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RINGKASAN 

 

Publikasi ilmiah merupakan suatu keharusan untuk 

melanjutkan keberlangsungan perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Dengan menulis karya ilmiah dan mempublikasikan 

karya tersebut pada wadah yang tepat, dengan demikian secara 

langsung telah melanjutkan estapet perkembangan ilmu 

pengetahuan. Untuk mempublikasikan karya ilmiah, diperlukan 

sumber literature yang tepat dan bereputasi. Sarana dimana karya 

ilmiah dipublikasikan juga merefleksikan kualitas karya tulis 

ilmiah tersebut. Karya ilmiah yang ideal memiliki setidaknya 

sebuah Novelty yang ditemukan dan dibahas dalam karya tulis 

tersebut. Novelty dapat di telusuru dan direncanakan dengan 

membaca beberapa sumber literature yang berkualitas. Pada 

buku ini membahas strategi menemukan Novelty, strategi menulis 

karya tulis ilmiah yang berkualitas, dan strategi mempublikasikan 

karya ilmiah pada level Nasional dan Internasional bereputasi 

tinggi, serta strategi menaikkan Scopus h-index seorang author. 

Karya ilmiah ditulis dengan struktur penulisan tertentu. 

Secara umum, sebuah karya ilmiah dimulai dengan Judul yang 

merefleksikan metoda yang digunakan dan target yang 

diharapkan. Kemudian diikuti dengan Abstrak yang merupakan 

miniatur karya ilmiah tersebut. Pada bagian pendahuluan, 

terdapat latarbelakang masalah yang akan diangkat dan diikuti 

dengan state of the art karya tersebut. Metodologi merupakan 

prosedur logik yang terperinci dengan sumber literature yang 

terpecaya. Hasil dan pembahasan merupakan wadah untuk 

menyampaikan hasil penemuan pada karya ilmiah tersebut. 

Sedangkan kesimpulan adalah sarana untuk mengulas kesuksesan 

dan juga rekomendasi yang mungkin untuk penelitian selanjutnya. 

Jika sebuah karya ilmiah yang telah dipublikasikan dan dijadikan 

referensi oleh publikasi yang lain, ini akan menaikkan level karya 
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tersebut yang diukur dari beberapa instrument, diantaranya nilai 

h-index, sehingga akan mengakibatkan sarana journal karya 

tersebut terangkat yang diukur dari nilai SJR dan impact factor. 

Sementara bagi author, ini akan memberikan kenaikan citation 

yang berimbas pada naiknya h-index seseorang. 
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BAB I 
Pendahuluan 
 

 

1.1  Karya Tulis Ilmiah   

Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah bentuk 

penulisan secara teknis yang dirancang husus untuk 

mengkomunikasikan informasi ilmiah baik berupa hasil penelitian 

atau review sebuah keilmuan kepada para pembaca hususnya 

kepada ilmuwan yang serumpun lainnya. Karya tulis ilmiah adalah 

karya tulis yang berisi permasalahan dan metode untuk mengatasi 

masalah tersebut sampai pada solusi yang dihasilkan untuk 

mengatasi masalah ataupun menjawab masalah tersebut. TENTunya 

ditulis menurut kaedah ilmiah tertentu. Karya tulis ilmiah haruslah 

berisi data dan fakta yang ditulis secara runut dan sistematis.  

Sebuah karya ilmiah memuat tulisan yang logis berdasarkan 

fakta. Dalam hal pencapaian tingkat kelogisan tertentu pada sebuah 

karya ilmiah yang dipresentasikan dalam bentuk tulisan, seoarang 

peneliti perlu menggunakan landasan teori yang sesuai dan kuat. Ini 

bisa berupa studi pustaka yang akan membantu sipeneliti dalam 

mempertahankan hasil yang diperoleh yang ditulis tersebut. Dengan 

landasan teori ini, sebuah karya tulis ilmiah bisa dimonitor apakah 

menyimpang dari sebuah disiplin ilmu tertentu atau tidak dan perlu 

dipertanggungjawabkan. 

Konsekwensi pertanggung jawaban ilmiah bukan hanya 

sekedar sistematika penulisannya saja. Namun adalah suatu karya 

ilmiah harus memenuhi kaidah-kaidah seperti kutipan yang betul. Ini 

artinya adalah bahwa penemuan orang lain sebelum nya perlu lah 

dihargai dengan cara melakukan pengutipan yang betul. Selain itu 
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juga harus memenuhi kaidah penulisan frasa dan kalimat yang sesuai 

dan benar. 

Karya tulis ilmiah dapat di publikasikan pada berbagai media 

media seperti pada Jurnal, Proceedings Konferensi dan bahakan pada 

media lainnya. Jurnal ini terbagi dalam beberapa level, level Lokal, 

level Nasional, level Internasional. Selengkapnya akan di bahas pada 

bab berikutnya. Selain jurnal, karya tulis ilmiah bisa juga 

dipublikasikan pada Konferensi, yang di kumpulkan dalam bentuk 

Peoceeding. Konferensi ini juga ada beberapa level, yaitu level Lokal, 

level Nasional dan level Internasional (akan dibahas mendetil pada 

bab berikutnya).  

Pilihan terakhir untuk publikasi juga dapat di muat pada 

majalah keilmuan bahkan bisa saja pada kolom husus di sebuah 

media masa seperti surat kabar dan majalah. Tergantung pada genre 

ilmiah tertentu, artikel jurnal, poster ilmiah, atau review sebuah 

keilmuan misalnya, beberapa aspek penulisan dapat berubah, seperti 

tujuan, audiens, atau pengorganisasiaannya. Banyak aspek penulisan 

ilmiah, namun bagaimanapun secara umum bentuk penulisannya 

hanya sedikit saja perbedaannya.  

Gambar 1.1 adalah sebuah karya tulis ilmiah yang telah di 

publikasikan pada jurnal Internasional yang bereputasi dan terindex 

oleh Scopus. Gambar ini memperlihatkan sebuah karya ilmiah 

dengan rumpun keilmuan Geosains, dengan demikian pembaca yang 

akan menggunakan karya ilmiah ini adalah dengan keilmuan seperti, 

para ahli geologi, geofisika, dan juga bisa para ahli lingkungan 

hususnya lingkungan unorganik. 

Gambar 1.2 adalah sebuah sampul karya tulis ilmiah level 

internasional namun belum memiliki reputasi. Jurnal ini adalah 

memiliki spesipikasi bidang keilmuan kependidikan. Gambar 1.3 

adalah sebuah Proceedings konferensi internatioanl. 
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Gambar 1.1. Contoh sampul sebuah karya tulis ilmiah yang 

dipublikasikan pada jurnal International bereputasi. 
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Gambar 1.2. Contoh sampul sebuah Jurnal International yang belum 

memiliki reputasi, namun sudah memenuhi syarat International, 

walaupun belum terindex Scopus. 
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Gambar 1.3. Sampul sebuah proceeings konferensi Internatioanl. 
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1.2  Ciri Karya Tulis Ilmiah 

Apa sajakah ciri penting secara umum dari penulisan karya 

tulis ilmiah profesional? 

1. Pendengar utamanya adalah ilmuwan lain yang serumpun 

dengan keilmuan tersebut. Untuk tulisan karya ilmiah 

tertentu, sasarannya adalah para ilmuan yang sudah 

memeiliki tingkat keilmuan tertentu. Misalnya, jurnal 

matematika, itu yang akan membaca jurnal tersebut adalah 

para ilmuan dibidang matematika dan yang serumpun 

dengannya. Hampir tidak mungkin itu akan dibaca oleh 

ilmuan bidang sejarah misalnya. Begitu juga dengan jurnal 

bidang sejarah. 

2. Ringkas dan tepat. Tujuan penulisan ilmiah adalah untuk 

mengkomunikasikan informasi ilmiah secara jelas dan 

ringkas. Bahasa yang berbunga-bunga, ambigu, bertele-tele, 

dan berlebihan bertentangan dengan tujuan penulisan. 

Dengan demikian tulisan pada karya tulis ilmiah ini kan 

selalu merujuk pada bahasa yang sangat efisien tanpa 

mengenal bahasa yang berulang, berbelit belit dan 

sebagainya. 

3. Harus diatur dalam konteks karya lain yang dipublikasikan. 

Karena ilmu membangun dan mengoreksi dirinya sendiri dari 

waktu ke waktu, penulisan ilmiah harus ditempatkan dan 

merujuk pada temuan sebelumnya. Konteks ini berfungsi 

sebagai motivasi untuk pekerjaan baru yang sedang 

diusulkan atau makalah yang ditulis, sebagai titik 

keberangkatan atau kesesuaian untuk temuan dan 

interpretasi baru, dan sebagai bukti pengetahuan dan 

keahlian penulis di lapangan. 

4. Sebuah karya tulis ilmiah yang berkualitas tinggi memiliki 

paling tidak sebuah kebaruan (Novelty). Kebaruan yang 

dimaksud adalah bisa saja kebaruan dalam menemukan 
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konsep baru, menemukan metode baru, menemukan sesuatu 

yang menakjubkan, meningkatkan hasil sebuah penelitian 

sebelumnya, memberikan cara analisa yang lain sehingga 

mendapat hasil interpretasi ataupun hasil yang lebaih bail. 

Untuk Novelty ini, slengkapnya akan dibahas pada bab 

berikutnya.  

 

1.3. Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

Karya tulis ilmiah memberikan manfaat kepada penulis karya 

ilmiah tersebut dan juga memberikan manfaat pada pembaca karya 

tersebut. Kepada penulis karya tersebut memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Pelatihan dalam pengembangan kemampuan membaca yang 

baik.  

2. Pengenalan pada kegiatan kepustakaan 

3. Mendapatkan rasa bangga secara intelektual 

4. Menambah cakrawala keilmuan  

5. Bahan rujukan bagi penelitian yang akan dilaksanakan 

peneliti selanjutnya 

6. Meningkatkan kemampuan analisa dan orgainising fakta,  

data dengan sistematis 

7. Melatih dalam Penggabungan hasil review dari bermacam 

sumber 

1.4  Sistem Penulisan  

 Buku ajar ini ditulis dalam bentuk bab-bab yang mencakup 

sebelas bab. Kesebelas Bab tersebut merupakan serangkaian 

pembahasan yang saling mendukung.  

Bab yang pertama menjelaskan latarbelakang secara umum 

penulisan buku ini. Dimana pentingnya karya tulis ilmiah dituangkan 

dalam Bab 1 ini.  
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Pada Bab dua dibahas tentang sumber literature yang 

direkomendasikan untuk digunakan dalam penulisan karya tulis 

ilmiah. Bagaimana mengakses sumber literature ini juga di bahas 

pada Bab 2. Selain itu pada Bab dua juga dibahas tentang level-level 

publikasi karya tulis Ilmiah, dari tingkat local hingga pada level 

Internasional yang ber impak factor dan kategori Q1. 

Pada Bab ke tiga, dibahas mengenai karakteristik sebuah 

karya tulis ilmiah. Ciri ciri karya tulis ilmiah, tujuan karya tulis ilmiah 

dan juga mamfaat penulisan karya tulis ilmiah.  

Pada Bab ke empat dibahas tentang novelty sebuah karya 

ilmiah. Dalam bab ini juga dibahas bagaimana strategi menumakan 

sebuah novelty dalam penelitian (sebelum melakukan penelitian). 

Pembahasan juga diteruskan pada bedah abstract beberapa karya 

ilmiah yang memiliki novelty dengan jenis yang berbeda beda. 

Bab ke lima membahas bagaimana struktur karya tulis ilmiah. 

Bagaimana strategi sebelum menulis karya tulis ilmiah, apa yang 

harus dilakukan sebelum menulis karya tulis ilmiah, semua ini 

dibahas pada bab ke lima ini. 

Teknik penulisa judul dan abstrak di bahas pada Bab ke 

enam. Pada bab ini di contohkan beberapa publikasi dan di bedah 

judul dan abtrak masing masing contoh kasus. Pembedahan judul 

dan abstrak ini mulai dari kriteria penuisan yang baik hingga 

beberapa saran yang harus di perhatikan pada judul dan abstrak 

yang di bahas tersebut. 

Pada Bab ke tujuh, dibahas bagaimana menulis sebuah 

Pendahuluan untuk karya tulis ilmiah. Strategi penulisan dan juga 

cara citation juga di bahas pada bab ini. Yang paling utama dari bab 

ini adalah bagaimana menulis state of the art yang baik sehingga 

terlihat pentingnya karya ilmiah tersebut. 
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Pada Bab ke Delapan, dibahas mengenai cara menulis 

metodologi sebuah karya ilmiah. Pada bab ini juga di bedah beberapa 

metodologi yang sudah dipublikasikan. Pembahasan menyangkut apa 

yang seharusnya di tulis, apa yang belum dan sebagainya. 

Pada Bab yang ke Sembilan membahas tentang strategi dan 

cara penulisan Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini juga di beri saran 

saran bagaimana mempresentasikan hasil penelitian dalam bentuk 

table ataupun gambar / grafik yang baik. 

Bab yang ke sepuluh membahas tentang bagaimana menulis 

kesimpulan pada sebuah karya tulis ilmiah. Pada bab ini juga 

diberikan beberapa contoh kesimpulan yang sudah di publikasikan 

dan juga dibahas bagian bagian yang perlu diperbaiki dari 

kesimpulan tersebut. 

Bab yang terakhir adalah menulis daftar Pustaka. Hal ini di 

anggab penting untuk memberikan wawasan bahwa setiap jurnal 

terkadang memiliki style penulisan daftar pustaka tersendiri. 
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Pertanyaan dan renungan untuk Bab I 

1. Apa itu karya tulis ilmiah? 

2. Mengapa sebuah hasil penelitian atau sebuah penemuan 

perlu dipublikasikan? 

3. Apa manfaat sebuah karya ilmiah bagi pemilik karya tersebut, 

jika dihubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan?  
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BAB II 

Sumber Referensi dan Jenis Publikasi 
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Kualitas sebuah publikasi sangat 

dipengaruhi oleh seberapa banyak  dan 

seberapa berkualitas sumber referensi yang 

digunakan oleh penulis tersebut. 
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BAB II 

Sumber Referensi dan Jenis Publikasi 

 

 

2.1.  Pendahuluan   

Pada bab ini akan dibahas sumber referensi yang tepat pada 

penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yang baik dan 

berkuliatas adalah karya yang menjadikan sumber referensi yang 

bereputasi sebagai acuan ataupun sebagai pedoman ataupun sebagai 

referensi dalam penulisannya. Tidak sedikit karya tulis ilmiah 

menjadikan laman laman blok yang di internet sebagai referensi yang 

digunakannya dalam penulisan.  

Tanpa disadari bahwa laman laman blok di internet tersebut 

adalah merupakan tulisan dari berbagai kalangan masyarakat mulai 

dari tulisan siswa selevel SMP, siswa SMA mahasiswa dan bahkan 

sampai tulisan para ahli. Walaupun terkadang tulisan pada laman blok 

itu memiliki tingkat keilmuan yang tinggi dan tingkat saintifik yang 

tepat, namun secara etika, laman blok tidak dapat dijadikan referensi 

dalam penulisan karya tulis ilmiah karena laman blok tidak memiliki 

legalitas dalam penerbitan, seperti nomor ISSN ataupun nomor ISBN. 

Dalam bab 2 ini akan dibahas sumber referensi dari berbagai 

sumber yang secara ilmiah dapat dipercaya dan memiliki legalitas 

secara saintifik. Sumber referensi yang dibahas ini juga sekaligus 

sebagai jenis publikasi karya tulis ilmiah. Sumber literatur dan Jenis 

publikasi yang dimaksud adalah Jurnal (Lokal, Nasional dan 

Internasional) dan juga proceeding seminar (Lokal, Nasional dan 

Internasional), dan seterusnya buku buku yang memiliki legalistas 

yang diterbitkan oleh penerbit yang terpercaya. 
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2.2.  Jurnal   

Jurnal adalah sumber referensi dan juga tempat publikasi yang 

paling utama dalam penulisan karya tulis ilmiah. Mengapa jurnal 

dikatakan sebagai sumber referensi yang paling tepat? Jurnal 

merupakan publikasi dari hasil penelitian oleh para peneliti. Didalam 

jurnal terdapat temuan temuan baru yang sangat relevan dengan 

keilmuan tertentu. Oleh sebab itu ketika jurnal dijadikan sumber 

referensi, makakarya tulis ilmiah yang dibuat akan dilandasi dari hasil 

penemuan yang up todate sebelumnya, sehingga bidang keilmuan 

tersebut semakin berkembang. Itu sebab nya beberapa Jurnal 

memberikan syarat bahwa sumber reseferensi dari jurnal adalah 

misalnya 90%, dan bahkan mereka memberi syarat bahwa jurnal yang 

dimaksud adalah jurnal 5 tahun terakhir dan banyak lagi syarat syarat 

yang ditetapkan. 

Jurnal dibagi dalam beberapa level. 

2.2.1. Jurnal Lokal (Nasional tak terakreditasi) 

Jurnal lokal yang dimaksud disini adalah jurnal yang 

diterbitkan dengan memiliki ISSN namun belum memiliki 

akreditasi dari Dikti (Direktorat Pendidikan Tinggi). Jurnal 

lokal banyak sekali jumlahnya. Hampir semua Program Studi 

di Perguruan tinggi negeri di Indonesia memiliki jurnal yang 

belum terakreditasi Dikti (Lokal). Sebuah jurnal dikatan jurnal 

lokal adalah: memiliki ISBN namun belum terakreditasi oleh 

Dikti. Terkadang jurnal lokal yang dimaksud ini juga di 

katakan sebagai jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Jadi 

walaupun sebuah junal bahasa pengantarnya adalah bahasa 

Inggris, dan juga judul jurnalnya adalah International, namun 

jika jurnal tersebut belum terakreditasi dikti, maka jurnal 

tersebut tetap di golongkan pada jurnal Lokal ataupun jurnal 

Nasional yang tak terakreditasi. 
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Gambar 2.1 memperlihatkan beberapa sampul jurnal yang 

tidak terakreditasi oleh Dikti. Pada contoh ini diperlihatkan 

juga lokasi link website jurnal tersebut. 

Contoh jurnal lokal adalah: 

Jurnal Riau Biologia (https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JRB) 

 

Pelita Bangsa Pelestari Pancasila  

(https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB) 

 

https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JRB
https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB
https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JRB/issue/current/showToc
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Jurnal Pendidikan Kimia Universitas Riau  

https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPKUR 

 

International Journal of Educational Best Practices 

https://ejournal.unri.ac.id/index.php/IJEBP 

 

Gambar 2.1 Contoh sampul Jurnal belum Terakreditasi (April 2018) 

https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPKUR
https://ejournal.unri.ac.id/index.php/IJEBP/issue/current/showToc
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Untuk pencarian Jurnal Lokal (Nasional Tak Terakreditasi) 

dapat di temukan pada website E-Journal untuk masing 

masing perguruan tinggi di Indonesia. Kebanyakan perguruan 

tinggi di Indonesia menerbitkan Jurnal pada wadah website 

yang sama, yaitu ejournal masing masing perguruan tinggi. 

 

2.2.2. Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti 

Jurnal Nasional yang terakreditasi dikti adalah jurnal yang 

diterbitkan dengan memiliki ISSN dan sudah memiliki 

akreditasi dari Dikti (Direktorat Pendidikan Tinggi). Jurnal 

Nasional Terakreditasi Dikti ini jumlahnya tidak banyak. 

Untuk bidang pendidikan hanya sekitar 20 journal saja yang 

terakreditasi oleh Dikti. Ada beberapa faktor yang di dinilai 

oleh Dikti dalam memberikan akreditasi. Diantaranya adalah 

terbit secara teratur dan konsisten, di review oleh revier yang 

berdideikasi, editornya berasal dari keilmuan yang serumpun, 

dan sebagainya. Oleh sebab iu tidak banyak jurnal yang 

mendapat akreditasi dari Dikti.  

Tabel 2.1 berikut ini adalah daftar jurnal Nasioal yang 

terakreditasi oleh Dikti, hususnya jurnal dibidang pendidikan 

Tabel 2.1. Daftar jurnal pendidikan terakreditasi Dikti 
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 Seperti yang terlihat pada Table 2.1 diatas, Jurnal Nasional 

yang terakreditasi dikti memiliki batas akreditasi yaitu selama 

lima tahun, setelah itu pengelola jurnal mengajukan akreditasi 

lagi sehingga mendapatkan reakreditasi kembali. Namun jika 

tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh Dikti, jurnal 

tersebut bisa tidak terakreditasi lagi oleh dikti untuk periode 

berikutnya.  

Untuk selengkapnya dapat di lihat pada: 

http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals 

Pada link website diatas dapat dilihat daftar jurnal yang 

terindex oleh Sinta (Badan yang memberikan penilaian pada 

Jurnal Nasional) 
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2.2.3. Jurnal Internasional tidak bereputasi 

Kriteria Jurnal Internasional tidak bereputasi menurut Dikti 

adalah memiliki ISBN, di terbitkan dengan menggunakan 

Bahasa Internasional, memiliki dewan redaksi dan alamat 

dewan redaksi dari berbagai negara yang bisa ditelusuri, 

terindek oleh badan index selain Scopus dan Thomson Reuter 

(ISI). Contoh badan pengindek yang diakui dikti selain Scopus 

dan Thomson Reuter (ISI) adalah:  

1. DOAJ (Directory Open Access Journal) 

2. CrossRef 

3. CABI 

4. EBSCO 

5. Dan sebagainya 

 

Berikut ini adalah contoh Jurnal Internasional yang tidak 

bereputasi: 
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Gambar 2.2. Jurnal International yang belum memiliki reputasi, 

namun sudah memenuhi syarat International, walaupun belum 

terindex Scopus. 
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http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/psikologi/ 

Blind peer review 

Subject: Philosophy. Psychology. Religion: Psychology 

Date added to DOAJ: 19 Jan 2016 

Dan sebagainya. 

 

2.2.4. Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindex Scopus atau 

ISI (Tomson Reuters) 

Untuk level yang tertinggi kriteria Jurnal Internasional yang 

bereputasi dan terindex Scopus atau ISI (Thomson Reuter) 

menurut Dikti adalah memiliki ISBN, di terbitkan dengan 

menggunakan Bahasa Internasional, memiliki dewan redaksi 

dari berbagai negara dan alamat dewan redaksi yang bisa 

ditelusuri, terindek oleh badan index Scopus dan Thomson 

Reuter (ISI).  

Tabel 2.2 adalah contoh Jurnal Internasional Bereputasi 

Terindex Scopus yang memiliki awalan kata “Education”:  

 

Tabel 2.2 Daftar Jurnal Internasional Terindex Scopus dengan kata 

awal “Education” 

 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/psikologi/
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Dari table 2.2 diatas, dapat dilihat bahwa beberapa jurnal 

internasional ini bisa di akhiri index nya oleh Scopus. Ada 

bereapa factor penyebab Scopus tidak melanjutkan 

pengindexan sebuah jurnal, diatantaranya adalah ketidak 

konsistenan penerbitan dan juga karena jurnal tidak di 

manege dengan baik seperti tidak di review dengan baik dan 

sebagainya. 

Untuk pencarian Jurnal Terindex Scopus dapat menggunakan 

Link website berikut ini: 

https://www.scimagojr.com/ 

https://www.scimagojr.com/
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Jika di klik link tersebut maka akan keluar windows seperti 

Gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3. Window pencarian jurnal terindex Scopus 

 

Pada Gambar 2.3 bagian tengah terlihat kolom search 

pencarian jurnal, sedangkan pada bagian atas terdapat item 

Jounal Rangkings, Country Ranking dan sebagainya. Jika kita 

memiliki nama sebuah jurnal, ketikkan saja pada bagian 

tengah dan lanjutkan dengan mengklik gambar kaca pembesar 

tersebut, seperti Gambar 2.4 berikut ini. 

Pada Gambar 2.4 sebagai contoh dimasukkan kata Education, 

dengan demikian mesin pencari akan mencari judul jurnal 

yang memiliki kata “Education”. Setelah pencarian, terdapat 

1138 Jurnal dengan kata Education dalam judul Jurnal 

tersebut, terkadang walaupun tidak terdapat kata education, 

namun jurnal yang bidang education juga bisa muncul pada 

pencarian ini. 
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Gambar 2.4. Pencarian Jurnal dengan salah satu kata judul nya adalah 

Education. 

Setelah muncul windows seperti gambar 2.4, selanjutnya jika 

kita berminat pada salah satu jurnal yang di tampilkannya, 

maka tinggal klik jurnaltersebut untuk melihat level reputasi 

jurnal tersebut. Berikut dicontohkan salah satu jurnal yang 

ditampilkan pada Gambar 2.5. Pada Gambar 2.5 ini terlihat 

spesipikasi jurnal secara lengkap, mulai dari H index nya, 

sampai pada Scope jurnal tersebut. Jika di teruskan Scrol 

Down, maka akan tampil window seperti Gambar 2.6. Pada 

bagian bawah ini terlihat level Quartile (Q) jurnal tersebut 

berdasarkan pada nilai SJR yang jurnal tersebut miliki. Selain 

itu juga dapat dilihat data statistic penerimaan dan penerbitan 

jurnal tersebut. 
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Gambar 2.5 Spesipikasi Jurnal 

 

Gambar 2.6 Spesipikasi Jurnal lanjutan  

 

Pada web scimagojr ini kita bisa juga melihat dan menshortir 

jurnal berdasarkan bidang ilmu dan juga Negara. Gambar 2.7 

adalah contoh jurnal dengan bidang ilmu pendidikan yang 

berasal dari Germany. Pada window ini terlihat adanya 35 

jurnal yang berasal dari Germany yang mana scope jurnal 
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tersebut mengenai pendidikan (Education). Pada windows ini 

selain urutan Q jurnalnya, juga di berikan data statistic lainnya 

seperti H index, total document yang mereka miliki, dan 

sebagainya. 

Gambar 2.8. adalah contoh window yang memperlihatkan 

Jurnal bidang Environmental Sciences yang berasal dari semua 

Negara. Windows telah meng short tampilannya berdasarkan 

nilai SJR mulai yang tertinggi. Terlihat juga gambar kunci 

gembok yang terbuka. Gambar kunci gembok ini memberi 

makna bahwa jurnal tersebut adalah open access, sedangkan 

yang taka da kunci gembok artinya untuk meng akses harus 

berbayar. 

 

Gambar 2.7. Jurnal yang berkategori pendidikan (Education) berasal 

dari Germany 
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Gambar 2.8. Jurnal yang berkategori Environmental Sciences yang 

berasal dari Semua Negara 

 

2.3.  Proceeding   

Proceedings adalah kumpulan makalah ataupun paper yang di 

presentasikan pada Seminar ataupun Konferensi. Proceeding ini bisa 

juga dijadikan sebagai sumber referensi dan juga tempat publikasi 

karya tulis ilmiah. Namun sebuah proceeding memiliki level yang lebih 
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rendah jika dijadikan sebuah referensi ataupun target publikasi di 

bandingkan dengan Jurnal. Mengapa proceeding dikatakan memiliki 

level yang lebih rendah? Ini adalah karena Proceeding pada umum nya 

tidak melalui proses review yang ketat. Dikarenakan proses 

penerimaan dan proses review yang adalah dalam waktu yang sangat 

dekat dan juga karena jumlah paper yang masuk adalah relatif banyak, 

maka paper yang masuk proceeding ini biasanya hanya diseleksi 

berdasarkan kesesuaian Topik Seminar dan Judul Paper nya saja. 

Misalnya, jika topik seminarnya tentang pendidikan, maka jika paper 

yang di antar pada seminar ini tentang perikanan, otomatis paper ini 

akan di tolak. Namun jika paper yang masuk tentang pendidikan, 

walaupun kualitasnya sangat rendah, biasanya panitia seminar tetap 

menerima paper tersebut. Jadi untuk dijadikan sebuah referensi, 

proceeding tidak di galakkan pemakaiannya. Satu hal yang lebih 

penting lagi, jika paper kita memiliki kwalitas yang baik dan memiliki 

Novelty, sebaiknya diantarkan pada Jurnal Internasional terindex 

Scopus / ISI dari pada diantar ke Proceeding Seminar.  

Seminar atau pun Konferensi di bagi atas beberapa level 

sebagai berikut: 

2.3.1. Proceeding Seminar Lokal 

Seminar Lokal yang dimaksud adalah seminar yang diadakan 

oleh badan tertentu tanpa adanya peserta dari luar provinsi / 

luar universitas. Seminar lokal bisa saja diadakan oleh 

Universitas, Dinas Pendidikan Provinsi / Kota / Kabupaten 

dan bahkan sekolah sekolah. Jika hasil seminar ini di bukukan, 

maka buku tersebut dinamakan Proceeding. Untuk seminar 

lokal ini, jarang sekali dibuat suatu Proceeding, kebanyakan 

hanya dari satu sumber pemateri saja. 

2.3.2. Proceeding Seminar Nasional 

Seminar Nasional adalah seminar yang diadakan oleh badan 

tertentu dan dihadiri oleh peserta dari berbagai provinsi / luar 

universitas. Seminar Nasional ini bisa saja diadakan oleh 
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Universitas, Dinas Pendidikan Provinsi / Kota / Kabupaten 

dan bahkan sekolah sekolah, asalkan pembicara pada seminar 

tersebut datang dari berbagai tempat. Jika hasil seminar ini di 

bukukan, maka buku tersebut dinamakan Proceeding Seminar 

Nasional, dengan syarat buku tersubut memiliki nomor ISBN.  

Sekarang ini banyak sekali seminar nasional diselenggarakan 

oleh Universitas / Fakultas / bahkan Program Studi yang ada 

di sebuah Universitas. Selain itu Pemda Pemda juga sering 

mengadakan seminar seperti ini. Untuk seminar Nasional, 

biasanya diundang seorang Pemateri dari Badan / Universitas 

/ Propesi yang terkemuka di Indonesia. Kemudian di ikuti oleh 

pembiara lainnya. Pada Seminar Nasional, biasanya setelah 

Pembicara Utama, pada sesi setelah istirahat siang, diikuti oleh 

presentasi peserta peserta yang iku dalam seminar tersebut. 

Gambar 2.8 adalah prinscreen seminar nasional di beberapa 

tempat dengan berbai bidang. Biasanya seminar nasional ini 

memilih satu bidang tertentu, misalnya bidang Perikanan, 

bidang Pertanian, bidang Pendidikan dan sebagainya. 
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Gambar 2.8. Prin Screen seminar Nasional 
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2.3.3. Proceeding Seminar / Conferensi International 

Seminar Internasional ataupun International Seminar ataupun 

International Conference adalah seminar/conference yang 

diadakan oleh badan tertentu dan dihadiri oleh peserta dari 

berbagai negara. Menurut DIKTI, sebuah konferensi dikatakan 

internasional apabila dihadiri sekurang kurangnya berasal 

dari 4 Negara, dan di selenggarakan dengan menggunakan 

bahasa Internasional (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol 

dan Tiongkok), serta memiliki komite yang berasal dari 

berbagai negara. Syarat berikutnya adalah proceeding yang 

dihasilkan dari seminar tersebut haruslah memiliki nomor 

ISBN. 

Untuk mentelusuri International Conference, dapat digunakan 

link website berikut ini: 

https://conferencealerts.com/ 

Pada conference alert ini bisa di lihat berbagai konferensi yang 

diselenggarakan diberbagai negara. Juga dapat dilihat 

konferensi berdasarkan bidang yang diinginkan. Ketika di klik 

salah satu bidang ataupun negara, maka windows akan 

memunculkan konferensi yang diselengggarakan setelah hari 

kita klik hingga beberapa bulan kedepan. 

Gambar 2.10 adalah contoh International conference yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Riau.  

Gambar 2.11 adalah contoh proceeding The 1st Universitas 

Riau International Conference on educational Sciences (1st UR-

ICES 2017), Pekanbaru, 25 Oct 2017.  

 

https://conferencealerts.com/
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Gambar 2.9. Prinscreen Conference Alert 
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Gambar 2.10. 2nd URICES yang diselenggarakan di Pekanbaru 
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Gambar 2.11. Contoh Proceeding International Conference yang 

online 

2.3.4. Proceeding Seminar / Conferensi International Terindex 

Sama halnya dengan Seminar Internasional ataupun 

International Seminar ataupun International Conference, 

International Conference terindex adalah seminar atau 

conference yang diadakan oleh badan tertentu dan dihadiri 

oleh peserta dari berbagai negara. Menurut DIKTI, sebuah 

konferensi dikatakan internasional terindex (Scopus/ISI) 

apabila dihadiri sekurang kurangnya berasal dari 4 Negara, 

dan di selenggarakan dengan menggunakan bahasa 

Internasional (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan 

Tiongkok), serta memiliki komite yang berasal dari berbagai 

negara. Syarat berikutnya adalah proceeding yang dihasilkan 

dari seminar tersebut haruslah memiliki nomor ISBN, dan 

proceedingnya diindex oleg scopus atupun oleh ISI. 

Untuk mentelusuri International Conference yang terindex, 

dapat juga digunakan link website berikut ini, namun perlu di 

cek satu persatu yang mana yang terindex dan mana yang 

tidak: 
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https://conferencealerts.com/ 

Selain bisa di lihat berbagai konferensi yang diselenggarakan 

diberbagai negara pada Conference Alert ini, juga dapat dilihat 

konferensi berdasarkan bidang yang diinginkan. Setelah diklik 

salah satu bidang ataupun negara, maka windows akan 

memunculkan konferensi yang diselengggarakan setelah hari 

kita klik hingga beberapa bulan kedepan, kemudian di cek 

mana yang terindex dan mana yang tidak. 

Gambar 2.12 adalah contoh International conference yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Riau.  

Setelah konferensi diadakan, beberapa hari kemudian bahkan 

ada yang berbulan kemudian barulah proceeding diterbitkan. 

Gambar 2.13 adalah contoh proceeding yang terindex Scopus. 

Tidak ada beda antara proceeding terindex Scopus dengan 

yang tak terindex, bedanya hanya pada indexnya saja, artinya 

yang terindex masuk dalam daftar yang diakui Scopus dan ini 

bisa menambah h-index seseorang.  

 

Gambar 2.12. Contoh pencarian Conference terindex Scopus 

https://conferencealerts.com/
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Gambar 2.13 Salah satu contoh proceeding terindex Scopus 
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Jika sebuah proceeding terindex Scopus maka publikasi yang 

terindex Scopus ini akan masuk kedalam data base Scopus 

author (penulis) yang bersangkutan. Gambar 2.14 adalah 

contoh proceeding yang masuk dalam scopus data base author 

yang dimaksud. Masuknya publikasi kedalam database Scopus 

author adalah memberikan impack pada naiknya h-index 

author. Jika publikasi tersebut di jadikan referensi oleh 

publikasi lain yang terindex Scopus maka ini juga memberikan 

dampak naiknya h-idex yang bersangkutan. 
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Gambar 2.14. Proceeding yang terindex scopus menambah database 

author yang bersangkutan 

Pada data base Scopus, terlihat nama Author (gambar 2.14 

atas), Institusi, Scopus ID, Bidang, h-Index dan grafik publikasi 

dan sitasi penulis yang dimaksud. Jika windows di croll down, 

terlihat 20 publikasi terakhir saja yang ditampilkan. Pada 

penampilan ini ditampilkan Judul, nama Author, Tahun, 

Sumber dan jumlah sitasi yang telah diterima oleh masing 

masing karya publikasi tersebut. 

 

2.4.  Pengertian Impact Factor dan SJR 

Dikti memberikan keterangan bahwa badan pengindex dunia yang 

berada pada posisi teratas adalah Scopus dan ISI (Thomson Reuters). 

Dengan demikian jika publikasi seseorang masuk kedalam Jurnal 

terindex Scopus / ISI, maka publikasi tersebut telah berada pada 

posisi yang teratas dari segi pengindex. Namun selain itu, seperti 

Scopus dan ISI memberikan peringkat dengan nilai yang disebut 

dengan Impack Factor (untuk ISI) dan SJR (untuk Scopus). Jadi jurnal 

jurnal yang terindex ini juga memiliki peringkatnya.  

Impact factor merupakan ukuran untuk evaluasi kekualitasan jurnal 

yang dinilai oleh ISI/Journal Citation Reports (JCR). Ukuran ini sudah 

dianggap sebagai indikator utama dalam menilai jurnal secara 

kuantitatif untuk tingkat jurnal ataupun artikel, author artikel 

tersebut. Ini juga bahkan digunakan untuk menilai institusi dimana 

author berafiliasi. Impact factor jurnal adalah ukuran seberapa sering 
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Gambar 2.15. Kurva penghitungan Impack Faktor 

 

https://elkimkor.files.wordpress.com/2014/06/kurva-sitasi.jpg
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SCImago Journal Ranking (SJR) adalah ukuran pengaruh ilmiah jurnal 

ilmiah yang memperhitungkan baik jumlah kutipan yang diterima 

oleh jurnal atau prestise jurnal di mana kutipan tersebut berasal. SJR 

jurnal adalah nilai numerik yang menunjukkan jumlah rata-rata 

kutipan terbobot yang diterima selama tahun yang dipilih per 

dokumen yang diterbitkan dalam jurnal tersebut selama tiga tahun 

sebelumnya. Nilai SJR yang lebih tinggi dimaksudkan untuk 

menunjukkan prestise jurnal yang lebih besar. 

Indikator SJR adalah varian dari ukuran sentralitas eigenvector yang 

digunakan dalam teori jaringan. Langkah-langkah tersebut 

menetapkan pentingnya node dalam jaringan berdasarkan pada 

prinsip bahwa koneksi ke node-node bernilai tinggi berkontribusi 

lebih besar terhadap skor node. Indikator SJR telah dikembangkan 

untuk digunakan dalam jaringan kutipan jurnal yang sangat besar dan 

heterogen. Ini adalah indikator ukuran independen dan nilai-nilainya 

memesan jurnal dengan "prestise rata-rata per artikel" mereka dan 

dapat digunakan untuk perbandingan jurnal dalam proses evaluasi 

sains. Indikator SJR memberikan alternatif terhadap faktor dampak 

(IF) atau kutipan rata-rata per dokumen dalam periode 2 tahun. 

Setelah nilai SJR semua jurnal terindex scopus diperoleh, Scopus akan 

merangking jurnal tersebut dalam 4 kategori, yaitu Quartile 1 (Q1), 

Quartile 2 (Q2), Quartile 3 (Q3), dan Quartile 4 (Q4). Quartile yang 

dimaksud adalah pengelompokan jurnal pada 4 bagian berdasarkan 

nilai SJR yang diperoleh jurnal tersebut.  Gambar 2.16 adalah window 

yang memperlihatkan level Q sebuah jurnal yang terindex scopus. Q 

ini berdasarkan nilai SJR yang dimiliki jurnal tersebut. 
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Gambar 2.16 Level Q jurnal yang terindex scopus. 
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Pertanyaan dan Renungan Bab II 

1. Jelaskan wadah yang di anjurkan untuk mempublikasikan 

karya ilmiah. 

2. Bagaimana Dikti membagi wadah yang dikatakan pada no 1 

sehingga diperoleh level level tertentu? 

3. Apa keuntungan seseorang jika mempublikasikan karya tulis 

ilmiahnya pada wadah yang terindex Scopus? 

4. Bagaimana Scopus memberikan penilaian level SJR kepada 

sebuah jurnal. 

5. Bagaimana ISI memberikan nilai Impact factor pada sebuah 

jurnal? 
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Sebuah karya yang berkualitas dihasilkan 

dari serangkaian proses yang berkualitas 
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BAB III 
Karakteristik Karya Tulis Ilmiah 
 

 

3.1.  Pendahuluan   

Karya tulis ilmiah berperan dalam mengembangkan suatu 

bidang ilmu tertentu. Karya tulis ilmiah di tulis berdasarkan kaidah 

ilmiah berdasarkan hasil penelitian ataupun hasil analisa ataupun 

hasil review sebuah masalah yang juga menggunakan kaidah ilmiah 

untuk suatu bidang keilmuan ataupun multi disiplin keilmuan 

tertentu. Sebuah tulisan karya ilmiah tentunya menggunakan bahasa 

yang bukan bahasa sehari hari, karya ilmiah perlu menggunakan 

bahasa yang sesuai dengan aturan bahasa yang digunakan.  

Karya ilmiah memiliki bentuk beberapa jenis, mulai dari 

makalah sederhana sampai pada sebuah artikel yang memiliki Novelty 

yang betul betul bermanfaat untuk perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Karya ilmiah memberikan makna tersendiri bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, bagi penulis dan juga bagi peneliti 

yang menjadikan karya itu sebagai referensi ataupun pembaca karya 

tersebut. Sebuah karya ilmiah  

 

3.2. Tujuan Karya Ilmiah 

Penulisan karya tulis ilmiah pada hakekatnya memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Transformasi keilmuan. 

Karya ilmiah diharapkan bisa menjadi peralihan ilmu 

pengetahuan untuk tingkat sekolah maupun tingkat 

perguruan tinggi bahkan badan swasta atupun milik 
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negara dan lembaga swadaya masyarakat tak 

terketinggalan bagi peminat ilmu tertentu.  

 

2. Melatih Ketrampilan Husus. 

Tujuan karya ilmiah juga dapat menempah kemampuan 

dasar dalam melakukan research dengan baik dan benar. 

Hal ini bisa ditujukan kepada Mahasiswa ketika mereka 

menulis sebuah makalah. 

 

3. Exposure Potensi  

Memperlihatkan kemampuan dan wawasan keilmiahan 

yang dimiliki peneliti untuk menyelesaikan dan 

menghadapi problem dalam hal karya ilmiah. Bisa saja 

sampai setelah mereka mendapatkan pengetahuan dari 

keilmuannya 

 

4. Menumbuhkan etos ilmiah  

Pemikiran yang sesuai dengan alur keilmiahan perlu 

dilatih sedini mungkin di kalangan siswa dan mahasiswa. 

Karya ilmiah adalah salah satu wadah untuk tujuan ini. 

Karaya ilmiah juga sebagai sarana pelatihan pengutaraan 

pikiran dan ataupun hasil research yang berbentuk 

tulisan ilmiah. 

 

3.3.  Ciri Ciri Karya Tulis Ilmiah 

Sebuah karya ilmiah harus menerapkan bahasa keilmuan. 

Karya ilmiah tidak menggunakan bahasa sehari hari. Yang dimaksud 

Bahasa keilmuan adalah suatu bentuk bahasa yang diapplikasikan 

pada suatu bidang keilmuan tertentu. Bentuk bahasa ini akan lebih 

dimaknai oleh para pembaca bidang keilmuan tersebut. Oleh sebab itu 

praktisi peneliti mesti menulis karya ilmiah yang sebidang 
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keilmuannya masing masing. Berikut adalah ciri ciri bahasa keilmuan 

yang patut diikuti: 

1. Mudah Dimengerti 

Karya tulis ilmiah harus ditulis oleh peneliti dengan baik 

sehingga dapat dimaknai dan dimengerti oleh para 

pembaca sehingga sesuai dengan apa yang sepatutnya 

ingin disampaikan. Jika sebuah karya tulis ilmiah tidak 

dapat menyampaikan pesan kebaruan husus yang akan 

disampaikan pada karya tersebut, maka karya tulis ini 

perlu diperbaiki sehingga pembacanya bisa memaknai 

karya tersebut. 

 

2. Tidak Mengandung Ambiguitas 

Karya tulis ilmiah yang baik haruslah dibuat dengan 

kaidah bahasa yang baik dan benar. Selain sipenulis juga 

harus menguasai materi yang disampaikan tersebut, 

penulis juga mesti mampu menyusun perkataan dengan 

aturan yang jelas, menyusun dengan bahasa yang tepat, 

sehingga pembaca tidak memahami apa yang 

disampaikan dengan makna ganda, ataupun tanpa makna. 

Terkadang sebuah pernyataan, tidak mengandung makna 

karena subjek prediket dan aturan bahasa indonesianya 

tidak jelas didalam kalimat tersebut. 

 

3. Tidak Bersifat Emosional 

Karya tulis seharusnya dibuat tidak melibatkan segala 

bentuk perasaan emosional sipenulis. Apa saja yang 

ditulis harus rasional dan tidak diberi tambahan dalam 

bentuk subjektifitas sipenulis. Sebuah karya tulis ilmiah 

tidak memihak pada satu kelompok, namun karya tulis 

ilmiah memihak pada kebenaran fakta yang sedang 

diteliti. 
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4. Menggunakan Bahasa Baku 

Kaidah bahasa yang benar harus digunakan dalam 

menulis Karya tulis, baik dalam ejaannya, perkataannya, 

bahkan sampai pada paragrafnya. Bahasa yang benar 

merujuk pada aturan bahasa yang digunakannya, 

misalnya Bahasa Inggris, berarti karya tersebut tunduk 

pada aturan Bahasa Inggris yang benar. Sebuah paragrap 

tidak boleh terdiri dari satu kalimat saja. 

 

5. Menggunaan Aturan Keilmuan 

Penggunakan istilah istilah dalam bidang keilmuan 

tertentu, haruslah dilakukan ketika menulis karya ilmiah 

yang sesuai dengan bidang penulis. Hal ini akan 

membuktikan bahwa penulis menguasai karya yang 

dibuatnya. Jika seorang dengan keilmuan sasra Indonesia, 

penulis di sarankan hanya menulis karya bidang sasra 

Indonesia ataupun bidang yang serumpun dengan itu. Jika 

penulis menulis di bidang diluar rumpun keilmuannya 

maka dapat dipastikan bahwa kaedah keilmuan yang 

digunakan sudah lari dari kepakaran yang dimilikinya.  

 

6. Dekoratif dan Rasional 

Penulis mesti menggunakan kata yang hanya memiliki 

satu arti sehingga tidak membingungkan. Jika satu kata itu 

masih memberikan beragam interpretasi, maka penulis 

disarankan untuk memilih kata yang tidak menimbulkan 

makna yang jamak.  

 

7. Bersifat Langsung dan Berkorelasi 

Karya ilmiah mesti terdapat kebergantungan antar 

kalimat dalam setiap paragraph yang ditulis disetiap bab. 

Bersifat langsung bermakna tepat ditujukan ke sasaran. 

Karya tulis ilmiah tidak berbelit belit, namun langsung 

pada penjelasan yang diperlukan. 
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8. Mengandung Kalimat yang Efektif 

Maksudnya adalah kalimat dalam karya ilmiah padat, 

tidak bertele-tele, dan bersih sehingga apa yang dimaksud 

dapat disampaikan pada pembaca dan tepat mengenai 

sasarannya. 

 

3.4. Jenis Karya Tulis Ilmiah 

Karya ilmiah dibagi jadi lima macam berdasarkan pada tingkat 

akademis yang dikandungnya : 

1. Makalah  

Makalah adalah sebuah karya ilmiah dalam penulisannya 

yang terkadang memerlukan studi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Makalah juga bisa dalam bentuk 

kajian pustaka ataupun buku-buku, mengkaji suatu 

permasalahan, atau analisa fakta yang di observasi. 

Makalah ini biasanya dapat dikerjakan pada waktu yang 

relative singkat. Makalah adalah karya ilmiah yang biasa 

dikerjakan oleh Pelajar dan Mahasiswa yang diberikan 

oleh guru ataupun dosen yang bersangkutan. 

 

2. Skripsi 

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa 

tingkat S1 dalam memenuhi sarat gelar sarjana. Untuk 

mengerjakan skripsi, mahasiswa tersebut perlu melewati 

langkah langkah yang telah ditetapkan oleh Program 

Studi, seperti Proposal, Pengambilan data, Pengolahan 

data dan sebagainya. 
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3. Tesis 

Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh 

mahasiswa S2 untuk memperoleh level gelar magister. 

Perbedaan tesis dengan Skripsi biasanya tidak terlalu 

banyak, hanya pada jumlah variabel yang diteliti. 

 

4. Disertasi 

Disertasi adalah ditulis dan dan disusun oleh mahasiswa 

S3 untuk mendapatkan gelar doktor. Perbedaan disertasi 

dengan skripsi dan tesis, adalah seharusnya dan 

seidielnya, pada disertasi terdapat sekurangnya sebuah 

Novelty yang ditemukan pada penelitian tersebut. Namun 

terkadang Disertasi doktoral yang kita baca, bahkan tak 

ada Novelty apapun dalam Disertasi tersebut. Mengapa ini 

bisa terjadi, ini adalah menyangkut regulasi yang 

ditetapkan oleh sebuah Universitas.  

 

5. Hasil Sebuah Penelitian  

Hasil subuah ataupun serangkaian penelitian yang 

diterbitkan adalah karya ilmiah yang dibuat setelah 

seseorang melakukan penelitian. Mulai dari  pengamatan 

sampai pengolahan data. Namun, skripsi, tesis dan 

disertasi bisa juga di tulis ulang sehingga dapat dijadikan 

menjadi sebuah karya ilmiah untuk di publikasikan di 

Jurnal atupun Proceeding sebuah konfrensi.  

 

3.5. Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

 Karya tulis ilmiah bisa memberikan manfaat kepada penulis 

karya tersebut antara lain: 
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1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca 

yang efektif.  

Dengan menulis karya ilmiah, penulis terlebih dahulu 

memikirkan apa dan masalah yang perlu di teliti, dan juga 

peneliti diperlukan membaca dari berbagai sumber 

literatur. Dengan sendirinya peneliti akan terbiasa 

membaca sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan 

strategi membaca tersendiri yang efektif.  

 

2. Mengenal berbagai sumber literatur.  

Dengan dituntutnya banyak membaca untuk menemukan 

masalah ataupun sebuah metode, dengan demikian 

peneliti akan selalu terlibat dengan berbagai kagiatan 

kepustakaan. 

 

3. Memperoleh kepuasaan intelektual 

Ketika hasil karya ilmiah dipublikasikan pada Jurnal, 

kemuan artikel tersebut dijadikan referensi oleh peneliti 

lain, apalagi dari negara lain, ini merupakan sebuah 

kepuasan intelektual yang dapat diperoleh dari karya 

ilmiah tersebut. Sebuah artikel bisa saja dijadikan sebagai 

referensi oleh ribuan peneliti setelah itu, tergantung pada 

sejauh mana novelty yang ditemukan tersebut 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan  

 

4. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan 

Dengan melakukan publikasi karya ilmiah, dengan 

demikian cakrawala keilmuan penulis akan lebih 

meningkat dan berkembang. 

 

5. Dikenal dan di cari oleh sebagai nara sumber 

Untuk penulis yang sudah menghasilkan banyak karya 

ilmiah yang di publikasikan di jurnal bereputasi, maka 
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penulis tersebut akan dikenal banyak ilmuan, dan bahkan 

penulis terbut bisa diminta untuk pemateri di Konferensi 

Nasional dan bahkan Internasional. Selain itu penulis 

tersebut bisa saja diminta sebagai konsultan pada instansi 

swasta ataupun pemerintahan dalam dan luar negeri. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan dan renungan untuk Bab III 
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1. Bagaimana sebuah karya tulis ilmiah dapat memberikan nilai 

positif kepada penulis karya tersebut? 

2. Apakah makalah siswa SMA bisa dikatakan sebagai karya tulis 

ilmiah? Mengapa demikian? 

3. Jika penulisan sebuah karya ilmiah tidak sistematis dan 

berulang ulang, ada apa dengan karya tersebut? 

 

 

 

 



 
Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah 

66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah 

67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karya tulis ilmiah yang ideal dan 
berkualitas itu memiliki sebuah Novelty 
didalam karya tersebut 
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BAB IV 
Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah 
 

 

4.1  Pendahuluan   

Sebuah karya tulis ilmiah yang berkualitas tinggi seharusnya 

memiliki paling tidak sebuah kebaruan (Novelty) yang di bahas dalam 

karya tersebut. Novelty yang berada dalam karya tersebut merupakan 

bagian yang terpenting untuk dijelaskan secara bertahap, mulai dari 

masalah yang muncul, metode memecahkan masalahnya, hasil dari 

pemecahan masalahnya dan kesimpulan yang bisa di ambil.  

Seperti yang di utarakan pada bab sebelumnya, sebuah karya 

tulis ilmiah yang berkualitas tinggi memiliki paling tidak sebuah 

kebaruan. Kebaruan yang dimaksud adalah bisa saja kebaruan dalam 

menemukan  

1. Konsep baru,  

2. Metode baru,  

3. Menemukan sesuatu yang menakjubkan,  

4. Meningkatkan hasil sebuah penelitian sebelumnya, 

5. Memberikan cara analisa yang lain sehingga mendapat 

hasil interpretasi ataupun hasil yang lebih baik.  

6. Yang terakhir adalah terdapat sebuah kebergunaan 

didalam hasil karya tersebut. Namun yang ke enam ini 

adalah levelnya sangat rendah sekali. 

4.2  Kebaruan Konsep   

Salah satu indikasi sebuah karya tulis ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah memiliki kebaruan Konsep. Dengan kata lain dalam 

karya tulis ilmiah tersebut ada sebuah konsep baru yang telah 
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ditemukan. Sebuah konsep yang dimaksud itu adalah sebuah landasan 

ataupun sebuah dasar keilmuan tertentu. Contoh sebuah konsep 

adalah sebagai berikut: 

Dibidang Fisika.  

Dalam ilmu fisika banyak sekali konsep yang telah ditemukan oleh 

para ilmuan yang terdahulu, misalnya Hukum Newton 1. Pada hukum 

Newton 1 ini dikatakan bahwa sebuah benda akan tetap diam ataupun 

akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap jika pada benda tersebut 

tidak ada gaya yang bekerja ataupun resultan gaya yang bekerja pada 

benda tersebut adalah nol. Selanjutnya adalagi Hukum Newton 2. Pada 

hukum Newton 2 ini dinyatakan bahwa jika sebuah benda diberikan 

gaya maka benda tersebut akan mengalami percepatan sebanding 

dengan gaya yang diberikan tersebut. Contoh lain dalam bidang fisika 

adalah misalnya hukum Kepler, hukum Snell, Prinsipal Fermat dan 

sebagainya. 

Dibidang Pendidikan 

……. 

Berikut ini diberikan contoh contoh Judul dan Abstract publikasi yang 

menemukan konsep baru pada penelitiannya.  
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4.3  Kebaruan Metode 

 Indikasi berikutnya apakah karya ilmiah tersebut berkualitas 

atau tidak adalah bahwa didalam karya tulis ilmiah tersebut terdapat 

penemuan metode baru. Metode yang dimaksud adalah sangat banyak 

sekali bergantung pada bidang keilmuan yang dibahas dalam karya 

tersebut. Berikut adalah beberapa ilustrasi metode diberbagai bidang 

ilmu. Contoh lain adalah seorang guru telah mengkombinasikan dua 

buah metode pembelajaran sehingga menghasilkan sebuah metode 

baru yang memberikan hasil yang lebih baik.  

Bidang Keilmuan Tanah 



 
Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah 

73 
 

Untuk mendeteksi adanya polusi tanah biasanya sampel tanah di 

ambil dan di periksa dilaboratorium. Kemudian kandungan fisika dan 

kimia tanah tersebut dapat diperoleh. Terlihat sekali bahwa Analisa 

kimia dan fisika di laboratorium dapat menentukan apakah tanah 

sudah terkontaminasi atau tidak. Namun demikian jika ada penelitian 

yang menjelasakan sebuah metode lain, misanya dengan pengukuran 

langsung dilapangan, tanpa harus dibawa kelaboratorium, maka 

penelitian ini termasuk pada penemuan metode baru yang juga 

merupakan tingkat Novelty yang tinggi. 

Bidang Pengajaran 

Tiga puluh tahun yang lalu, belajar mengaji Alquran yaitu dengan cara 

alif diatas a, alif dibawah I, alif didepan u, ba diatas bu, ba dibawah bi 

dan sebagainya. Namun beberapa tahun kemudian di temukan cara 

lain yang agak cepat yaitu dengan A I U, Ba Bi Bu, Ta Ti Tu dan 

sebaginya. Jika di publikasikan, ini merupakan penemuan metode 

baru.  

Berikut ini diberikan contoh contoh Judul dan Abstract publikasi yang 

menemukan metode baru pada penelitiannya.  
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4.4. Menemukan Sesuatu Yang Menakjubkan 

 Novelty berikutnya adalah menemukan sesuatu yang baru 

walaupun dari hasil explorasi sederhana ataupun dari pengamatan 

sederhana. Misalnya seorang arkeologist menemukan gigi dinosurus 

dari hasil penggaliannya di tempat tertentu. Walaupun secara 

kebetulan misalnya, namun hasil penemuan ini bisa dianggab sebagai 

hasil yang menabjubkan. Contoh lain adalah seorang Biologist 

menemukan spesies jenis hewan baru, tumbuhan baru dan 

sebagainya. Contoh lain adalah seorang ahli ilmu angkasa menemukan 

bintang baru yang belum diberi nama dan sebagainya. 

Berikut ini diberikan contoh contoh Judul dan Abstract publikasi yang 

menemukan sesuatu yang menabjubkan pada penelitiannya.  
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4.5. Meningkatkan hasil sebuah penelitian sebelumnya 

 Novelty ini hanya seputar bagaimana meningkatkan hasil 

penemuan sebelumnya yang telah dipublikasikan. Misalnya, seorang 

programer memodifikasi sebuah program komputer yang sudah ada, 

sehingga, program baru yang dibuatnya mampu running lebih cepat 

dari program sebelum nya. Ini juga bisa dikatakan sebagai Novelty 

dalam sebuah karya tulis ilmiah. Misalnya seorang ahli elektronika 

memodifikasi sebuah sensor, dengan modifikasi tersubut maka sensor 

baru yang dihasilkan lebih sensitive. Dalam bidang pendidikan, 

misalnya seorang peneliti memodifikasi sebuah media pembelajaran, 

sehingga media yang dihasilkan lebih baik dan lebih memberikan 

tingkat pemahaman yang lebih baik lagi. 

Berikut ini diberikan contoh contoh Judul dan Abstract publikasi yang 

menemukan sesuatu yang meningkatkan hasil penemuan sebelumnya 

pada penelitiannya.  
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4.6. Memberikan cara analisa yang lain sehingga mendapat hasil 

interpretasi ataupun hasil yang lebih baik.  

Novelti juga bisa dihasilkan dari penemuan cara menganalisa sesuatu 

dengan cara yang terbaru. Misalnya dengan cara analisa A didapat 

hasil hubungan antara variabel O dan Y, namun dengan menggunakan 

analisa B maka terlihat antara hubungan O dan Y tersebut yang paling 

mendukung adalah data K yang menyebabkan O naik dan data Z yang 

menyebabkan Y membesar. 
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4.7. Kebergunaan  
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BAB V 
Struktur Penulisan Karya Ilmiah  
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Karya tulis ilmiah yang baik memiliki 
struktur penulisan yang terperinci dan 
berurutan 
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BAB V 
Struktur Penulisan Karya Ilmiah  
 

 

5.1  Pendahuluan   

Artikel dalam jurnal ilmiah kebanyakan ditulis oleh ilmuwan 

aktif seperti mahasiswa, peneliti, dan profesor, bukan jurnalis 

profesional. Ada ribuan jurnal ilmiah dalam publikasi, dan banyak lagi 

telah diterbitkan di masa lalu. Sebagian besar jurnal sangat 

terspesialisasi, meskipun beberapa jurnal tertua seperti Nature 

menerbitkan artikel dan makalah ilmiah di berbagai bidang ilmiah. 

Jurnal ilmiah berisi artikel yang telah ditinjau oleh rekan sejawat, 

dalam upaya untuk memastikan bahwa artikel memenuhi standar 

kualitas jurnal, dan validitas ilmiah. Meskipun jurnal ilmiah sangat 

mirip dengan majalah profesional, namun sebenarnya sangat berbeda. 

Isu-isu jurnal ilmiah jarang dibaca dengan santai, seperti orang akan 

membaca majalah. Publikasi hasil penelitian merupakan bagian 

penting dari metode ilmiah. Jika mereka mendeskripsikan eksperimen 

atau perhitungan, mereka harus memberikan rincian yang cukup 

bahwa peneliti independen dapat mengulangi percobaan atau 

perhitungan untuk memverifikasi hasil. Setiap artikel jurnal tersebut 

menjadi bagian dari catatan ilmiah secara permanen.  

Hasil sebuah penelitian akan memberikan makna terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan adalah jika karya tersebut ditulis 

dan dipublikasikan pada wadah yang tepat seperti dijelaskan pada 

BAB II. Untuk menulis karya ilmiah hasil penelitian maka diperlukan 

panduan yang jelas dari Jurnal ataupun wadah publikasi yang 

dimaksud. Namun secara umum, sebuah karya tulis ilmiah yang di 

publikasikan pada Jurnal dan Proceeding, pada umumnya terdiri dari 

komponen berikut: 
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1. Title (Judul Karya Ilmiah) 

2. Authors Name (Nama Penulis) 

3. Affiliation (Institusi penulis) diikuti dengan email author 

utama 

4. Abstract (Abstrak) 

5. Introduction (Pendahuluan) 

6. Methode (Metode) 

7. Results and Discussion (Hasil dan Pembahasan) 

8. Conclusion (Kesimpulan) 

9. Acknowledgement (Pengakuan) 

10.  References (Daftar Pustaka) 

Namun bagaimanapun juga, terkadang jurnal tertentu memberikan 

spesipikasi husus tata struktur penulisan karya ilmiah yang mereka 

terbitkan. Dengan demikian autor harus mengikuti aturan yang 

mereka berikan. Bagaimana menulis bagian bagian tersebut akan 

dibahas pada Bab-bab selanjutnya. 

5.2  Penelusuran Struktur Penulisan 

Bagian yang terpenting sebelum kita menulis karya tulis 

ilmiah terutama dari hasil sebuah penelitian adalah identifikasi dulu 

level novelty yang kita punya. Setelah tahu novelty yang ada pada hasil 

penelitian kita barulah dicari jurnal yang sesuai dengan topik dan juga 

novelty karya ilmiah yang kita miliki tersebut. Sekiranya penemuan 

kita adalah konsep terbaru, maka jurnal pada kategori Q1 pun masih 

besar kemungkinan menerima artikel tersebut. 

Setelah diketahui sasaran jurnal yang di tuju, kemudian 

sebelum menulis, terlebih dahulu di cek guide line penulisan artikel 

yang jurnal tersebut berikan. Tujuan untuk melihat guide line ini 

adalah untuk menghindari kesalahan format dan aturan yang mereka 

berikan. Empat halaman berikut ini adalah contoh guide line yang di 

dapat dari sebuah jurnal kependidikan.  
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ISSN: 2302-996X 
 

Setelah diperoleh petunjuk untuk penulis, terlebih dahulu 

baca dan simak apa yang perlu dipersiapkan dan diikuti apa yang 

dikehendaki oleh jurnal yang kita tuju tersebut. Enam halaman berikut 

ini adalah contoh guide line yang di dapat dari sebuah jurnal 

Internasional terindex Scopus dan ISI.  
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Dan seterusnya (masih ada 20 halaman lagi untuk gudeline Jurnal ini). 
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BAB VI 
Teknik Penulisan Judul Dan Abstrak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teknik Penulisan Judul Dan Abstrak 

109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judul dan abstrak yang ditulis dengan baik 
akan menarik perhatian pembaca 
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