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Manfaat publikasi artikel

• Memperoleh pengakuan profesional (Indeks sitasi)

• Memperdalam penguasaan bidang ilmu

• Memperlancar peningkatan karier akademik atau jabatan
fungsional

• Berpartisipasi dalam penyebaran & pengembangan ilmu

•Salah satu syarat menyelesaikan studi



Kewajiban Publikasi  Bagi Lulusan Magister

Surat Edaran Kemenristekdikti No. Nomor: B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi
Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor

Poin (2)

“lulusan program magister menyusun tesis atau bentuk

lain yang setara dan makalah yang diterbitkan di jurnal
ilmiah terakreditasi atau diterima untuk

diterbitkan di jurnal internasional”



Cara Melihat Jurnal Nasional Terakreditasi

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

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


Cara Melihat Jurnal Internasional Terindeks Scopus

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php


Daftar Jurnal Psikologi yang Sudah Terakreditasi

http://psikologi.untag-sby.ac.id/index.php/47-home/548-daftar-jurnal-psikologi-
yang-terakreditasi-kemenristekdikti

http://psikologi.untag-sby.ac.id/index.php/47-home/548-daftar-jurnal-psikologi-yang-terakreditasi-kemenristekdikti
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Langkah-Langkah 
Penulisan Artikel Ilmiah



Tahap Persiapan-1

• Mempelajari gaya selingkung jurnal tujuan publikasi (Font yang
digunakan, struktur isi artikel, penulisan tabel, penyajian hasil statistik,
penulisan referensi, minimal jumlah referensi 15-30, jumlah sitasi
sumber primer terbaru (5 tahun terakhir) minimal 80%, menggunakan
Mendeley, dll.). Contoh gaya selingkung jurnal

• Pelajari APA Style (https://apastyle.apa.org/)

• Mempelajari kebijakan jurnal (berapa lama proses submit sampai
dengan terbit, kebijakan penarikan naskah, biaya, dll.). Lihat pada
Editorial Policies

• Memahami etika publikasi (cara mensitasi, plagiasi, palsifikasi, dobel
publikasi). Lihat di web Committee on Publication Ethics (COPE) which
can be accessed https://publicationethics.org

https://drive.google.com/file/u/4/d/1kjUog4RST-VZ31eUyJ1gr5Kiazlkbh5u/view?usp=sharing
https://apastyle.apa.org/
http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/about/editorialPolicies#custom-3
https://publicationethics.org/


ANJANI (Anjungan Integritas Akademik Indonesia)

• http://anjani.ristekdikti.go.id/

http://anjani.ristekdikti.go.id/


Tahap Persiapan-2

• Menyiapkan naskah yang memiliki kemutakhiran sudut 

pandang atau pendekatan (State of The Art), 

memiliki kebaruan (Novelties), dan mampu 

menjawab The gap of knowledge dari variabel 

yang diteliti.

• Amati artikel-artikel yang terbit di jurnal sinta 1 dan 2, 
tiru bagaimana gaya penulisannya



Bagian-Bagian Artikel

• Judul

• Abstrak

• Pendahuluan

• Metode

• Hasil

• Pembahasan

• Kesimpulan

• Referensi



Judul Naskah
• Judul harus singkat dan jelas, tidak lebih

dari 12 kata

• Buat judul yang menarik, supaya pembaca
penasaran untuk membaca isi artikel

• Jangan gunakan kata korelasi, pengaruh
dan studi kasus

• Contoh judul yang kreatif “Pentingkah
perilaku prososial? Pengujian faktor-
faktor yang Mempengaruhinya”



Abstrak
• Abstrak harus singkat (150-200 kata),

menggambarkan penelitian, dan menarik

• Abstrak harus menjelaskan
permasalahan, tujuan penelitian, metode,
hasil dan kesimpulan

• Tidak boleh menggunakan kutipan

• Angka hasil analisis data tidak perlu
ditulis dalam abstrak

• Kata kunci minimal 3 kata (dapat berisi
variabel, responden, lokasi penelitian),
dipisah dengan titik koma dan urut abjad

• Abstrak dalam bahasa Inggris sebaiknya
menggunakan proofread dan
menggunakan aplikasi Grammarly
(https://app.grammarly.com/)

https://app.grammarly.com/


Pendahuluan
• Menjelaskan latar belakang masalah yang sedang

diteliti

• Perlu diuraikan alasan melakukan penelitian
(mengapa itu penting untuk diteliti?)

• Berisi tinjauan pustaka untuk menjelaskan penelitian
terdahulu, dinamika teori dan gap teori yang ada.

• Harus ada pernyataan kebaruan penelitian harus ada

• Harus ada penjelasan tujuan dan hipotesis penelitian

• Tujuan penelitian dijelaskan setidaknya pada 3
paragraph pertama (jangan diletakkan di akhir)

• Diperlukan banyak rujukan dari penelitian-penelitian
terbaru (5 tahun terakhir)

• Panjang tulisan biasanya 20% dari isi naskah



Metode
• Metode ditulis secara singkat, jelas dan padat

(detail)

• Berisi populasi dan sampel, jenis penelitian, definisi
operasional variabel, alat ukur, teknik analisis data

• Berikan penjelasan yang mendetail mengenai
prosedur penelitian yang anda lakukan

• Jangan menuliskan definisi atau teori dari suatu
metode penelitian (ex. Variabel adalah……..)

• Jelaskan validitas dan reliabilitas alat ukur yang
digunakan

• Jelaskan proses penyusunan alat ukur yang
digunakan (adaptasi / dibuat sendiri oleh peneliti)

• Berikan contoh aitem dari alat ukur yang digunakan

• Panjang tulisan biasanya 20% dari isi naskah



Hasil
• Secara objektif menyajikan temuan

penelitian dan membahas temuan yang
ada

• Penyajian hasil disusun berurutan sesuai
dengan pertanyaan penelitian atau
hipotesis

• Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel
atau gambar

• Tabel atau gambar harus disertasi dengan
interpretasi

• Sebaiknya tabel atau gambar disajikan di
akhir naskah, bukan di dalam teks



Pembahasan
• Berisi analisis kritis terhadap hasil

penelitian

• Menjelaskan dinamika teori

• Menjelaskan kontribusi penelitian

• Menjelaskan perbedaan hasil penelitian
dengan temuan sebelumnya

• Penjelasan harus didukung dengan
referensi artikel jurnal terkini dan relevan
(5 tahun terakhir)

• Menjelaskan keterbatasan penelitian



Kesimpulan
• Dibuat dengan singkat dan jelas serta

menjawab tujuan penelitian

• Berisi sintesis temuan dari analisis
data dan pembahasan

• Menjelaskan temuan baru yang
berkontribusi pada pengembangan
keilmuan

• Menuliskan saran yang sesuai
dengan hasil penelitian

• Ditulis dalam bentuk paragraph,
bukan dot point



Referensi
• Penulisan referensi mengacu pada APA 

style

• Referensi yang digunakan sebaiknya 5 
tahun terakhir

• Komposisi referensi 80% dari artikel jurnal
ilmiah

• Menggunakan manajemen referensi seperti 
MENDELEY



?

Bagaimana Cara 
Mensitasi



Definisi Sitasi

“A citation is a reference to a published or unpublished
source. More precisely, a citation is an abbreviated
alphanumeric expression embedded in the body of an
intellectual work that denotes an entry in the bibliographic
references section of the work for the purpose of
acknowledging the relevance of the works of others to the
topic of discussion at the spot where the citation appears”

https://en.wikipedia.org/wiki/Citation

https://en.wikipedia.org/wiki/Citation


Indeks Sitasi

Kompilasi dari semua referensi yang dikutip dari artikel
yang dipublikasikan pada periode tertentu sehingga
memungkinkan penulis untuk menentukan dampak
penelitian dan publikasi yang dilakukan, dengan melihat
berapa kali naskah tersebut dikutip

Sumber: Library of Victoria University, Australia



Basis Data Sitasi



Ukuran Indeks Sitasi

• H-index : jumlah artikel (misalnya sebanyak h) diantara
semua artikel yang sudah dipublikasikan masing-masing
memiliki sedikitnya h sitasi

• i10-index: jumlah artikel diantara semua artikel yang
sudah dipublikasikan masing-masing memiliki sedikitnya
10 sitasi



Contoh Indeks Scopus

• https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zon
e=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED


Contoh Indeks G-Schoolar



Contoh Indeks G-Schoolar

• https://scholar.google.co.id/

https://scholar.google.co.id/


Contoh Indeks Sinta

• http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors

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


Cara Mensitasi

• Buka web google scholar https://scholar.google.co.id/

• Masukkan kata kunci (judul artikel / nama penulis)

https://scholar.google.co.id/


Contoh Hasil Pencarian G-Scholar

Klik untuk melihat
tulisan mulai

tahun…



Cara Mensitasi

• Klik tanda Cite

• Copy cara penulisan referensi (pilih APA)

Klik Cite

Copy & Paste 
ke Naskah
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Bagaimana Cara 
Meningkatkan Sitasi



Cara Meningkatkan Sitasi

• Banyak melakukan penelitian

• Mempublikasikan hasil penelitian / karya ilmiah di jurnal
terakreditasi

• Mempunyai akun google scholar

• Mempunyai akun researchgate

• Memiliki akun orcid



Membuat Akun Research-gate

• Buka web. https://www.researchgate.net/

• Klik Join for free

https://www.researchgate.net/


Membuat Akun Research-gate

• Klik academic or student



Membuat Akun Research-gate

• Masukkan institusi dan department



Membuat Akun Research-gate

• Lengkapi isian yang ada, lalu klik Continue

• Email yang digunakan harus email resmi dari institusi



Membuat Akun Research-gate

• Konfirmasi penulis Klik “I am the author” / This is not 
me, lalu klik Continue



Membuat Akun Research-gate

• Pilih Yes jika ada yang merekomendasikan Anda / Klik 
No



Membuat Akun Research-gate

• Pilih disiplin ilmu, Klik Continue



Membuat Akun Research-gate

• Upload foto, lalu klik complete sign-up



Membuat Akun Research-gate

• Cek Email untuk aktivasi, lakukan aktivasi sesuai 
petunjuk yang ada di email 



Membuat Akun Research-gate

• Klik Confirm account request



Membuat Akun Research-gate

• Tampilan Profile Researchgate



Membuat Akun G-Scholar

• Download Panduan 
https://www.researchgate.net/publication/324536879_Panduan_Membuat_Profil_Google_
Scholar_dan_SINTA

https://www.researchgate.net/publication/324536879_Panduan_Membuat_Profil_Google_Scholar_dan_SINTA


Membuat Akun Orcid

• PanduanMembuat Akun Orcid
https://www.researchgate.net/publication/322958904_Tutorial_Membuat_Profil_d
i_ORCID

https://www.researchgate.net/publication/322958904_Tutorial_Membuat_Profil_di_ORCID


Matursuwon
https://orcid.org/0000-0001-5028-6295

081231387366 suhadianto@untag-sby.ac.id


