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Pembagian Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah ada 2, yaitu :

1. artikel hasil penelitian  bersumber dari 
laporan hasil penelitian

2. artikel non penelitian  berisi pemikiran-2. artikel non penelitian  berisi pemikiran-
pemikiran, argumentasi, maupun pendapat 
penulis dengan dukungan sumber-sumber 
ilmiah



Anatomi atau Isi Artikel Ilmiah 
secara Umum :

• Judul

• Baris kepemilikan

• Abstrak

• Kata kunci• Kata kunci

• Isi atau tubuh teks

• Bibliografi atau Tinjauan Pustaka

• Lampiran (jika ada)



Tubuh Teks
Secara Umum mengikuti pola IMReD :
I (introduction), memuat pendahuluan, alasan permasalahan

yang melatarbelakangi dilakukan penelitian atau pemaparan
artikel dengan dukungan teori

M(methods), untuk artikel hasil penelitian  menjelaskan
bagamana penelitian dan apa yang sudah dilakukan. Untuk
artikel non penelitian bagian ini dapat diisi sujudul yang 
memdukung pemaparan judulmemdukung pemaparan judul

R (results), hasil, untuk artikel penelitian  memaparkan hasil
penelitian yang diperoleh. Sedang untuk artikel non 
penelitian menjelaskan pemikiran yang dikembangkan

D  (discussion), pembahasan, untuk menjelaskan makna yang 
terungkap dari hasil penelitian atau pemikiran penulis, 
bagaimana kaitan dengan pendapat yang berlaku di
kalangan ilmuwan, dan apa simpulannya.



JUDUL

Syarat judul :
Jelas  mencerminkan isi artikel secara lengkap, 

informatif  sekali dibaca langsung dapat dimengerti
isinya, dipahami maksud dan maknanya

Mutakhir  terkini
Bermanfaat  pemaparan artikel berguna bagi

pembacapembaca
Menarik  menarik perhatian dan merangsang minat

untuk membaca
Singkat  tidak lebih 8 kata (ini aturan di jurnal

cakrawala pendidikan UNY, mungkin di jurnal lain dapat
berbeda, tetapi intinya hampir sama. Menurut Rifai
(2010) untuk bhs Inggris judul sebaiknya kurang atau
sama dengan 10 kata, bhs Indonesia 12 kata)



Baris Kepemilikan

• Merupakan bagian integral artikel yang 
menunjukkan hak kepengarangan dan hak 
kepemilikan karya

• Dituliskan dalam bentuk nama pengarang, • Dituliskan dalam bentuk nama pengarang, 
dituliskan di bawah judul, tanpa gelar, disertai 
asal lembaga (biasanya ditulis dalam bentuk 
foot note atau catatan kaki



Abstrak

• Merupakan penyajian singkat keseluruhan artikel

• Memuat intisari karangan, menyangkut masalah pokok 
yang diajukan, kerangka berpikir pemecahan, dan 
simpulan atau jawaban atau klarifikasi atas 
permasalahan yang dibahaspermasalahan yang dibahas

• Untuk jurnal terakreditasi menuntut sajian abstrak 
dalam bahasa Inggris

• Sebaiknya tidak lebih dari 200 kata

• Memuat kata kunci  pilihan kata yang menjadi inti 
artikel   umumnya 3-6, diletakkan di bawah abstrak



Pendahuluan

• Memberi pengantar tentang substansi artikel 
sesuai topik dan alasan-alasan baik teoritis 
maupun praktis yang melatarbelakangi 
penulisan artikelpenulisan artikel

• Memuat secara eksplisit dengan singkat dan 
jelas arah, maksud, tujuan, dan kegunaan 
artikel

• Penyajian runtut, jelas objek yang dibahas, 
dan ada kaitan ogis antar alinea



Bagian Inti/Batang Tubuh
 Berupa uraian analisis atas permasalahan yang 

diajukan dan disajikan atas beberapa bagian 
diharapkan runtut

Harus relevan dengan judul
Untuk artikel hasil penelitian : memuat metode, 

pelaksanaan penelitian, dan pembahasan
Untuk artikel bukan hasil penelitian : memuatUntuk artikel bukan hasil penelitian : memuat

sub-sub judul yang mendukung pemaparan isi dan
pembahasan

Untuk artikel hasil penelitian  pembahasan
bukan sekedar menarasikan data tetapi
mengembangkan gagasan atau argumentasi
dengan mengaitkan hasil atau pendapat
sebelumnya



Penutup

• Berupa simpulan, jawaban, atau klarifikasi dari 
masalah yang dibahas

• Berikan komentar evaluatif, prediksi atau 
rekomendasi jika diperlukanrekomendasi jika diperlukan



Tata Tulis
 Penulisan mengacu pada EYD
 Ada perujukan atau pengacuan sumber. Ada 3 bentuk: 

- catatan perut atau berkurung  nama pengarang, 
tahun terbit, nomor halaman jka perlu

- catatan kaki  menempatkan informasi di bawah
teks, di halaman yang sama dengan pengacuannya

- menempatkan informasi tentang identitas lengkap- menempatkan informasi tentang identitas lengkap
rujukan di bagian akhir artikel

- pengutipan 2-3 baris dapat langsung disisipkan, jika 4 baris
atau lebih biasannya idented dan huruf berukuran lebih
kecil

• Daftar Pustaka  nama pengarang, tahun, buku acuan, kota tempat
buku atau acuan diterbitkan, penerbit  ditulis alfabetis  ikuti APA




