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Penulisan Karya Ilmiah Berupa Artikel Jurnal/Prosiding  

bagi Guru-Guru SMKN 1 Ngawen Gunung Kidul 

 

Oleh:  

Ibnu siswanto 

 

ibnusiswanto@uny.ac.id  

 

A. Macam-macam Karya Tulis Ilmiah Guru dan Besaran Angka Kreditnya 

Ada bermacam-macam karya tulis ilmiah bagi guru dan angka kreditnyapun 

bermacam-macam, setiap karya tulis angka kreditnya juga berbeda-beda bobotnya. 

Macam-macam karya tulis ilmiah yang dimaksud adalah:  

1.  Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, dan atau evaluasi di bidang pendidikan 

yang dipublikasikan: 

a.)  Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional setiap 

karya nilai angka kreditnya adalah 12,5. 

b.)  Dalam majalah ilmiah yang diterbitkan dan diterbitkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional setiap karya nilai angka kreditnya 6.  

2. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang 

pendidikan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan 

sekolah jika dalam bentuk buku nilai angka kreditnya setiap karya adalah 8 

sedang jika dalam bentuk makalah nilai setiap makalah adalah 4. 

3.  Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang 

pendidikan yang dipublikasikan jika dalam bentuk buku yang diterbitkan dan 

diedarkan secara nasional setiap karya nilai kreditnya 8 sedang jika dalam bentuk 

majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional setiap karya 

adalah 4. 

4.  Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang 

pendidikan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan diperpustakaan 

sekolah dalam bentuk buku setiap buku nilai kreditnya 7, dan jika dalam bentuk 

makalah nilai angka kreditnya 3,5. 

5. Tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disebarkan 

melalui media massa setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan nilainya 2. 
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6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam 

pertemuan ilmiah setiap kali nilainya 2,5. 

7. Buku pelajaran atau modul bertaraf nasional setiap buku angka kreditnya 5, 

bertaraf propinsi angka kreditnya setiap buku adalah 3. 

8.  Diktat pelajaran setiap diktat adalah angka kreditnya 1, diktat ini harus dibuat 

selama 1 tahun ajaran, serta harus dipenuhi syarat-syaratnya agar mempunyai 

nilai kredit.  

9.  Mengalih bahasakan buku pelajaran/karya ilmiah yang bermanfaat bagi 

pendidikan setiap buku/karya ilmiah nilai kreditnya 2,5. 

Besaran angka kredit tercantum diatas hanya berlaku bagi karya tulis ilmiah 

yang dilakukan secara perorangan. Sedang dilakukan secara kelompok maka penulis 

utama berhak mendapat 60% dari besaran angka kredit di atas. Sedangkan 40 % 

besaran angka kredit di bagi rata kepada para penulis pembantu yang jumlahnya 

tidak lebih dari lima orang. Jadi sebaiknya dalam pembuatan karya ilmiah 

dilaksanakan maksimal oleh 6 orang saja, dengan perincian 5 orang penulis 

pembantu dan seorang penulis utama.  

 

B. Sistimatika Karya Ilmiah 

1. Jurnal/Prosiding 

Jurnal/prosiding merupakan salah satu sarana untuk publikasi karya ilmiah. 

Karya ilmiah yang dipublikasikan dapat berasal dari hasil penelitian maupun 

hasil kajian. Sistimatika artikel jurnal/prosiding pada umumnya adalah sbb: 

a. Artikel hasil penelitian 

Sistimatikan artikel dari hasil penelitian secara umum terdiri atas: 

1) Judul 

Judul ditulis sesuai dengan tema artikel. Jumlah kata dalam judul 

terkadang dibatasi oleh tim redaktur. 

2) Penulis 

Nama penulis dicantumkan pada umumnya tanpa gelar dan dilengkapi 

dengan alamat email. 

3) Abstrak 
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Abstrak dapat terdiri dari 1 paragraf atapun 3 paragraf sesuai dengan 

ketentuan dari tim redaktur. Abstrak memuat tujuan, proses, dan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

4) Pendahuluan 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah dan teori-teori yang 

berkaitan dengan tema yang diambil sebagai judul. Jika dibandingkan 

dengan sistematikan penulisan laporan skripsi, bagian pendahuluan pada 

artikel jurnal/prosiding isinya hampir sama dengan ringkasan Bab I dan 

II dalam laporan skripsi. 

5) Metode Penelitian 

Metode penelitian berisi tentang metode yang dipergunakan dalam 

melaksanakan kegiatan penelitian.   

6) Hasil dan Pembahasan 

Dalam hasil dan pembahasan, disampaikan tentang data-data hasil 

penelitian yang didapatkan sekaligus pembahasan. Pembahasan yang 

dilakukan dapat mengacu kepada teori-teori dari sumber referensi 

maupun penelitian lain yang relevan. 

7) Simpulan dan saran 

Simpulan dan saran berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

8) Daftar pustaka 

Daftar pustaka berisi sumber referensi yang dikutip dalam artikel 

jurnal/prosiding yang ditulis. Daftar pustaka harus berisi sumber 

referensi yang dikutip dan ada dalam artikel yang ditulis. 

b. Artikel hasil kajian 

Sistimatikan artikel dari hasil kajian secara umum terdiri atas: 

1) Judul 

Judul ditulis sesuai dengan tema artikel. Jumlah kata dalam judul 

terkadang dibatasi oleh tim redaktur. 

2) Penulis 
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Nama penulis dicantumkan pada umumnya tanpa gelar dan dilengkapi 

dengan alamat email. 

3) Abstrak 

Abstrak dapat terdiri dari 1 paragraf atapun 3 paragraf sesuai dengan 

ketentuan dari tim redaktur. Abstrak memuat latar belakang, kajian, dan 

hasil/saran. 

4) Pendahuluan 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah dan teori-teori yang 

berkaitan dengan tema yang diambil sebagai judul. Jika dibandingkan 

dengan sistematikan penulisan laporan skripsi, bagian pendahuluan pada 

artikel jurnal/prosiding isinya hampir sama dengan ringkasan Bab I dan 

II dalam laporan skripsi. 

5) Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan mengacu kepada teori-teori dari sumber 

referensi maupun penelitian lain yang relevan. Pembahasan yang 

dilakukan menghasilkan sebuah kesimpulan yang didapatkan oleh 

penulis. 

6) Simpulan 

Simpulan berisi hasil kajian/pembahasan yang telah dilakukan.  

7) Daftar pustaka 

Daftar pustaka berisi sumber referensi yang dikutip dalam artikel 

jurnal/prosiding yang ditulis. Daftar pustaka harus berisi sumber 

referensi yang dikutip dan ada dalam artikel yang ditulis. 

 

C. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan artikel 

jurnal/prosiding 

1. Judul 

Kesalahan yang sering terjadi pada penulisan judul pada umumnya berupa 

kesalahan pemilihan kata maupun susunan kalimatnya. Judul yang baik harus 

sudah memperlihatkan isi dari artikel secara keseluruhan. Judul juga sudah 
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dapat memperlihatkan metode penelitian yang dipergunakan untuk artikel 

berbasis hasil penelitian. 

Misalkan saja artikel yang berisi penelitian tindakan kelas pada umumnya 

akan memiliki judul dengan awalan: 

 Penerapan metode pembelajaran … 

 Implementasi media pembelajaran … 

 Peningkatan keaktifan/prestasi belajar dengan penerapan … 

Sedangkan artikel yang berisi hasil penelitian eksperimen pada umumnya 

akan memiliki awalan: 

 Pengaruh penerapan metode pembelajaran … 

 Pengaruh implementasi media pembelajaran … 

Susunan kalimat juga terkadang masih salah, misalkan saja: 

Peningkatan kemampuan diskusi memecahkan masalah pada integral mata 

pelajaran matematika.  

Judul tersebut memiliki susunan kalimat yang kurang bagus, akan lebih baik 

jika judulnya adalah: 

Peningkatan kemampuan memecahkan masalah pada kompetensi integral 

mata pelajaran matematika melalui metode diskusi 

2. Abstrak 

Kesalahan yang kadang terjadi dalam penulisan abstrak yaitu isi dari abstrak 

kadang  tidak sesuai dengan tujuan, proses, dan hasil penelitian yang ada 

dalam artikel. 

3. Pendahuluan 

Kesalahan dalam pendahuluan yang sering dilakukan yaitu tiadanya kajian 

teori dari sumber-sumber referensi yang sesuai dengan tema/judul penelitian. 

Format laporan penelitian pada umumnya terdiri dari pendahuluan dan kajian 

teori. Hal ini menyebabkan penulis artikel kadang kesulitan dalam 

memasukkan kajian teori pada bagian pendahuluan artikel. 

4. Pembahasan 

Kesalahan dalam bagian pembahasan pada umumnya berkaitan dengan cara 

penyajian data dan juga pembahasan yang dilakukan. Akan tetapi kesalahan 
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dalam bagian pembahasan pada umumnya tidak banyak terjadi dalam 

pembuatan artikel. 

5. Daftar pustaka 

Kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan daftar pustaka yaitu penulis 

memunculkan semua sumber referensi yang ada dalam daftar pustaka di 

laporan penelitian yang dibuat. Hal ini menyebabkan daftar pustaka yang 

tercantum tidak ditemukan kutipannya pada bagian pendahuluan maupun 

pembahasan di dalam artikel.  

 

D. Contoh-contoh jurnal di UNY yang dapat dipergunakan untuk publikasi 

karya ilmiah bagi guru-guru 

Berikut ini merupakan beberapa contoh jurnal yang ada di UNY. Data lebih 

lengkap tentang prosedur pengiriman artikel, sistematika, dll dapat dilihat secara 

langsung di http://journal.uny.ac.id/  

 

Gbr 1. Jurnal ilmiah Cakrawala Pendidikan 

 

 

 

http://journal.uny.ac.id/
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Gbr 2. Jurnal Pendidikan Vokasi 

 

Berikut ini merupakan salah satu contoh pedoman penulisan artikel jurnal. Pedoman 

yang ada dibawah ini merupakan pedoman penulisan untuk artikel  Jurnal Ekonomi 

& Pendidikan (JEP) FE UNY. 

Pedoman Penulisan  

1.     Naskah berupa hasil pemikiran, analisis ilmiah, kajian teori, atau hasil 

penelitian dalam bidang ekonomi atau pendidikan. 

2.     Naskah dapat disajikan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. 

3.     Naskah belum pernah diterbitkan oleh media baik media cetak maupun 

elektronik. 

4.     Panjang tulisan antara 10 – 20 halaman dan ditulis dalam kertas ukuran A4 

spasi rangkap.  

5.     Naskah harus disertai kata kunci dan abstraksi dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia. 

6.     Sistematika penulisan  yang dapat digunakan yang dapat digunakan untuk hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a.     Judul 

b.     Abstrak (disertai kata kunci) 
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c.     Pendahuluan (termasuk kajian teori) 

d.     Metode penelitian 

e.     Hasil Penelitian dan Pembahasan 

f.      Kesimpulan dan saran 

g.     Daftar pustaka 

6.     Sistematika penulisan yang dapat digunakan untuk artikel yang berupa hasil 

pemikiran maupun kajian teori terdiri atas: pendahuluan, sub-sub judul sesuai 

dengan substansi, dan kesimpulan. 

7.     Penomoran judul dan sub judul mengikuti urutan A.B.C…., 1.2.3.…, a.b.c…., 
1)2)3)…, a)b)c), (1)(2)(3)…, (a)(b)(c)…. Setelah itu gunakan bullet sebagai 

pengganti penomoran. 

8.     Penulisan referensi menggunakan catatan tubuh, sedangkan daftar pustaka 

disajikan mengikuti sistem Harvard. 

9.     Biodata ditulis secara naratif, maksimal 100 kata. 

10.  Redaksi berhak mengedit tata bahasa dan ejaan naskah yang dimuat tanpa 

mengurangi atau mengubah maksud tulisan. 

11.  Naskah dikirim ke redaksi rangkap tiga ditulis dalam format komputer, disertai 

dengan disket. Kepada penulis yang naskahnya dimuat akan diberikan dua 

eksemplar jurnal sebagai bukti. Naskah yang tidak dimuat, tidak dikembalikan. 

  

Semua tulisan yang ada dalam Jurnal Ekonomi & Pendidikan (JEP) bukan 

merupakan cerminan sikap dan atau pendapat Dewan Redaksi Jurnal Ekonomi & 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNY. Tanggung jawab terhadap 

isi atau akibat dari tulisan tetap terletak pada penulis. 

 

 

=SEKIAN= 


