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PENDAHULUAN 

• KENAPA PERLU MENULIS ARTIKEL ILMIAH (HASIL PENELITIAN) KITA PADA JURNAL ILMIAH 
INTERNASIONAL?

• KENAPA KITA TIDAK MENULIS DI JURNAL ILMIAH NASIONAL SAJA?



Dosen bukanlah guru yang mengajar
di Perguruan Tinggi

Tri dharma PT:
• Pengajaran
• Penelitian
• PPM

Riset dan Publikasi selalu menjadi kendala utama



KEWAJIBAN JENIS PUBLIKASI (V) UNTUK MENDUDUKI JENJANG 
JABATAN AKADEMIK (S: DISARANKAN; W: WAJIB) (DIKTI 2014)

No Jabatan Akademik Jurnal 
Nasional

Jurnal Nasional 
Terakreditasi

Jurnal 
Internasional

Jurnal 
Internasional 
Bereputasi

1 AsistenAhli W S S S

2 Lektor W S S S

3 LektorKepala/Magister S S W W

LektorKepala/Doktor S W W W

4 Profesor S S S W



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan 
dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 



PERMENRISTEKDIKTI NO. 20 TAHUN 2017 
PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN
KEHORMATAN PROFESOR
• Pasal 4

Lektor Kepala harus menghasilkan: 

a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang 
diterbitkan dalam jurnal nasional
terakreditasi; atau

b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang 
diterbitkan dalam jurnal internasional, 
paten, atau karya seni
monumental/desain monumental, 

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 8 

Profesor harus menghasilkan: 

a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang 
diterbitkan dalam jurnal internasional; 
atau

b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang 
diterbitkan dalam jurnal internasional
bereputasi, paten, atau karya seni
monumental/desain monumental, 

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
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Pentingnya publikasi internasional



JURNAL INTERNASIONAL…1

 Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan
Tiongkok).

 Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 
(empat) negara.

 Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal
dari 2 (dua) negara.

 Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang 
ternama, contoh Index Copernicus International (ICI).



JURNAL INTERNASIONAL …2

 Jurnal yang mempunyai faktor dampak (impact factor) 0 (nol) 
atau not available dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) 
atau jurnal terindeks di SCImago Journal and Country Rank 
dengan Q4 (quartile empat) atau terindeks di Microsoft 
Academic Search digolongkan sebagai jurnal internasional.

 Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kementerian yang 
diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ 
dengan indikator green tick (centang dalam lingkaran hijau) 
disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.



KARYA ILMIAH PADA PROSIDING
INTERNASIONAL

 Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (Web of Science, 
Scopus, Thomson Reuteurs, claritical analytic ) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria
sebagai berikut: 

1. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi; 

2. Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara; 

3. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); 

4. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya; 

5. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan

6. Memiliki ISBN.



JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

• Terindeks oleh pemeringkat internasional yang 
diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science 
dan/atau Scopus) serta mempunyai faktor
dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) 
dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau
mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago
Journal and Country Rank paling rendah Q3 
(quartile tiga).



JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI 

• ciri yang jelas adalah bahwa editorial 
board berasal dari berbagai negara atau
paling tidak mempunyai consulting editor
dan reviewer dari berbagai negara dan
peredaran jurnal tersebut berskala
internasional selain penyumbang naskah
berasal dari berbagai negara atas
kehendak sendiri



PRASYARAT PENULISAN JURNAL

 Sudah dirancang dan dilakukan dengan baik

 Dianalisis dengan baik dan benar

 Datanya telah disederhanakan dalam bentuk tabel atau
grafik

 Sudah dikuasai dan dibahas

 Sudah menghasilkan kesimpulan



CIRI-CIRI PAPER ILMIAH

• Laporan hasil riset, lebih disukai empiris

• Isinya orisinil

• Menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada.

• Mengandung informasi sebanyak mungkin

• Menggunakan kata-kata sesedikit mungkin



EVALUASI DIRI NASKAH

Terjagakah
kemutakhiran peta state-
of-the-art permasalahan
yang ditanganinya? 

Terjaminkah

Originalitasnya?



Originalitas Penelitian
1. Orisinalitas pada Metode:
• Memecahkan masalah yang orang lain 

sudah pernah mengerjakan sebelumnya, 
tapi dengan metode yang berbeda.

2. Orisinalitas pada Masalah:
• Memecahkan suatu masalah yang orang 

lain belum pernah mengerjakan
sebelumnya.





Transfer of 
Technology

(S-1)

Adaptation

(S-2)

Innovation

(S-3)
Invention Discovery



ETIKA PENULISAN

• Peneliti itu boleh salah
• salah hipotesis

• salah analisis 

• salah pengujian hipotesis

• dsb

• Tapi peneliti tidak boleh bohong atau menipu

• mempermainkan data

• manipulasi hasil pengolahan statistik

• dsb
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keinginan, 
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simpulan yang 
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kata atau kalimat
atau teks orang 
lain tanpa
memberikan
acknowledgment
(dalam bentuk
sitasi) yang 
secukupnya.



Lekatkan tradisi ilmuwan: the benefit of doubts

• Mintalah pendapat objektif dari rekan sejawat dalam
lingkungan kerja, yang dapat dilakukan melalui diskusi
intensif secara informal.

• Evaluasi wajar tanpa pamrih dari pembimbing penelitian
atau atasan.

• Saran masukan dalam presentasi terbatas dalam lingkungan
lembaga.

• Kritikan membangun terhadap makalah yang dibacakan 
dalam pertemuan ilmiah terbuka.



REDUNDANT PUBLICATION

• Sebagian ada di conference paper?

• Data di jurnal lain?

• Data di Web?

• Data di artikel review?

• Perluasan dari data terpublikasi?

OK

Not OK

Mungkin

OK jika lebih dulu

Not OK



TAHAPAN PROSES PUBLIKASI

• Pemilihan jurnal ilmiah
• Pencarian instruction for authors

• Pencarian salah satu contoh artikel yang sudah terbit

• Penulisan artikel menurut petunjuk

• Pengiriman naskah

• Pengembalian naskah oleh editor-in-chief

• Perbaikan naskah

• Pengiriman naskah yang sudah diperbaiki

• Pemeriksaan galley proof

• Penyelesaian administrasi

• Pemesanan reprints

• Penerimaan reprints

http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/


SUDAH KENAL...?



UNTUK SUBMIT JURNAL INTERNASIONAL

 BEKAL UTAMANYA 
 Keterampilan menulis – perlu jam terbang 

 Keterampilan berbahasa – patuh terhadap aturan berbahasa – gunakan laras bahasa ilmiah (EYD)

 Keterampilan akses informasi – jitu dalam mengakses informasi

 Literasi perjurnalan – citation? 

 Citation index?, Impact Factor?

 Scopus? ISI Thomson? Microsoft Academic? DOAJ? EBSCO? PROQUEST? Google Scholar?

 Mengenali jurnal abal-abal?



MENGENAL CIRI-CIRI JURNAL ILMIAH BERKUALITAS BAGUS

 Cek akreditasinya (untuk jurnal nasional).

 Cek impact factor-nya (untuk jurnal internasional).

 Cek volume terbitannya (hati-hati dengan banyaknya
predatory journal)

 Cek reviewer-nya.

 Cek keberadaannya di beberapa website pengindeks
jurnal : Scopus dan ISI Thomson.



http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview



No
Publisher No  Journals

1 Elsevier 2571
2 Springer-Verlag 2209
3 Taylor and Francis 1803
4 John Wiley and Sons 1604
5 Sage Publications 742
6 SciELO 684
7 Walter de Gruyter 683
8 Redalyc 447
9 RMIT Publishing 415

10 Inderscience Publishers 391
11 Hindawi Publishing Corporation 366
12 Project MUSE 361
13 Cambridge University Press 329
14 Oxford University Press (OUP) 310
15 Revues.org 309
16 Emerald 308
17 Wolters Kluwer - Lippincott Williams and Wilkins 287
18 Biomed Central Ltd. 268
19 African Journals Online 230
20 Scientific Research Publishing 214

http://www.scijournal.org/top-international-journal-publisher.shtml

List Publishers for International Journal



LIST PUBLISHERS FOR INTERNATIONAL 
JOURNAL



PERSIAPAN MENULIS JURNAL INTERNASIONAL

 Wibawa dari jurnal ilmiah terlihat dari referensi yang kita 
sitasi.

 Siapkan sejak dini jurnal-jurnal yang akan dijadikan rujukan 
(minimal terbitan 5 tahun terakhir).

 Buatlah resume dari setiap jurnal tersebut .

 Carilah peluang untuk membidik originalitas tulisan kita.

 Lakukan Swasunting.



CIRI JURNAL INTERNASIONAL:

• Ciri yang jelas adalah bahwa editorial board
berasal dari berbagai negara atau paling tidak
mempunyai consulting editor dan reviewer dari
berbagai negara dan peredaran jurnal tersebut
berskala internasional selain penyumbang naskah
berasal dari berbagai negara



PEMILIHAN JURNAL ILMIAH 

• Untuk suatu bidang ilmu tertentu terdapat banyak (atau bahkan sangat banyak) jurnal ilmiah yang bertaraf
internasional

• Untuk mencari informasi tentang jurnal-jurnal yang diindeks Scopus
;http://www.scimagojr.com

• Impact factor; adalah ukuran dari sitasi (citation) terhadap jurnal-jurnal ilmu pengetahuan alam (science) dan 
ilmu pengetahuan social (social science) dan sering kali digunakan sebagai ukuran terhadap pentingnya suatu 
jurnal dalam bidangnya. Impact Factor diciptakan oleh Eugene Garfield dari Institute of Scientific Information 
(ISI, kini bagian dari Thomson Scientific) pada tahun 1960 dengan menghitung indeks sitasi (citation index) dari 
jurnal-jurnal yang diindeks oleh Thomson ISI dan dilaporkan setiap tahun dalam JCR (Journal Citation Report).

• Perlu memilih jurnal ilmiah mana yang paling cocok dengan topik yang akan kita tulis



PEMILIHAN JURNAL (PENULIS PEMULA)

• Impact factor yang sedang saja

• Jurnal tidak berasal dari negara berbahasa Inggris

• Bukan mainstream ilmu

• Q2- Q3 





JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND 
TOURISM 





PENCARIAN INSTRUCTION FOR AUTHORS

• Kalau anda sudah menemukan jurnal ilmiah yang 

tepat, carilah instruction for authors pada jurnalnya

atau pada web jurnal itu di internet

• Selain dengan cara itu anda juga perlu mendapatkan

contoh artikel dari edisi terbaru jurnal tersebut untuk

mengikuti format yang sudah berlaku



PENULISAN ARTIKEL

• Sebelum menulis artikel bacalah instruction for 

authors dengan baik

• Instruction for authors mengandung panduan tentang

format penulisan seluruh naskah

• Yang Perlu Diperhatikan 

1. Ukuran dan jenis kertas

2. Spasi

3. Penomoran halaman

4. Jumlah baris per halaman

5. Margin

6. Penomoran setiap baris tulisan

7. Penulisan title page

8. Penulisan badan artikel



CONTOH JUDUL YANG BAIK

• Does board gender diversity increase dividend payouts ? Analysis 
of global evidence 

• Corporate governance and target price accuracy 

• Corporate governance and environmental social governance 
disclosure : A meta – analytical review 

• How does Corporate Social Responsibility Engagement Influence 
WOM on Twitter ? Evidence from the airline industry 



JUDUL:

• Hindari yang berbau judul penelitian.

• Jangan terlalu mudah menggunakan “studi kasus” jika 
memang bukan kasus.

• Jangan cantumkan lokasi penelitian jika lokasi itu hanya 
sekadar lokasi karena akan sangat membatasi implikasi 
temuan.

• sangat dianjurkan agar penyiapan judul dilakukan setelah
keseluruhan artikel selesai disusun dengan tuntas. 



BARIS KEPEMILIKAN (AFILIASI):

• Tanpa gelar akademik, jabatan, pangkat

• Alamat pos lengkap lembaga tempat kegiatan penelitian sebagai pemegang hak kepemilikan atas
tulisan

• Alamat lebih lengkap untuk penulis korespondensi

• Pastikan semua nama yang tercantum mau bertanggung jawab atas isi artikel.

• Untuk penulis yang berstatus mahasiswa, alamat pertama yang harus ditulis adalah nama perguruan 
tinggi tempat studi.

• Jangan menyingkat nama belakang agar tidak menyulitkan pengacuan oleh peneliti lain







BADAN ARTIKEL

1. Abstract dan keywords
2. Introduction
3. Material and methods
4. Results and discussion atau results terpisah dari discussion
5. Acknowledgement
6. Reference list
7. Tables
8. Figure legends
9. Figures



5 Conclusions 

Body of  knowledge (Others, Past tense)

Penelitian (Own, Present tense)

1 Introduction

2 State Of  

The art 

3 Methodology
4 Result and 

Disscusion 

POLA JOURNAL PAPER



ABSTRACT DAN KEYWORDS

• Format abstract (kapital, tebal, tengah atau tepi kiri)

• Lihat contoh penulisan pada contoh artikel

• Abstract merupakan ringkasan penting keseluruhan
penelitian yang meliputi tujuan, alasan, metode, hasil dan
kesimpulan dalam bentuk singkat namun jelas, disertai
dengan implikasi terhadap teori/praktek



ABSTRACT DAN KEYWORDS

1. Untuk diketahui, abstract inilah yang biasanya

digunakan dalam abstracting untuk retrieval 

system baik secara elektronik maupun cetak

2. Jumlah kata maksimum dalam suatu abstract 

umumnya dibatasi antara 100 - 250 kata

3. Umumnya abstract ditulis dalam kalimat past 

tense

4. Abstract biasanya ditutup dengan keywords



Abstract:



Keywords:

Kata kunci merupakan sepilihan kata-kata 

bermakna dari sebuah dokumen yang dapat 

dipakai untuk mengindeks kandungan 

isinya.

• Dipilih yang dapat berfungsi sebagai alat penelusur.

• Mampu mencerminkan konsep yang terkandung dalam naskah.

• Kata kunci tidak selalu berupa kata tunggal.

• Kata kunci bukan kata biasa tetapi biasanya istilah.

• Urutkan kata kunci berdasarkan abjad.



INTRODUCTION

 Introduction mengandung pengantar kenapa kita melakukan penelitian, hipotesis dan tujuan penelitian

 Introduction jangan disamakan dengan tinjauan pustaka

 Bagian penting karena reviewer sebelum melanjutkan review melihat bagian ini untuk meneruskan atau tidaknya

review

 Biasanya jumlah kata dalam introduction dibatasi sekitar 500 – 1000 kata

 Pada sebagian besar jurnal bagian introduction ditulis dalam kalimat present tense



INTRODUCTION TERDIRI DARI 5 ASPEK

1. Latar belakang dan pernyataan signifikansi terhadap
teori/praktek

2. Ringkasan penelitian sebelumnya (1 or 2 paragraf) 

3. Gaps,  inconsistencies, atau controversies, dan mengapa penting

4. Pernyataan tujuan dari penelitian, tesis, dan apa kontribusi anda
terhadap 3

5. Outline dari paper              

57



INTRODUCTION:

• Teknik Tiga Paragraf



TINJAUAN PUSTAKA
LITERATURE REVIEW (STATE OF THE ART

1. Rujukan pada penelitian lain yang berkaitan dengan hasil bisa ditunda dalam
discussion

2. Publikasi paling lama 5 tahun terakhir

3. Publikasi dari jurnal dengan impact factor tinggi

4. Pada sebagian besar jurnal bagian tinjauan pustaka ditulis dalam kalimat past tense 

5. Bukan mereview literatur, tetapi mereview ide/tema/penelitian yang sesuai dengan
yang dilakukan

6. 500 – 1000 kata





MATERIAL AND METHODS

• Kesahihan hasil yang anda peroleh ditentukan oleh materi dan pendekatan metode yang digunakan

• Jelaskan secara rinci materi dan metode yang digunakan

• Cukup rinci sehingga orang lain hanya dengan membaca bisa mengulangi percobaan persis seperti yang 
anda lakukan

• 500 – 1000 kata

• Penggunaan prosedur yang sudah baku bisa dirujuk saja

• Materi dan metode bisa mengandung tabel atau skema atau gambar yang berkaitan dengan pelaksanaan
penelitian

• Jelaskan prosedur analisis statistik jika menggunakan metode kuantitatif

• Material and methods ditulis dengan kalimat past tense







RESULTS AND DISCUSSION

• Ada jurnal yang mengharuskan pemisahan results dari discussion, 
atau menyatukan results and discussion, ada pula yang menyerahkan
kepada penulis

• Kalau results terpisah dari discussion, bagian results semata-mata
hanya menyajikan hasil penelitian tanpa harus membahasnya

• Pembahasan baru dilakukan di discussion

• Biasanya menggunakan present tense

• 1000 – 1500 kata



RESULTS AND DISCUSSION

• Dalam penyajian hasil ungkapkan hasil secara jelas dan lugas

• Gunakan kalimat present tense yang sederhana

• Kalimat panjang akan membingungkan pembaca

• Untuk penyajian data yang sederhana gunakan tabel

• Untuk data yang rumit dan banyak gunakan grafik

• Jangan menyajikan gambar dari data tabel

• Mulailah menulis hasil dengan cara yang sistematis

• Anda bisa menyajikan dan menulis hasil mulai dari hasil utama yang kemudian diikuti oleh data atau
hasil pendukungnya atau sebaliknya

• Informasi yang anda sajikan harus tersusun rapih secara berurutan dan sesuai dengan hirarki teorinya



RESULTS AND DISCUSSION

• Jangan mengulang menulis angka yang telah tertulis dalam tabel di dalam
teks

• Kalau mau menekankan hasil yang diperoleh sebaiknya sajikan dalam bentuk
angka lain misalnya dalam bentuk persentase atau selisih

• Kalau mau menunjukkan angka yang dimaksud, rujuk saja tabel yang 
mengandung angka tersebut

• Pada umumnya jurnal internasional tidak menginginkan bahasa statistik
(seperti treatment, significantly different) ditulis dalam hasil

• Kata affects atau mempengaruhi mempunyai dua arti bisa turun atau naik



RESULTS AND DISCUSSION

• Pembahasan perlu ditulis dengan bahasa yang jelas dan jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang

• Dalam pembahasan biasanya digunakan dua tenses kalimat untuk membedakan mana hasil penelitian yang sedang

dilaporkan dan mana hasil dari rujukan pustaka

• Hasil penelitian dituliskan dalam present tense sementara hasil rujukan dalam past tense

• Dalam bagian discussion yang perlu dibahas adalah apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak

• Pengutipan literatur dalam discussion jangan terlalu panjang

• Sarikan dan tulis hasil penelitian orang lain dalam bahasa sendiri

• Jangan mengutip pendapat orang di tempat yang tidak tepat

• Kumpulan penelitian sejenis bisa dirujuk secara berkelompok



RESULTS AND DISCUSSION

• Penyajian discussion juga sebaiknya mempunyai alur yang sistematis, jangan membahas suatu aspek berulang-ulang

• Gunakan kerangka pemikiran yang sistematis sehingga pembahasan akan berakhir ke suatu titik yang akan
mendukung simpulan anda

• Implikasi penelitian (teoretis dan aplikasi) perlu ditekankan dalam pembahasan

• Kalau ada saran dan kritik akan penelitian bisa diungkapkan dalam pembahasan

• Pembahasan jangan terlalu berspekulasi

• Biasanya discussion akan ditutup dengan conclusion



CONCLUSION

• Conclusion tidak selalu harus ada heading
conclusion

• Dalam mengambil simpulan jangan berspekulasi

• Simpulan harus didasarkan atas fakta hasil
penelitian

• 250 kata





ACKNOWLEDGEMENT

• Acknowledgement umumnya ditempatkan sebelum
daftar pustaka

• Dalam acknowledgement perlu disebutkan lembaga
pemberi dana (beserta nomor kontraknya) sebagai
dokumentasi

• Pengakuan kontribusi individu atau lembaga yang 
berarti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan



REFERENCE LIST

• Dalam penulisan daftar pustaka selalu mengacu
pada instruction for authors

• Yang perlu dicermati adalah reference list ber-
relasi 1:1 dengan referensi di badan artikel

• Hanya yang ada di badan artikel dan semua
yang ada di badan artikel

• Penggunaan tools seperti, Mendeley Zotero, 
Qiqqa, EndNote, dll penting



PENGIRIMAN NASKAH

• Sebelum mengirimkan naskah periksa sekali lagi kelengkapan dan
kesesuaian dengan format

• Periksa aturan bahasa dan ejaan apakah sudah benar

• Perbanyak naskah sesuai dengan kebutuhan jurnal, dan periksa
kelengkapannya



REGISTRASI RESEARCHER ID

1. Sebaiknya punya
Researcher 
Identification untuk
memudahkan
reviewer menelusur
kita

2. "Your name is your 
most valuable asset“

3. Scopus ID

4. ResearcherID

5. ORCID



Dukungan Perangkat Teknologi Informasi



MANFAAT DUKUNGAN PERANGKAT ICT

•Mencari jurnal bereputasi 

•Mencari jurnal-jurnal pendukung 

•Menulis dan cek grammar

•Pengelolaan  Bibliography/ Sitasi 



Mencari daftar  jurnal internasional bereputasi

•Mencari jurnal-jurnal yang bereputasi : Scopus, ISI 
Thomson, Microsoft Academic Search (Standar Dikti 
jika menginginkan nilai kum maksimal 40)

• Jika terkendala lembaga tidak berlangganan dapat 
menggunakan fasilitas :

Scimagojr : http://www.scimagojr.com

Microsoft Academic Search: 
http://academic.research.microsoft.com/ 



Mencari jurnal-jurnal pendukung

• Hindari mencari jurnal di mesin mencari Google karena 
tidak efektif dan tidak fokus.

• Gunakan mesin pencari yang fokus mencari referensi dari 
jurnal-jurnal bereputasi.

• Sebagai alat bantu gunakanlah Google Scholar : 
https://scholar.google.com 

• Berlangganlah jurnal-jurnal yang menjadi acuan bidang ilmu 
kita. 

• Jika tidak mampu membeli : Gunakanlah sosial media (misal 
FB) untuk meminta bantuan mendownload.



AMPUHNYA GOOGLE SCHOLAR



PERANGKAT LUNAK UNTUK MEMBANTU MENULIS

• Dipersilahkan menggunakan Google Translate 
(tapi harus hati-hati jangan langsung percaya)

• Sebaiknya gunakan perangkat lunak yg banyak 
digunakan peneliti/ penulis misalnya: 
Whitesmokes atau Grammarly.



WHITESMOKE



MENGELOLA REFERENSI MENGGUNAKAN 
APLIKASI MENDELEY

• Penulisan ilmiah dilakukan dengan berdasarkan sumber kepustakaan. 

• Seluruh sumber yang digunakan perlu dikutip di dalam naskah tulisan dan kemudian sumber
yang dikutip tersebut dicantumkan sebagai daftar pustaka.

• Ada beberapa jenis sitasi, seperti scientific citation, legal citation, theological citation, hukum
paten, dan hukum hak cipta, tetapi kita akan membatasi bahasan pada scientific citation saja. 

• Posisi sitasi yang paling lazim adalah bibliografi atau daftar pustaka pada akhir artikel, tetapi
posisi citation dapat juga dalam body text (parenthetical citation), pada bagian bawah
halaman (footnotes), pada akhir dokumen (endnotes), pada halaman atau seksi khusus yang 
diberi judul ‘Works Cited,’ atau dalam halaman khusus yang diberi judul ‘Daftar Acuan/ list of 
reference.



Based in London, Mendeley are 30+ researchers, graduates and 
software developers from...

...backed by co-
founders and former 

executives of:

Supported by:



BEBERAPA GAYA SITASI
• APA (American Psychological Association) untuk bidang psikologi, 

pendidikan, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. 
• MLA (Modern Language Association) untuk bidang kesusatraan, literatur, 

seni, dan humaniora.
• AMA (American Medical Association),  untuk bidang kedokteran, 

kesehatan, dan ilmu-ilmu biologi. 
• Turabian (umum digunakan oleh mahasiswa untuk segala macam subyek). 
• Chicago (umum digunakan dalam berbagai subyek di dunia ‘nyata’ seperti

buku, majalah, surat kabar, dan penerbitan-penerbitan lain yang bukan
penerbitan ilmiah).

• NLM (National Library of Medicine). 
• ACS (American Chemical Society). 
• APSA (American Political Science Association), untuk ilmu politik.
• CBE (Council of Biology Editors). 
• IEEE style. 
• ASA (American Sociological Association). 
• Columbia style. 
• MHRA (Modern Humanities Research Association).



• Mendeley, merupakan piranti lunak yang memiliki kemampuan dalam
mengolah database ilmiah berupa e-journal, e-book dan referensi lainnya.

• Fungsi sebagai library yang disertai dengan kemampuan digunakan sebagai
pengolah daftar pustaka dalam penyusunan karya tulis ilmiah. 

• Mendeley merupakan program aplikasi berdiri sendiri gratis untuk
mengelola kepustakaan dan mengembangkan jejaring sosial akademik
yang bermanfaat untuk mengelola kepustakaan, saling berbagi
kepustakaan secara online, dan mencari kepustakaan terkini.

• Download Mendeley versi Windows dari
http://www.mendeley.com/download-mendeley-
desktop/windows/instructions/. 

http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/windows/instructions/


FITUR ANDALAN

 Dapat berjalan pada MS Windows, Mac, ataupun Linux.
 Menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis.
 Backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun

online.
 Smart filtering dan tagging.
 PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting.
 Impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal

(misalnya PubMed, Google Scholar, arXiv, dll).
 Integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti MS 

Word, Open Office, dan Libre Office.
 Fitur jejaring sosial.
 iPhone dan iPad app.
 Free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online 

backup.



SCI-HUB

http://www.sci-hub.cc
http://scimagojr.com
http://www.mendeley.com

http://scimagojr.com/
http://www.mendeley.com/


HTTP://WWW.SCIENCEDIRECT.COM

HTTP://SCHOLAR.GOOGLE.COM

http://www.sciencedirect.com/
http://scholar.google.com/



