
PANDUAN UMUM/FORMAT DASAR 
JURNAL ILMIAH PENELITIAN  

 
A. KETENTUAN UMUM ARTIKEL ILMIAH : 

1. Artikel merupakan tulisan yang bersifat orisinal karya perorangan atau kelompok          
dan merupakan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian. Artikel yang ditulis bisa          
merupakan bagian dari bidang yang dikerjakan atau keseluruhan dari proses          
pelaksanaan penelitian. 

2. Artikel ditulis dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yaitu, terdapat bagian awal          
artikel (Judul, identitas penulis. Bagian isi (abstrak, pendahuluan, metode         
pelaksanaan, data dan hasil pelaksanaan, bagian akhir (Kesimpulan, dan         
Referensi) 

 
B.  OUTLINE ARTIKEL ILMIAH  

1. Judul  
2. Penulis dan afiliasi institusi  
3. Abstrak 
4. Kata kunci  
5. Pendahuluan  
6. Metode Pelaksanaan  
7. Hasil dan pembahasan  
8. Simpulan  
9. Daftar pustaka/referensi  

 
 
C. BAGIAN AWAL ARTIKEL ILMIAH 
Substansi Judul Artikel, harus mampu menggambarkan : 

1. Variabel yang digunakan sebagai pokok permasalaah  
2. Subjek penelitian  
3. Perlakuan yang dilakukan jika penelitian eksperimen  
4. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 
5. Maksimum 12 kata 
6. Menonjolkan kata kunci. 
7. Menempatkan kata kunci yang paling penting dan khas di awal judul. 
8. Tujuannya memudahkan pelayanan penelusuran pustaka (literature scanning       

service) yang sering kali menggunakan “sistem kata kunci” (key word system) 
9. Contoh :  

Pengaruh pelatihan karakter bangsa terhadap peningkatan perilaku prososial        
pada remaja 

 
Identitas penulis, harus menginformasikan : 

1. Nama penulis ditulis di bawah judul, tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali            

 



dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata “oleh”. 
2. Urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan           

seterusnya 
3. Asal institusi/lembaga/departemen penulis 
4. Alamat korespondensi penulis; Nama perguruan tinggi/lembaga/departemen dan       

alamat surel (email) semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf            
Times New Roman font 10. 

 
 

D. BAGIAN ISI ARTIKEL ILMIAH : 
1. Abstrak 

Menggambarkan secara singkat latarbelakang dan tujuan pelaksanaan penelitian.        
Menguraikan batasan variabel atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian.          
Selanjutnya menjelaskan subjek yang dipakai dalam penelitian ini, memuat juga          
teknik pengambilan samplenya. Dibagian selanjutnya diuraikan metode analisa data         
yang dilakukan serta uraian secara singkat hasil penelitian tersebut. Abstrak          
merupakan penjelasan singkat tentang latar belakang kegiatan, metode        
pelaksanaan, hasil dan pembahasan serta kesimpulan.  

 
Panduan penulisan abstrak. 

a. IMRAD (introduction, methods, result and discussion) 
b. Memuat secara singkat: latar belakang, metode, hasil, simpulan singkat,         

generalisasi dari hasil kegiatan jika ada 
c. Ditulis satu paragraf 
d. Biasanya 100-250 kata 
e. Ciri abstrak: impresif, padat, lengkap, informatif, deskriptif, menarik pembaca 
f. Abstrak diupayakan pendek namun padat dan mudah dipahami  
g. Ditulis setelah tulisan selesai 

 
2. Pendahuluan  
     Menjelaskan latarbelakang penelitian : 

- Menjelaskan latar belakang atau landasan ilmiah terkait pelaksanaan penelitian  
- Isu-isu global terkait kesenjangan dan disertai dengan sitasi ilmiah dari pustaka           

primer (jurnal penelitian sebelumnya) 
- Perlu dijelaskan identifikasi beberapa permasalaahan yang ada dari        

kesenjangan yang dialami oleh subjek melalui penyajian data baik secara          
kualitatif maupun kuantitatif. Hal-hal tersebut harus disajikan dalam data yang          
valid dan terukur sehingga diketahui dengan jelas kondisi subjek sebelum          
dilakukan penelitian.  

- Diuraikan juga alasan pemilihan pokok persoalan dari identifikasi masalah yang          
telah dilakukan  

- Perlu diuraikan rumusan permasalahan dan tujuan penelitiannya  

 



- Menjelaskan aspek teoritis berupa tinjauan pustaka yang sesuai dengan         
persoalan yang diangkat.  

 
Panduan penulisan pendahuluan: 
a. Bagian awal tentang isu-isu global dan ilmiah (didukung pustaka dari jurnal) 
b. Dilanjutkan dengan isu-isu  spesifik  
c. Deskripsikan permasalahan/ kesenjangan yang muncul  
d. Yang dituliskan dalam Pendahuluan 

State of the Art 
Perumusan masalah 
Pokok pikiran penulis 
Tujuan penelitian 

e. Trik untuk artikel dari kegiatan penelitian  
Tuliskan isu-isu terkini bersumber pustaka jurnal (primer) 
Pendahuluan didukung landasan teori ilmiah dengan sitasi pustaka dari         
jurnal (pustaka primer) yang menunjang 
Tuliskan permasalahan dari yang bersifat global, jangan langsung fokus         
pada permasalahan supaya ada ruang untuk mensitasi pustaka primer         
yang relevan 
Harus ada sitasi pustaka di Pendahuluan 

f. Yang tidak boleh dalam Pendahuluan 
o Landasan teori 
o Rumus-rumus yang digunakan (masukkan metode) 
o Ilustrasi (gambar dan tabel) 

 
3. METODE = Proses Intervensi 

Pada tahap ini dituangkan penjelasan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan          
berisikan tahapan-tahapan dan urutan aktifitas yang akan dilakukan dalam penelitian  

 
Metode pelaksanaan penelitian harus menggambarkan beberapa hal yang        
menggambarkan proses dan tahapan pelaksanaan penelitian, yaitu : 

- Penjelasan awal berupa jenis penelitian, apakah merupakan penelitian kuantitatif,         
kualitatif ataukah eksperimen 

- Selanjutnya, diuraikan kedudukan subjek penelitian yang dipakai didalam        
penelitian besertas dengan teknik pengambilan sample yang dipakai.  

- Pada tahapan selanjutnya uraikan teknik yang dipakai dalam proses pengambilan          
data penelitian  

- Bila memungkinkan sertakan juga blue print alat ukurnya. 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan berupa data dari proses uji yang dilakukan melalui metode            

 



penelitian yang telah diuraiakan sebelumnya. Data penelitian dapat ditampilkan dalam          
bentuk tabel atau gambar yang mudah dibaca dan dipahami. selanjutnya data yang            
telah ditampilkan tersebut dibahas dalam bagian pembahasan  
 
Panduan penulisan Hasil dan Pembahasan  
Hasil Penelitian :  

- Hasil penelitian dapat berupa tabel atau gambar yang berisi hasil uji yang            
dilakukan pada alat ukur maupun uji prasyarat  

- Dapat juga berisi hasil uji hipotesa terhadap keseluruhan variabel terhadap y serta            
sebagian variabel terhadap y  

- Hasil penelitian yang ditampilkan dalam tabel maupun gambar harus jelas dengan           
menyertakan no tabel atau gambarnya.  

- Gambar dan tabel untuk mempermudah penjelasan di narasi  
- Jangan menampilkan gambar atau tabel yang tidak dibahas  
-  

 
Pembahasan Penelitian :  

- Pembahasan penelitian mengacu pada hasil penelitian  
- Penjelasan diuraikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca  
- Pembahasan dapat pula dilakukan dengan membandingkan pada sitasi pustaka         

primer (jurnal)  
- Diskripsikan hasil penyelesaian permasalaahn secara jelas  
- Berikan data-data kualitatif maupun kuantitatif sebagai bahan untuk memperjelas         

pembahasan  
- Jelaskan efektifitas penerapan program terhadap persoalan yang dialami oleh         

subjek penelitian  
- Jelaskan perubahan-perubahan yang dialami oleh subjek penelitian setelah        

dilakukan penerapan metode/program tersebut dengan menggunakan data       
kualitatif maupun kuantitatif. 

 
5. SIMPULAN DAN SARAN  
Panduan penulisan simpulan dan saran  

- Relefan dengan tujuan yang sudah ditulis di pendahuluan  
- Klaim pada kesimpulan harus didasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan  
- Tulis kesimpulan secara padat 
- Tidak perlu menuliskan saran dalam bentuk yang terpisah  
- Diuraikan dalam bentuk narasi/alinea bukan berupa point-point.  

 
6. REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA 

Adapun kriteria referensi yang digunakan adalah : Kebaruan pustaka 80% adalah           
10 tahun terakhir; Pustaka 80% jurnal; Sitasi pustaka web dituliskan tanggal           
aksesnya dan Sitasi hasil wawancara dituliskan tanggal wawancara. 

 


