jumlah rata-rata tahunan 

kutipan atas artikel terbaru yang diterbitkan dalam jurnal 

tersebut 

Copyright transfer 

agreement 

: Sebuah surat perjanjian yang menyatakan bahwa kita 

menyerahkan seluruh karya kita kepada penerbit atau 

jurnal yang dimaksud 
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Cover letter : Surat pengantar yang digunakan untuk awal pada saat 

melakukan submisi jurnal. Surat ini berisikan identitas 

artikel yang disubmisikan serta konten singkat yang 

terdapat pada penelitian 

D   

DOI : Adalah singkatan dari Digital Object Identifier yang 

merupakan sebuah alat bantu pengenal dokumen 

elektronik yang berlaku secara permanen 

Double blind Review  : Sistem review yang terdapat pada jurnal ilmiah dimana 

nama penulis dan reviewer tidak dapat saling mengetahui 

Editor : Orang yang bertanggungjawab dalam proses penyeleksian 

jurnal ilmiah sekaligus sebagai penghubung antara penulis 

dengan reviewer. Editor sekaligus menjadi kepala reviewer 

yang mempunyai hak untuk menerima dan menolak sebuah 

artikel 

G   

Grammar : Struktur dalam bahasa inggris 

I   

Impact Factor : suatu parameter yang digunakan untuk mengukur 

cerminan dari jumlah rata-rata tahunan dari sitasi atau 

kutipan suatu artikel pada jurnal tersebut. 

J   

Jurnal : Penerbit artikel ilmiah pada bidang tertentu 

K   

Konferensi : Sebuah agenda dimana artikel ilmiah dipresentasikan. 

Proses seleksinya cukup cepat dan hanya terjadi sekali 

dalam tiap prosesnya 

 

L 

 

 

Login : Proses masuk kedalam suatu halaman tertentu 

 

N 

 

 

Novelti : Keterbaruan penelitian, atau juga dapat dikatakan sebagai 

kontribusi yang diberikan oleh peneliti kepada ilmu 

pengetahuan dan belum pernah dilakukan orang lain 

O   

Open Access (OA)  : definisi bahwa jurnal tersebut secara praktik melakukan 

didistribusikan secara online, bebas biaya atau hambatan 

akses lainnya 

Open peer review  : Sistem review yang terdapat pada jurnal ilmiah dimana 

nama penulis dan reviewer saling mengetahui 
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P 

Peer Review : untuk menilai validitas, kualitas dan orisinalitas artikel 

yang akan dipublikasikan. Tujuan utama dari proses ini 

adalah untuk mempertahankan integritas keilmuan dengan 

menyaring artikel yang tidak valid atau berkualitas rendah 

Plagiasi : Melakukan penjiplakan atau mengambil karangan orang 

lain dan diakui sebagai miliknya 

Q   

Quartiles : parameter yang secara definisi sama dengan kuartil dimana 

Quartile atau yang biasa disingkat Q menunjukkan sebaran 

distribusi dari IF suatu jurnal 

R   

Register : Proses pendaftaran dengan menyertakan beberapa 

indentitas. Biasanya dibutuhkan ketika hendak bergabung 

dengan situs tertentu 

Reject : Penolakan yang dilakukan oleh editor 

Review : Orang yang memiliki tugas untuk membaca dan 

memberikan komentar terhadap artikel yang masuk 

Review type : Mendefinisikan teknik dalam melakukan review oleh 

jurnal tertentu 

 

S 

 

 

Single blind review  : Sistem review yang terdapat pada jurnal ilmiah dimana 

nama penulis diketahui oleh reviewer tetapi penulis tidak 

mengetahui nama reviewer 

SJR Score : ukuran dari pengaruh ilmiah dari suatu jurnal ilmiah yang 

diukur melalui jumlah sitasi yang diterima oleh jurnal dan 

pentingnya atau prestise jurnal dimana sitasi tersebut 

berasal 

Source Normalized 

Impact per Paper  

(SNIP) 

: Untuk mengukur dampak kutipan kontekstual suatu jurnal 

dengan "menormalkan" nilai kutipan Nilai SNIP 

digunakan untuk mengoreksi perbedaan perilaku kutipan 

(frekuensi kutipan) di seluruh bidang penelitian dan 

cakupan database. 

Special issue : Isu tambahan diluar isu yang biasanya diterbitkan oleh 

jurnal yang bersangkutan. Biasanya isu - isu yang sedang 

panas pada saat itu 

State of the art : Jejak pencapaian dari penelitian dengan topik tertentu 

sampai dengan saat ini 

Submisi : Proses pengiriman artikel pada jurnal 

 

T 
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Time to 1st Decision : mendefinisikan seberapa lama waktu kita untuk dapat 

menerima keputusan dari reviewer setelah kita melakukan 

submisi 

U   

URL : Alamat dari suatu situs, biasa diawali dengan http atau 

www 
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