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Naskah 
Ilmiah  
Bermutu ?

➢Orisinal !!!
➢ Judul : Informatif dan lugas

➢ Abstrak : Padat dan independent

➢ Pendahuluan : Menarik, singkat  dan 
tidak Bertele-tele,

➢ Metoda Penelitian: Tepat dan  Teruji

➢ Hasil dan Pembahasan : Sistematis
dan Rinci

➢ Kesimpulan : Intisari temuan

➢Bebas Plagiasi !!!



NASKAH ILMIAH" ADA KEBARUAN HASIL  PENELITIAN 

(NOVELTY) ?

What is Novelty?

✓ It is some thing new or modified from previous  

findings.

✓ It may create, develop, add, complete or give new  

alternatives of theory, method, formula, model or  other 

forms in scientific matter.

✓ Novelty must be original.

Jika ada Novelty = MULAI TULIS NASKAH ILMIAHNYA



Novelty dimulai  
pada bagian  
PENDAHULUAN

AWALI DENGAN PERMASALAHAN DI  
BIDANG RISET

• Berikan review literature 
singkat  dalam lingkup spesifik 
terkait  permasalahan riset

• Berikan referensi cukup agar  
pembaca dapat mengerti 
tentang  adanya celah/ruang 
kosong  tersebut

• Deskripsikan cara mengisi  
celah/ruang kosong tersebut  
dengan penelitian yang akan  
dilakukan



Proporsi Naskah Ilmiah:

1. Pendahuluan (Introduction): 10 %

2.Metode (Methods): 15%

3.Hasil (Results): 35 %

4.Pembahasan (Discussion): 35 %

5.Kesimpulan (Conclusion) 5 %







Pengembangan model IMRaD

✓ Judul (Title)

✓ Penulis (Authors)

✓ Abstrak (Abstract)

✓ Kata kunci (Keywords)

✓ Pengenalan (Introduction)

✓ Metodologi (Methods)

✓ Hasil (Results)

✓ Pembahasan (Discussion)

✓ Rujukan (References)

✓ Penghargaan(Acknowledgments)

KOMPONEN-KOMPONENMANUSKRIP



➢ Judul adalah bagian pertama yang akan 

dilihat dan penentu  “nasib” artikel

➢ Pilih yang menarik perhatian

➢Menggambarkan secara akurat isi

manuskrip

➢Membuat orang ingin membaca lebih jauh.

TITLE



➢ Judul yang efektif:

➢ Menyampaikan topik utama penelitian

➢ Menyoroti pentingnya penelitian

➢ Ringkas

➢ Menarik pembaca

➢ Kata-kata yang “searchable”

➢ Kata pertama adalah kata yang paling penting

➢ Bisa ditentukan sebelum atau sesudah manuskrip

ditulis

➢ Judul bukan kalimat, tidak ada titik setelah judul

TITLE



➢Kebanyakan pembaca akan melihat pada bagian ini
setelah judul

➢Harus bisa 'berdiri sendiri'

➢Ringkasan penelitian dan kesimpulan yang akurat

➢Nyatakan arti dan pentingnya riset yang telah

dilakukan

➢Abstrak berisi hasil atau penemuan penting

➢Terstruktur atau tidak terstruktur? Pastikanmengikuti

“Guide for Authors” untuk persyaratan khusus setiap

jurnal

ABSTRACT



➢Ringkas

➢Sebutkan tujuan dan ruang lingkup

penelitian /   investigasi (I)

➢Jelaskan metode yang digunakan (M)

➢Ringkaskan hasilnya (R)

➢Nyatakan kesimpulan utama (D)

➢Hindari singkatan kecuali jika perlu

➢Hindari mencantumkan referensi

Abstrak yangbaik….



➢Pilih kata kunci yang sesuai untuk

tujuan  pengindeksan → Sitasi

➢Gunakan kata kunci dan terminologi

utama  dari literatur dan database

➢Hindari istilah umum

➢Beberapa jurnal tidak

mengizinkan kata  kunci yang 

terdapat pada judul

KEYWORDS



• Introduction - berisi penelitian sebelumnya yang

relevan dan tujuan dari kajian saat ini

• Methods - menjelaskan metode preparasi dan

teknik

karakterisasi

• Results and Discussion - membahas hasil utama

• References - daftar referensi terkait.

Sebaiknya  proporsional dengan panjang

manuskrip

MAIN TEXT(IMRAD)



What question (problem) wasstudied?

Jawaban pertanyaan ini adalah isi pada Introduction

➢ Latar belakang / perspektif

➢ Tinjauan Literatur Singkat

➢ Alasan yang menuntun ke penelitian saat ini

➢ Pernyataan tujuan

➢ Gunakan present tense untuk pengetahuan yang

sudah  mapan

➢ Kutip artikel terbaru dari jurnal target artikel yang

ditulis

INTRODUCTION



Berikan informasi latar belakang

untuk memasukkan  kajian yang

dilakukan ke dalam konteks

JANGAN menulis tinjauan literatur 

(literaturereview)

yang komprehensif

Kutip/rujuk manuskrip tinjauan literature 

yang bisa  dibaca oleh pembaca jika

mereka menginginkan lebih  banyak

informasi

Introduction



Apa dasar dan alasan/masalah

sehingga perlu  diadakan kajian

ini?

Jelaskan bagaimana untuk mengatasi 

masalah kajian  (1-2 kalimat)

JANGAN nyatakan hasil dari studi pada

bagian ini

Introduction



Nyatakan tujuan penelitian dengan jelas

Nyatakan metode yang akan gunakan

untuk  mencapai tujuan penelitian

Apakah kutipan seimbang, aktuil dan

relevan?

Introduction



Jelaskan metode preparasi dan teknik karakterisasi

Metode dijelaskan dalam bentuk kalimat PastTense

Jadikan ringkas, tapi tetap akurat seperti unit

ukuran, volume,  replikasi, teknik pengerjaan

Metode baru harus dijelaskan secara rinci agar

peneliti lain  bisa mereproduksi percobaan

Metode yang sudah mapan bisa dijelaskan dengan

memetic rujukan

MATERIALS ANDMETHODS



Rangkai hasil penelitian berdasarkan urutan/susunan logis

untuk membentuk sebuah 'cerita'  

Gunakan sub judul

Gunakan kalimat Past Tense untuk menggambarkan 

hasilnya  Jika merujuk kepada angka dan table,

gunakan kalimat Present Tense

Tujukkan fakta/data, JANGAN diskusikan hasilnya

Penggunaan Tabel dan Angka

JANGAN duplikat data yang sama dalam gambar, tabel

dan teks

RESULTS



DISCUSSION

Apa arti hasil kajian dan apa implikasinya?

Jawaban atas pertanyaan ini adalah dalam Diskusi

Bagian tersulit bagi kebanyakan penulis  

Tunjukkan/jelaskan dasar, hubungan dan  

generalisasi yang ditunjukkan oleh hasil kajian  

Ringkaskan dan diskusikan hasil kajian - JANGAN  

hanya mengulanginya

Bentuk Past tense untuk menggambarkan hasilnya  

Bentuk Present tense untuk menggambarkan  

implikasinya



➢ Menjawab pertanyaan

penelitian  (Researchquestion)

➢ Sajikan hasil kajian utama

terlebih  dahulu

➢ Berikan kesimpulan, 

berdasarkan hasil  kajian

Discussion



➢ Interpretasikan hasil kajian

❖ 1 paragraf  per ide

❖ Apa yang ditunjukkan oleh pengamatan / hasil

kajian?

➢ Apakah ada hasil dari penelitian

sebelumnya yang  relevan dengan hasil

kajian?

➢ Bandingkan dengan kajian orang lain

❖ Sama atau berbeda?

❖ Apa alasannya?

Discussion



Discussion

➢ Jika ada hasil yang meragukan dan berbeda

dengan

peneliti yang  lain, tampilkan secara objektif

➢ Jelaskan penemuan tak terduga dengan

kemampuan terbaik

➢ Jelaskan limit/kekurangan kajian, Ini akan

memberi kredibilitas pada manuskrip



➢ Jangan melebih-lebihkan pentingnya hasil 

kajian

➢ Gunakan bahasa rendah hati

❖ Our findings provethat…

❖ Our findings showthat…

❖ Our findings suggestthat…

Discussion



➢ Boleh dimasukkan dalam bagian terakhir dari

diskusi

➢ Tuliskan fakta terpenting, agar editor dan

reviewer  tidak ada sebab untuk menolak

manuskrip

➢ Biasanya tidak ada referensi

➢ Nyatakan kemungkinan aplikasi,

implikasi dan  spekulasi, jika sesuai

➢ Beri saran untuk penelitian selanjutnya, jika

perlu

CONCLUSIONS



➢Nama dana penelitian, Institusi pemberi nama,

➢Pemberi fasilitas (Universitas, Institusi)

➢Nama orang/group yang membantu
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➢PASTIKANformat rujukan mematuhi “Guide for Authors” dari

jurnal target
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✓ Artikel ilmiah harus jelas, ringkas dan akurat.

✓ Minimalkan jumlahkata. Sebuah artikel

panjang tidak semestinya mencerminkan

artikel yang bagus

✓ Edit manuskrip untuk mengurangi jumlah kata

✓ Kesimpulannya harus didasarkan pada fakta,

bukan asumsi.

✓ Gunakan kata-kata kuantitatif, bukan kualitatif

KESIMPULAN

Clear, Concise and Accurate
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BEST PRACTICE MANUSCRIPT

Dr. Andi Mursidi, M.Si. (STKIP SINGKAWANG –ADRI KALBAR)



1 2
3JOURNAL PROCEDING BOOK

Pilihan Publikasi Ilmiah



LANGKAH-LANGKAH MEMULAI MENULIS

1

2

3

4 Mulai Menulis: Focus

6

Memilih Media Publikasi

Cek Template

5
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2

3

JAFUNG
❑AA

❑Lektor

❑Lektor Kepala

❑Guru Besar

Studi

Luaran Hibah



STRATEGI MEMILIH JURNAL

1 2SCOPUS: Q1-4 SINTA: 1-6



STRATEGI MEMILIH CONFERENCY



STRATEGI MEMILIH CONFERENNCY



STRATEGI MEMILIH CONFERENNCY



STRATEGI MEMILIH CONFERENNCY



PUBLIKASI BUKU

1.Publikasi Sendiri

•2.Diundang Sebagai
• Tim Penulis



PUBLIKASI BUKU

1.Publikasi Sendiri

•2.Diundang Sebagai
• Tim Penulis
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