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Menggunakan style: 
IEEE

Untuk menyelaraskan

dengan template, 

aktifkan menu Apply 

Style pada MS Word 



Conference vs. Journal Paper

• Mengapa harus terindek SCOPUS/ ISI THOMSON?

Conference Paper (Proceedings), cenderung merupakan tulisan

ilmiah pendek dan hanya berisi bagian yang paling menarik dari hasil

penelitian.

Journal papers, cenderung merupakan tulisan ilmiah panjang, 

berisi informasi yang lebih rinci yang memungkinkan replikasi dan pemahaman

secara utuh dari hasil penelitian.



Title:

• Harus spesifik dan efektif; diukur dari kelugasan penulisannya.

• Jangan terlalu mudah menggunakan “studi kasus” jika memang bukan kasus.

• Jangan cantumkan lokasi penelitian jika lokasi itu hanya sekadar lokasi 

karena akan sangat membatasi implikasi temuan.

• sangat dianjurkan agar penyiapan judul dilakukan setelah keseluruhan artikel

selesai disusun dengan tuntas. 



Alamat Afiliasi

• Tanpa gelar akademik, jabatan, pangkat

• Alamat pos lengkap lembaga tempat kegiatan penelitian sebagai pemegang hak kepemilikan atas tulisan

• Alamat lebih lengkap untuk penulis korespondensi

• Penulis korespondensi tidak harus sebagai penulis utama

• Pastikan semua nama yang tercantum mau bertanggung jawab atas isi artikel.

• Untuk penulis yang berstatus mahasiswa, alamat pertama yang harus ditulis adalah nama perguruan tinggi 

tempat studi

• Jangan menyingkat nama belakang agar tidak menyulitkan pengacuan oleh peneliti lain.



Abtract:

• Idealnya abstrak mengandung masalah pokok dan/atau tujuan 

penelitian, menunjukkan pendekatan atau metode yang dipakai 

untuk memecahkannya, dan menyuguhkan temuan penting serta 

simpulan yang dicapai. 

• Abstrak artikel telaahan atau tulisan ulasan harus mengetengahkan 

ringkasan pendek menyeluruh isi artikel selengkapnya berikut 

gagasan pemikiran yang tersimpulkan.  

Seharusnya :::

• Latar belakang cukup 1 kalimat dan dapat 

dilanjutkan dengan pernyataan tujuan 

penelitian.

• Pendekatan atau metode yang dipilih: 

ringkas. 

• Fokus pada temuan penting dan implikasi 

hasil temuan

Harus dihindari :::

• Kalimat-kalimat yang sudah terbaca dari judul

atau ‘berbau’ pendahuluan artikel.

• Informasi latar belakang penelitian yang

berkepanjangan .

• Pengacuan pada pustaka .

• Singkatan atau istilah yang membingungkan

pembaca.

• Ilustrasi, tabel, atau perujukan padanya. 



Keywords:

Kata kunci merupakan sepilihan kata-kata 

bermakna dari sebuah dokumen yang dapat 

dipakai untuk mengindeks kandungan 

isinya.

• Dipilih yang dapat berfungsi sebagai alat penelusur.

• Mampu mencerminkan konsep yang terkandung dalam naskah.

• Kata kunci tidak selalu berupa kata tunggal.

• Kata kunci bukan kata biasa tetapi biasanya istilah.

• Urutkan kata kunci berdasarkan abjad.



Bagian isi artikel ilmiah

•Introduction

•Methods

•Result and Discussion

•Conclusion

•Acknowlegment

•References



Introduction:

• Teknik Tiga Paragraf



Ulasan Pustaka

• Tidak dituliskan sebagai bagian terpisah

• Pustaka yang diacu harus ada dalam daftar pustaka (gunakan Mendeley, 

Endnote, Zotero, etc.)

• Acuan harus relevan, mutakhir, dan dari acuan primer.

• Pernyataan umum tidak memerlukan pustaka rujukan. 

Contoh: Prostitusi wilayah pantura sudah sangat memprihatinkan

(Abdullah, 2015)

• Tidak mengutip dengan cara : Si Badu dalam si Polan



Methods: “If you follow my recipe, then you will get my results”

• Penulisan artikel ilmiah dengan pendekatan ini bersifat naratif-interpretatif. 

• Hubungan relasional antarkondisi yang melingkupi harus diungkapkan secara

mendalam dan jelas agar fenomena-fenomena sosial (dan budaya) yang diteliti dapat

dipahami dan ditafsirkan secara proporsional dan kontekstual.

• Pemaparan seharusnya tidak terikat oleh teori-teori yang sudah ada, melainkan tetap

mengacu dan berdasarkan pada data empirik.

• Tulisan-tulisan artikel ilmiah yang didasarkan pada penelitian kualitatif hampir tidak

pernah berpretensi menghasilkan suatu generalisasi.

• Kualitas tulisan sangat bergantung pada tingkat kualitas pemahaman dan penafsiran

penulisnya dalam arti terkait dengan tingkat ketajaman dan kedalamannya, bukan
pada persoalan “benar” atau “salah” menafsirkan.

Pendekatan Kualitatif



Methods: “If you follow my recipe, then you will get my results”

• Kualitas artikel ilmiah yang ditulis berdasarkan pendekatan
kuantitatif sangat ditentukan oleh kualitas obyektifitas data
atau temuan-temuan lapangan serta teori-teori yang diacu. 

• Dengan demikian, temuan-temuan tadi kemudian dapat
dijadikan dasar melakukan generalisasi yang obyektif dengan
kadar kepercayaan yang tinggi serta mampu melakukan
prediksi yang akurat. (*)

Pendekatan Kuantitatif



Result and Discussion:

• Apa yang Anda peroleh?

• Sajikan dalam paragraph data utama hasil dengan benar.

• Dukung menggunakan ilustrasi(table atau gambar) supaya
pembaca mudah memahami hasil Anda.

• Jangan membahas hasil dalam bab ini.

• Tak ada sumber acuan

HASIL



Result and Discussion:

Tempat penulis berargumentasi

 Interpretasi hasil temuan

Arti hasil, apakah menjawab tujuan

Kaitkan hasil dengan pendapat atau hasil penelitian lain

• Pembahasan

• Sumber acuan primer dan mutakhir

Pembahasan



Conclusion:

•Tidak mengulang hasil secara verbatim

•Buatlah generalisasi secara hati-hati (perhatikan
keterbatasan temuan)

• Implikasi temuan dapat ditulis

•Kalau penelitian harus dilanjutkan, yang mana?, 
harus bagaimana?
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