Pendahuluan

Kebijakan Pemerintah mewajibkan semua jabatan fungsional
untuk persyaratan kenaikan pangkat/golongan III/b ke atas,
wajib mengum pulkan angka kredit dari unsur kegiatan pe –
ngembangan profesi.
Salah satu kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun
2009 tentang Jabatan fungsional Guru dan angka kredit,
antara lain adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Dalam permen tersebut ada 12 macam KTI:
1. Penelitian tindakan kelas
2. Penelitian eksperimen dalam lingkup kerja
3. Penelitian deskriptif
4. Laporan kegiatan nyata (karya untuk memecah kan masalah dalam lingkup kerja)
5. Gagasan ilmiah dalam bidang pekerjaannya
6. Prasaran yang disajikan pada forum ilmiah
7. Buku
pembelajaran/pendidikan
(sesuai
bidang kerja)
8. Modul pembelajaran (sesuai bidang kerja)
9. Tulisan ilmiah populer dibidang pendidikan

10. Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan dan
pembelajaran pada satuan pendidikannya
11. Diktat pelajaran
12. KTI hasil terjemahan
Setiap KTI diatur ketentuan prosedur dan
persyaratan agar dapat diakui sebagai karya
pengembangan profesi guru.
Aturan prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah
dari segi subtansi, metode ilmiah dan
sistematika juga harus dipenuhi. Hanya akan di
bahas tentang Penelitian artikel ilmiah bukan
hasil penelitian

Artikel Ilmiah
Dalam bahasa Inggris article atau
artikel berarti karangan, tulisan dalam
surat kabar, majalah (Echol dan
Hassan Shadily, 1975: 39) dan dalam
bahasa Indonesia artikel berarti karya
tulis lengkap dalam majalah , surat
kabar, dan sebagainya (Balai Pustaka
Depdikbud, 1990: 49)




Penulisan artikel ilmiah merupakan
salah satu wujud dalam mengembangkan kualitas akademik dan
kompetensi profesional guru. Oleh
karena itu guru harus memahami
teknik-teknik
penulisan
artikel
ilmiah, agar yang bersangkutan
dapat menulis artikel ilmiah, dan
dapat dipublikasikan dalam media
ilmiah.



Artikel ilmiah adalah karangan atau
tulisan yang mengandung ilmu
pengetahuan
dan
memberikan
informasi
ilmiah
yang
secara
terbuka dapat diuji kebenarannya
dan kesahihannya oleh pembaca
atau peneliti lain yang sebidang
maupun oleh masyarakat ilmiah
pada umumnya.



Tujuan menulis artikel ilmiah pada hakikat
-nya adalah menyebarluaskan pengeta huan temuan hasil penelitian melalui
media ilmiah seperti bulletin dan jurnal
ilmiah, dan media sejenisnya yang diakui
telah memenuhi standar mutu. Sejauh
mana suatu naskah dianggap pantas untuk
dapat dimuat dalam media ilmiah,
merupakan ukuran bagi penilaian atas
bobot karya tulis tersebut.

Penilaian terhadap naskah yang akan
dimuat di media ilmiah, biasanya
didasarkan pada tiga prinsip, yaitu:
(1) prinsip keaselian (Orisinalitas),
(2) prinsip kesesuaian etika; dan
(3) prinsip relevansi. Jadi karya tulis
ilmiah yang dipublikasikan dalam
media ilmiah, akan meningkatkan
reputasi ilmiah penulisnya.


Teknik penulisan artikel ilmiah harus
mengacu pada gaya selingkung dari
jurnal
yang
akan
memuat
artikel
bersangkutan, termasuk ketentuan dan
sistematika urutan penulisan, antara lain
sebagai berikut:
1. Artikel memuat judul, nama penulis,
alamat korespodensi, abstrak, kata kunci,
isi artikel, daftar pustaka, dan biodata
penulis.


2.

Judul hendaknya atraktif/menarik,
aktual, dan
faktual ditulis dengan
singkat tetapi padat, maksimum 14 kata
yang mengandung kata kunci, dan harus
mencerminkan substansi isi artikel yang
diuraikan pada batang tubuh artikel.
3. Nama penulis ditulis di bawah judul,
tanpa gelar, dapat secara individu atau
tim yang semua anggota penulis
namanya dicantumkan

4. Lembaga dan alamat penulis yang disertai
dengan profesi, lembaga asal penulis, alamat
email, nomor telepon atau handphone yang
diletakkan di bawah nama penulis.
5. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, dan
juga dalam Bahasa Inggris, yang memuat 100
– 150 kata dan ditulis dalam satu paragraph
yang berisi : (1) permasalahan (2) kerangka
pikir pemecahan masalah (3) kesimpulan;
kemudian dibawahnya ditulis kata kunci
(keywords) yang mencerminkan substansi
artikel.

6. Kata kunci (keywords) ditulis kata
atau istilah yang mengandung
esensi konsep dari permasalahan
yang dapat terdiri dari atas
beberapa buah kata/istilah. Kata
kunci ini ditulis di bawah abstrak
dengan jarak satu baris dan
dicetak miring (Italic) tebal (bold).

7. Isi batang tubuh artikel memuat:
(1) pendahuluan yang berisi permasalah an dan kerangka pikir atau kerangka
analisis dari pemecahan masalah
(2) sub-sub judul yang berisi pembahasan
(3)
Kesimpulan berisi garis besar
kesimpul
-an
hasil
pemecahan
masalah

Cara merujuk pengarang di dalam batang
tubuh artikel harus menyebutkan nama
pengarang atau nama marga saja(Indonesia)
dan luar Indonesia nama belakang pengarang,
tahun dn halaman. Contoh : (Nasution, 2010:
45) atau Nasution (2010: 45) atau (Mitchel,
2008: 67) atau Mitchel (2008:67).
Rujukan/kutipan
langsung,
tanpa
mengubah apapun lebih dari 5 baris diketik
satu spasi menjorok masuk ke kanan 7
ketukan, rata kiri dan kanan.
Pengutip tidak boleh merujuk diri sendiri

8. Daftar pustaka ditulis sumber utama dan
hanya memuat sumber yang dirujuk dalam
batang tubuh artikel. Demikian juga
referensi yang dirujuk dalam batang tubuh
harus dicantumkan dalam daftar pustaka.
9. Penulisan daftar
pustaka mengikuti
model
dari
American
Psychological
Association (APA) tahun 2010, dengan
contoh penulisan sebagai berikut:

a. Jurnal atau terbitan berkala: nama (namanama) penulis titik, tahun penerbitan dalam
kurung titik, judul artikel titik, nama
terbitan (ketik miring/Italic) koma, volume
koma, dan nomor halaman.
1) Artikel jurnal dengan seorang pengarang:
Mellers, B.A. (2000). Choice the relative
pleasure of consequences. Psychologi
cal Bulletin, 126, 925-950.

2) Artikel jurnal dengan dua
atau tiga
pengarang:
Sharma, U., Chris F., & Tim, L. (2006).
Pre-Service teacher’s attitudes, concern and sentiments about inclusive
education: An international compari
-son of novice pre-service teachers.

International Journal
Education, 21, 2.

of

Special

3) Artikel jurnal dengan lebih dari tiga
pengarang:
Wolchik, S.A., Coatsworth, D., Lengua, L.,
et al. (2000) An experimental evalu
-ation of theory-based mother and
mother-child program for children
of divorce. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 68, 843856.

4) Artikel majalah:
Kandel, E.R., & Squire, L.R. (10 November
200). Neuroscience: Breaking down
scientific barrier to study of brain and
mind. Science, 290, 1113-1120.
5) Artikel surat kabar yang ada nama penulisnya:
Suryakusuma,
H.
(1
Agustus
2002).
Pendidikan biaya tinggi di alam otonomi.
Suara Surya, p.13

6) Artikel surat kabar yang tidak ada nama
penulis -nya:
Obat baru menunjukkan penurunan tajam
resiko kematian dengan kegagalan
jantung. (15 Juli 1993). Suara Surya, p.
12.
7) Artikel dalam buku suntingan dengan dua
orang penyunting:
Bjork, RA. (1989). Retrieved inhibition as
an adap- tive mechanism in human
memory. Dalam H. L. Roediger III &
F.L.M. Craik (Eds.), Varietes of Memory
& Consciousness (pp. 309-330).

8) Artikel dalam internet: nama penulis, judul
artikel/
tulisan,
situsnya,
tanggal
pengunduhan. Contoh:
Walker, Kay E., & June, A., O. (2007).

Teacher-teacher

collaboration.

http://www.cehs.
wright.edu/resources/publication/ejie/
Winer_Spring_2007/ HT ML Files/4
Teacher -Teacher htm. diambil 12-122007

b. Buku: nama penulis (jika lebih dari satu
kata, nama belakang yang ditulis
bagi
orang asing dan bagi orang Indonesia
ditulis nama marganya, jika tidak diketahui
marganya ditulis lengkap) titik, tahun
penerbitan dalam kurung titik, judul buku
(cetak miring/ Italic titik, kota penerbit
tanda titik dua, nama penerbit, tanda titik.
1) Buku dengan seorang penulis:
Sharma, S. (1996). Applied multivariate
tech -niques. New York: John Vviiey &
Sons, Inc.

1) Krajewski, L.J., & Ritzman. LP. (2002).

Operation management.strategy and
analysis (Sixth edition). New jersey:

Prentice-Hall International Inc.
2) Hair, J.F. Anderson, RE., Tatham, R.T., &
Black, W.C. (1978). Multivariate data
analysis. (5th ed.). London: Prentice-Hall
International.
* Buku dengan lebih dari tiga orang: semua
nama penulis dicantumkan. Contoh:
Berry, J.W. Poortinga, Y.H. Segall, M.H., &
Dasen, P.R. (2002). Cross-cultural
psychology: Researh anda application.



Buku diterbitkan oleh lembaga pemerintah,
tanpa nama pengarang:
Australia Bureau of Statistic. (1991).

Estimated resident population by age and
sex in statistical local areas. New South



Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra,
ACT: Australia Bureau of Statistics.
Buku hasil penyuntingan dua orang:
Gibbs, J.T., & Huang, L.N. (Eds.) (1991).
Children
of
Color:
Psychological
interventions with minority youth. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.

Buku tidak ada nama pengarang atau
penyunting:
Merriam-Webster’s colleglate dictionary
(10th ed.). Springfield, MA: MerriamWebster.
 Buku hasil revisi:
Rosenthal, R. (1987). Meta-analytic procedures for social research (Rev.ed.).
Newbury Park, CA: Sage.


Buku terjemahan:
Laplace, P.S. (1951). Karangan filosofis tentang
peluang. (Terjemahan Anton Simbolon &
Bachrun Nasution). New York: Dover. (Buku
asli diterbitkan tahun 1814).
 Buku Ensiklopedi, ada nama penyuntingnya
(editor)
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new grove
dictionary of music and musicians (6th ed.,
Vols, 1-20). London: Macmilan.




Laporan dari lembaga pemerintah, tanpa nama
pengarang: Nama lembaga titik, tahun dalam
kurung titik, judul laporan ketik miring (Italic),
nama dan nomor publikasi dalam kurang titik,
nama kota penerbit titik dua, nama penerbit
titik.Contoh:
National Institute of Mental Health. (1990).
Clinical training in srious mental illness
(DHHS Publication No. ADM 90-1679).
Washington, DC: U.S. Government Office.



Proceedings yang diterbitkan secara
berkala: Nama penulis titik, tahun dalam
kurung titik, judul tulisan titik, nama
proceeding diketik miring (Italic) koma,
nama Negara penerbit koma, tahun koma,
halamantitik. Contoh:
Cynx, J. Williams, H., & Nottebohm, F.
(1992). Hemispheric differences in
avian song discrimination.



Makalah yang disajikan dalam suatu seminar
atau konferensi: Nama penulis titik, bulan
dan tahun dalam kurung titik, judul makalah
diketik miring (Italic) titik, makalah disajikan
dalam seminar (sebutkan nama seminar)
koma, dan tempat seminar titik. Contoh:
Adi Sularno & Mansur Budiman. (Januari
1991). Data awal tentang gejala trauma
pada anak-anak. Makalah disajikan dalam
Seminar Pencegahan Salah Asuhan Anak,
di Universitas Negeri Yogyakarta.



Disertasi
doktor
yang
diterbitkan
oleh
Disertation Abstract International (DAI): Nama
penulis titik, tahun dalam kurung titik, judul
disertasi diketik miring (Italic) lalu dalam
kurung ditulis Disertasi doctor koma, nama
perguruan tinggi koma tahun titik, Dissertation
Abstract International koma, volume koma
halaman ttik. Contoh:
Ross, D.F. (1990). Unconscious transference

and mistaken identity: When a witness
misidenti -fies a familiar but innocent
person from a lineup (Disertasi doctor,
Cornell University, 1990). Dissertation
Abstracts International, 51, 417



Disertasi doktor yang tidak diterbitkan:
Nama penulis titik, tahun dalam kurung titik,
judul disertasi diketik miring (Italic) ttitik,
lalu ditulis Disertasi doktor koma, ditulis
tidak diterbitkan koma, nama perguruan
tinggi koma, nama kota titik. Contoh:
Dedi
Edi
Wartomo.
(1989).
Analisis
interpersonal bulimia: Badan normal dan
badan gemuk. Disertasi doctor, tidak
diterbitkan, Universitas Hayam Wuruk,
Yogyakarta.



Tesis magister/master yang tidak diterbitkan:
Nama penulis titik, tahun dalam kurung titik,
judul tesis diketik miring (Italic) titik, lalu ditulis
tesis magister/master koma, ditulis tidak
diterbitkan koma, nama perguruan tinggi
koma, nama kota titik. Contoh:
Rosana Anita Sari. (2010). Pengembangan
Multi-media pembelajaran sains materi
system ekskresi manusia untuk SMP kelas
IX. Tesis magister,
tidak diterbitkan,
Universitas
Negeri
Yogyakarta,
Yogyakarta.



Undang-Undang: Nama penerbit titik, tahun
dalam kurung titik, nama undang-undang
koma, tahun koma, tentang titik. Semua
diketik miring (Italic). Contoh:

Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI
Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional.



Peraturan Pemerintah: Nama penerbit titik,
tahun dalam kurung titik, nama undangundang koma, tahun koma, tentang titik.
Semua diketik miring (Italic). Contoh:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
(2007). Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional RI No.16 Tahun 2007 tentang

TERIMA

KASIH

