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Panduan Tata Cara Menulis
Karya Ilmiah

(Guidelines for Writing Scientific Papers)

I.   ABSTRAK
Menulis abstrak sebenarnya cukup mudah. Sebab, abstrak ditulis dengan
bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Namun, sebagian orang
mengalami kesulitan dalam menulis abstrak. Baik untuk penulisan jurnal
atau karya ilmiah.

Jumlah kata dalam abstrak bervariasi. Tetapi jumlah akademis yang
normal adalah 250 kata. Beberapa panduan menyarankan antara 150 dan
250 kata. Bahkan, ada berbagai jenis abstrak, karena ada berbagai jenis
penelitian atau penelitian.

Jenis abstrak terdiri dari terstruktur dan tidak terstruktur, untuk format
penulisan dalam JMSO menggunakan jenis abstrak yang terstruktur
dengan aturan isi abstrak sebagai berikut : 
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan
mengikuti format berikut, dengan maksimal kata yaitu 150 kata
Tujuan, - menjelaskan tujuan apa yang akan dicapai dalam penelitian ini.
Desain/Methodologi/Pendekatan - metodologi, pedekatan yang
digunakan,
Temuan penelitian - hasil utama temuan termasuk fakta-fakta baru, dan
simpulan.
Orsinalitas/nilai – menuliskan orisinalitas penelitian atau nilai tambah
yang menjadi pengembangan tulisan.
Kata kunci: berupa kata atau frase kunci dipisah dengan koma; (maksimal
5 kata kunci)
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Panduan Tata Cara Menulis
Karya Ilmiah

(Guidelines for Writing Scientific Papers)

I.   ABSTRAK (lanjutan...)
Dalam membuat abstrak memiliki sifat informatif dan deskriptif. Informatif
dan deskriptif, maksudnya adalah data atau informasi yang ada di dalam
abstrak berdasarkan data dan fakta yang ada. dan tidak disarankan untuk
mencantumkan informasi yang tidak ada data dan faktanya yang benar
ke dalam abstrak secara singkat.

Jika Anda sudah memahami cara membuat abstrak sesuai kaidah yang
sudah dijelaskan di atas, maka berikut ini adalah contoh abstrak yang
bisa Anda jadikan referensi untuk penelitian Anda. 
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Panduan Tata Cara Menulis
Karya Ilmiah

(Guidelines for Writing Scientific Papers)

II.  PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi uraian masalah
atau alasan penelitian atau
pernyataan logis yang mengarah ke
hipotesis atau tema pokok.
Menguraikan tentang deskripsi topik
penelitian dan latar belakang,
rumusan masalah penelitian, tujuan,
manfaat penelitian, dan lingkup
permasalahan, serta review
penelitian terdahulu. 
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Pendahuluan seharusnya terdiri atas :
Latar belakang umum penelitian (usahakan
maksimum satu paragraf).
State of the art atau kajian singkat literatur
penelitian lainnya (sebelumnya) yang mirip untuk
menjustifikasi kebaruan /novelty penelitian dalam
artikel ini.
Gap analysis atau pernyataan kesenjangan atau
kebaruan atau novelty berdasarkan state of the art
(pernyataan kesenjangan sebaiknya mengandung
dua unsur, yaitu dari sisi penting tidaknya riset dan
apa keunikan atau kebaruan riset ini dibanding riset-
riset sebelumnya);



Panduan Tata Cara Menulis
Karya Ilmiah

(Guidelines for Writing Scientific Papers)

III.  TEORI DAN PENGEMBANGAN KERANGKA KONSEPTUAL

Mengungkapkan penelitian serupa
yang pernah dilakukan sebelumnya
dengan penelitian yang akan
dilakukan.
Memberikan gambaran tentang
metode atau teknik yang digunakan
dalam penelitian.
Mengungkapkan sumber data atau
literatur (yang berkaitan dengan
penelitian yang akan dilakukan) yang
mungkin belum diketahui
sebelumnya.

Dalam suatu karya ilmiah seperti skripsi,
thesis, disertasi ataupun publikasi
ilmiah, salah satu bagian penting adalah
studi literatur atau tinjauan pustaka.
Secara denisi studi literatur adalah
membaca dan memahami penelitian
atau pengetahuan yang telah dilakukan
oleh para peneliti atau cendekia
sebelumnya untuk kemudian dituliskan
secara terstruktur. 

Tinjauan pustaka adalah peninjauan
kembali literatur-literatur yang relevan
atau terkait dengan penelitian yang
sedang dilakukan.

Sebuah tinjauan pustaka memiliki fungsi
sebagai berikut:

1.

2.

3.

3

Mengenal peneliti-peneliti yang
karyanya penting dan relevan
dengan penelitian yang akan kita
lakukan.
Memperlihatkan kedudukan
penelitian yang akan dilakukan dalam
sejarah perkembangan ilmu
pengetahuan yang terkait dengan
penelitian tersebut.
Menjelaskan ide serta pendekatan
ilmiah yang mungkin belum diketahui
sebelumnya.
Membuktikan keaslian penelitian
dengan menegaskan ciri khas
penelitian yang sedang dilakukan
dari penelitian sebelumnya.

4.

5.

6.

7.



Sugiyono, 2017 menyebutkan bahwa menurutnya kerangka konseptual
adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis
antara berbagai variabel penelitian, di antaranya yaitu variabel terikat
atau dependen dengan variabel bebas atau independen yang akan
diukur atau diamati melalui proses penelitian yang akan dilaksanakan.

beberapa sumber referensi ilmiah yang bisa kamu gunakan antara lain :

Pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah menggunakan jurnal nasional terindeks Sinta,
dan jurnal internasional terindeks.

Panduan Tata Cara Menulis
Karya Ilmiah

(Guidelines for Writing Scientific Papers)

III.  TEORI DAN PENGEMBANGAN KERANGKA KONSEPTUAL
      (lanjutan....)

3

Pustaka yang digunakan menggunakan minimal 50% referensi yang diterbitkan
10 tahun terakhir.

Masukan gambar kerangka
penelitian/jalur hipotesis, (kalau ada),

gambar TIDAK berupa screenshot atau
sejenisnya, harus gambar yang memiliki

resolusi tinggi.

Buku: yang memiliki ISBN dan ditulis
oleh orang yang kompeten di

bidangnya.



Panduan Tata Cara Menulis
Karya Ilmiah

(Guidelines for Writing Scientific Papers)

IV.  HIPOTESIS (KALAU ADA)
Dibuat dukungan literatur-literatur dalam mengembangkan hipotesis

Memberikan batasan penelitian
Memperkecil jangkauan penelitian. Sehingga tidak
melebar kemana-mana
Membuat penelitian tetap pada jalur penelitian yakni
meneliti fakta dan hubungan variabel
Memfokuskan penelitian
Memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuain
antar fakta

Hipotesis adalah dugaan/jawaban sementara yang
kita tentukan untuk dibuktikan kebenarannya. Cara
membuktikan kebenaran dari hipotesis adalah dengan
melakukan penelitian. Jadi, hipotesis ini adalah
praduga peneliti terhadap masalah yang akan diteliti.
Namun pengertian hipotesis tidak sesederhana ini, ya.
Selain itu proses merumuskan hipotesis tidak boleh
seenaknya. Apalagi tanpa dasar dan argumen yang kuat.

Dalam menulis karya tulis ilmiah, adanya hipotesis ini
dapat membantu sebagai peneliti dalam hal:

1.
2.

3.

4.
5.

4



Panduan Tata Cara Menulis
Karya Ilmiah

(Guidelines for Writing Scientific Papers)

IV.  HIPOTESIS (KALAU ADA) lanjutan...

Promosi jabatan berpengaruh terhadap produktivitas kerja PNS
Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. 

Promosi jabatan berpengaruh terhadap semangat kerja PNS
Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. 

4

H1   :

H2   :

Anoraga (2004), mengemukakan faktor-faktor yang dapat
memengaruhi produktivitas kerja pegawai atau karyawan, yaitu: (1)
Motivasi; (2) Pendidikan; (3) Keterampilan; (4) Sikap etika kerja; (5)
Tingkat penghasilan; dan (6) Teknologi. Dan menurut Handoko (1996),
ada 2 (dua) faktor yang memengaruhi semangat kerja, yaitu: (1)
Komunikasi; dan (2) Motivasi.  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, adalah:

EXAMPLE



Panduan Tata Cara Menulis
Karya Ilmiah

(Guidelines for Writing Scientific Papers)

V.  Metode 
(tidak boleh ada sub bab atau penomoran)

Sampel dan prosedur
Menuliskan secara lengkap lokasi penelitian, prosedur pengambilan
sampel, unit analisis yang digunakan. Prosedur pengumpulan data.
Jelaskan alat analisis statistic yang digunakan.

contoh :

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan
metode penelitian survey bertipe penelitian asosiatif. Populasi sekaligus
sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 orang PNS Sekretariat
Pemerintah Kota Makassar yang telah mendapatkan promosi jabatan
pada tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan menggunakan kuesioner (angket) dan studi dokumentasi. Teknik
analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana
dengan pengabsahan data melalui uji validitas, reliabilitas, normalitas,
dan linieritas data dengan menggunakan bantuan softwareSPSS version
20.0. 

Pengukuran
Menuliskan secara lengkap kuesioner yang digunakan, mengadopsi dari
peneliti sebelumnya, penggunaan skala dan kuesioner yang digunakan.
Menjelaskan validitas dan reliabilitas kuesioner yang digunakan beserta
referensi yang digunakan untuk pengukuran dan atau kuesionernya.

5



Panduan Tata Cara Menulis
Karya Ilmiah

(Guidelines for Writing Scientific Papers)

VI.  Hasil Penelitian  
(tidak boleh ada sub bab atau penomoran)

Menjelaskan hasil pengujian statistik dari uji
validitas, reliabilitas, pengujian hipotesis baik
dalam bentuk narasi, gambar hasil uji hipotesis
dan tabel-tabel. 

6

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument
dalam pengukuran. sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk
mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang
digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran
tersebut diulang.
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(Guidelines for Writing Scientific Papers)

6

Tercerminkah kecendekiaan penulis? 
Logiskah argumentasi penulis?
Bagaimana penulis mengaitkan dengan pendapat atau
hasil penelitian lain?
Bagaimana mengaitkan antara hasil yang diperoleh dan
konsep dasar dan atau hipotesis?
Adakah implikasi hasil penelitian baik teoretis maupun
penerapan?, bermanfaatkah tafsiran penulis?
Adakah keterbatasan temuan?
Adakah saran penelitian kedepan?
Adakah spekulasi yang berlebihan?

VII.  Pembahasan 

Menjelaskan hasil uji hipotesis dalam bentuk narasi tanpa
angka-angka statistik lagi, jelaskan keterkaitan dengan
implikasi teoritisnya, implikasi praktis, keterbatasan
penelitian dan riset yang disarankan untuk penelitian
selanjutnya. Penulis bisa memperhatikan point-point
berikut dalam menulis pembahasan.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.



Panduan Tata Cara Menulis
Karya Ilmiah

(Guidelines for Writing Scientific Papers)

VIII.  Kesimpulan  

Simpulan diuraikan secara singkat
untuk menjawab tujuan atau hipotesis
penelitian dalam artikel. Dituliskan
secara kritis, cermat, logis dan jujur
berdasarkan fakta yang diperoleh.
Hindari daftar simpulan dalam bentuk
bullet/angka.

7

IX.  Referensi  

Penulis disarankan menggunakan aplikasi pengutipan
Mendeley . Gaya kutipan dan referensi yang digunakan
sebagai pedoman penulisan kutipan dan daftar
referensi adalah American Psychological Association
Style (APA Style). Jumlah referensi harus bermutu
(primer, mutakhir, relevan), Daftar referensi sebaiknya
minimal 60% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir.



TIPS SEDERHANA 
DALAM MELAKUKAN

PENELITIAN



Tips Sederhana Dalam
Melakukan Penelitian

(Simple Tips in doing Research )
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1. Memilih Topik yang Menarik

Hal yang paling utama dalam pembuatan karya
ilmiah adalah menentukan topik penelitian.
Dengan topik yang tepat, Anda dapat mengetahui
ke arah mana karya ilmiah harus dibawa. Judul
atau topik penelitian yang menarik menjadi nilai
plus sebuah penelitian. Hal tersebut mampu
menarik minat pembaca sehingga karya ilmiah
Anda bisa bermanfaat bagi orang banyak. Selain
itu, Anda perlu mengetahui sasaran pembaca dari
artikel ilmiah Anda. Jangan sampai salah sasaran
karena kurang tepat dalam penempatan topik.



Tips Sederhana Dalam
Melakukan Penelitian

(Simple Tips in doing Research )

9

2. Perbanyak Referensi

Bahan rujukan yang kredibel menjadi pondasi kuat bagi
sebuah penelitian. Carilah referensi sebanyak mungkin
terkait penelitian yang akan Anda susun. Sumber-
sumber referensi dapat diperoleh melalui buku, jurnal
penelitian, maupun sumber lain yang dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Jangan lupa untuk mengecek sumber yang dipilih
sebelum digunakan, agar referensi yang Anda rujuk
benar-benar relevan dengan topik yang diteliti. Tidak
hanya itu, Anda harus memperhatikan kualitas referensi
tersebut. Apakah menggunakan metode penelitian yang
tepat, analisis yang dipakai, dan sebagainya.



Tips Sederhana Dalam
Melakukan Penelitian

(Simple Tips in doing Research )
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3. Tentukan Cakupan Informasi dari Topik Penelitian

Pertama, perhatikan topik dan gambaran karya ilmiah
dari artikel atau jurnal terkait. Selanjutnya, Anda dapat
mengidentifikasi semua cakupan informasi yang akan
Anda tulis. Setelah mengetahui semua informasi
tersebut, pengolahan data akan lebih mudah untuk
dilakukan.

Dalam pengumpulan informasi, jangan lupa mencatat
ringkasan informasi. Hal tersebut dapat mempermudah
Anda dalam penulisan sebuah karya ilmiah yang
berkualitas.



Tips Sederhana Dalam
Melakukan Penelitian

(Simple Tips in doing Research )
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4. Perhatikan Cara Penulisan
Selain isi penelitian, tata cara penulisan juga perlu diperhatikan.
Buatlah draft untuk menuliskan sesuai ide dan informasi yang sudah
didapatkan. Setelahnya, lakukan cek dan ricek dalam penyuntingan
terhadap ide dan informasi yang sudah Anda tuangkan dalam bentuk
tulisan. Tidak hanya itu, Anda harus membuat struktur penulisan
artikel ilmiah sesuai kaidah yang ditetapkan perguruan tinggi atau
lembaga lain yang menaungi Anda. Sehingga karya ilmiah yang Anda
susun dengan mudah dikenali, diidentifikasi, dan dibaca oleh
penikmat hasil penelitian.

5. Evaluasi dan Cek Ulang
Sebagai langkah akhir, lakukan evaluasi dengan cara mengecek
semua isi dan tata cara penulisan hingga typography karya ilmiah
Anda. Perhatikan apakah konten yang Anda gunakan sudah relevan
dengan ide dan tujuan penulisan karya ilmiah Anda atau belum. Jika
dirasa sudah sesuai, Anda bisa melakukan publikasi karya Anda
tersebut pada penerbit jurnal nasional maupun internasional.
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Cara bergabung ke dalam classDojo
sebagai Student

(How to join classDojo as a student)
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Tahap pertama buka classDojo.com, lalu kl ik  Sign Up
dan  pi l ih Student

1.

2. Pi l ih Enter your class text code 



Cara bergabung ke dalam classDojo
sebagai Student

(How to join classDojo as a student)
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3. Kemudian masukkan kode kelas di bawah ini.  

4.  Selamat bergabung dan mari berkarya.

lalu ikutin sesuai instruksi di atas (apabila
mengalami kendala untuk bergabung, dapat
hubungi 081349115468)


