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Kata Pengantar 

 

Publikasi hasil penelitian merupakan menyebarkan 

informasi yang didapat berdasarkan sumber penelitian yang 

akurat dan terbaru. Publikasi penelitian dapat terwujud jika 

terdapat artikel yang sesuai dan memberikan informasi yang 

jelas dan menarik. Penulisan informasi yang baik dan jelas 

tentunya didukung dengan pengetahuan dan kemampuan 

penulis dalam menyusun suatu artikel berisi hasil penelitian 

yang sesuai dengan kaidah penulisan secara ilmiah, yang 

nantinya dapat diterima dengan jelas oleh setiap kalangan 

akademisi maupun non akademisi. Untuk mendukung 

tercapainya hal tersebut, setiap penulis baiknya memiliki 

kemampuan yang merata dan memadai.  

Modul ini dibuat untuk memberikan arahan yang jelas 

terkait pembuatan artikel, tata cara penulisan ilmiah dan 

melakukan submission suatu artikel untuk dipublishkan. 

Tahapan yang dilakukan akan membimbing penulis untuk dapat 

menulis artikel sesuai dengan tatanan penulisan ilmiah dan 

mendapatkan tips tips cara melakukan submission pada suatu 

jurnal.  

Penyusun meyakini bahwa dalam pembuatan modul ini 

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna 

penyempurnaan modul scientific writing ini. Akhir kata, 

penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam pembuatan modul ini. 

 

Bandung, April 2019 

Penyusun 
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Pendahuluan 

 

1.  Tujuan penulisan artikel ilmiah 

 Menulis artikel ilmiah dan menerbitkannya dalam 

jurnal yang bereputasi merupakan sebuah kerja keras yang 

membutuhkan ketekunan serta waktu yang banyak. 

Meskpun hal ini merupakan pekerjaan yang berat, setiap 

hari jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menjadi 

pertanyaan besar, apa yang memotivasi penulis untuk 

menulis, kemudian menjalani proses peninjauan (review) 

untuk mempublikasikan hasil karyanya? Bagi seorang 

dosen, publikasi merupakan bagian dari tri dharma 

perguruan tinggi dan menjadi syarat yang wajib dpenuhi 

untuk kenaikan jabatan fungsional dosen. Sehingga tidak 

ada kata tidak bagi dosen untuk mempublikasikan hasil 

karyanya dalam bentuk artikel ilmiah. Bagi mahasiswa 

yang sedang menempuh pendidikan master atau doctoral, 

publikasi merupakan syarat kelulusan sehingga motivasi 

seseorang untuk bisa menulis dan mempublikasinya 

sangat besar. Selain itu, bagi peneliti lain, 

mempublikasikannya adalah bentuk self –intereset dan 
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alturisme, dimana ada dorongan untuk berkontirbusi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (chirs A. Mack, 

2018). 

 Terlepas dari apapun motivasinya, tujuan luhur 

dari publikasi adalah untuk menkomunikasikan hasil 

penelitian dan temuan mereka dengan ilmuwan atau pakar 

lain. Dengan cara ini, informasi dibagikan secara 

sistematis, sehingga peneliti dapat membangun sesuatu 

atas karya orang lain. Meskipun ada berbagai cara untuk 

berbagi informasi di antara komunitas ilmiah, seperti 

presentasi lisan atau poster pada konferensi ilmiah, blog 

sains, atau gudang data, akan tetapi artikel imliah  yang 

ditinjau oleh rekan ilmuwan dan diterbitkan dalam jurnal 

internasional, masih merupakan cara komunikasi yang 

paling efektif dan dinggap kredibel.  

 Menulis pada dasarnya adalah proses yang 

menggabungkan antara kreativitas dengan pemikiran 

kritis. Banyak orang merasa bahwa dirinya tidak pantai 

menulis atau tidak memiliki kepercayaan diri untuk 

menulis dan mempublikasikan. Padalah untuk bisa 

mempublikasikan hasil penelitian, seseorang tidak perlu 

menjadi penulis yang handal. Dikarenakan saat ini, jurnal-
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jurnal ilmiah sudah berkembang sangat baik yang 

memiliki gaya khas sendiri untuk setiap artikel yang bisa 

dipubublikasikan dijurnal tersebut. Saat ini, setiap jurnal 

sudah memiliki struktur dan organisasi untuk 

memudahkan penulis dalam mempublikasikan hasil 

penelitiannya.    

 Dalam menulis artikel ilmiah yang harus difahami 

adalah bagaimana menyakinkan pembaca mengenai hasil 

penelitian kita dan menyampaikan bahwa hasil penelitian 

itu penting. Pembaca tidak hanya membaca; mereka 

menafsirkan. Setiap bagian dari prosa, tidak peduli 

seberapa pendek, dapat mangehasilkan arti yang berbeda 

bagi setiap pembaca. Sehingga disnilah pentingnya 

strategi dalam menulis sehingga tidak hanya fokus 

menulis tetapi juga memikirkan reaksi pembaca yang 

diharapkan. Menurut Kirub (2006), arikel yang baik 

haruslah:  

• Menyampaikan kontak yang akurat dari penelitian 

untuk dapat membuka komunikasi dengan ilmuwan 

atau pakar lain 

• Ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti 

• Mengikuti gaya khusus dari disiplin ilmu 
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• Bebas dari jargon dan bahasa gaul lokal 

• Menyampaikan ilustrasi yang sesuai dan memadai 

• Tidak mengandung unsur plagiat. 

 

2.  What an editor or scientific communities looks 

for? 

 Sebelum memulai menulis, sebaiknya kita fahami 

terlebih dahulu apa yang diinginkan atau dicari oleh 

editorial dari sebuah jurnal. Sehingga akan membantu 

menjadi pertimbangan saat mengembangkan ide dalam 

menulis dan berpikir kritis. Setiap orang yang 

mengirimkan artikel ilmiahnya ke salah satu jurnal untuk 

peer review takut akan satu hal yang sangat penting dan 

menegangkan, yaitu “ditolak” (meskipun biasanya editor 

jurnal menolak dengan sangat lemah lembut). Ada banyak 

alasan mengapa sebuah naskah mungkin ditolak, dan 

pemahaman yang baik tentang alasan dapat membantu 

Anda memastikan naskah memiliki peluang terbaik untuk 

diterima. Agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah, 

sebuah artikel harus memenuhi empat hal penting kriteria: 

• Isi harus sesuai dengan ruang lingkup jurnal. 
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• Kualitas artikel (metode dan pelaksanaan penelitian, 

serta tulisan). 

• Novelty (kebaruan) 

• Hasilnya harus cukup signifikan agar layak dibaca dan 

diterbitkan. 

 Masalah yang paling umum dihadapi oleh peneliti 

di Indonesia adalah nilai kebaruan karena banyak 

penelitian yang dilakukan lebih cenderung duplikasi dari 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan dinegara atau 

wilayah lain atau berfokus pada pembuktian teori-teori 

sebelumnya. Sehingga, sepertinya sulit sekali 

mengeksplor hal yang baru karena orientasi “baru” disini 

yaitu belum ada penelitian sebelumnya atau menemukan 

hal yang baru yang belum pernah ada. Padalah kebaruan 

disini adalah fokus pada yang namanya research gap, 

yaitu apa yang sudah diketahui sebelumnya dan apa yang 

belum dieksplor yang mengarah pada topik penelitian kita. 

Sebagai contoh, sudah banyak penelitian tentang stigma 

pada pasien HIV dan sudah diketahui dengan baik bahwa 

stigma berpengaruh terhadap kualitas hidup, akan tetapi 

dengan metode analisa yang berbeda peneliti bisa 

menggambarkan dinamika stigma yang dialami oleh 
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pasien HIV dari mulai didiagnosa sampai saat penelitian 

dilaksanakan (Lindayani, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

Atau sudah banyak peneliti yang mengindentifikasi 

kebutuhan perawatan paliatif pada pasien HIV secara 

umum akan tetapi belum ada atau informasi terbatas 

mengenai kebutuhan perawatan paliatif ada setiap stage 

dari penyakit HIV (Lindayani, 2017).  
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 Sesuatu yang baru juga bisa berasal dari metode 

penelitian atau instrument yang digunakan. Misal banyak 

penelitian sudah dilakukan secara cross-sectional untuk 

mengestimasi resiko penyakit kardiovaskuler pada pasien 

HIV. Akan tetapi penelitian dengan follow up design 

masih sedikit dilakukan, sehingga eksplorasi changes 

resiko bisa diindektifikasi (Lindayani, 2019 

(underreview)) 

 

 

 

 

 Atau instrument yang digunakan sebelumnya 

menurut telaah kita kurang akurat untuk memprediksi 
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resiko penyakit jantung pada pasien HIV dengan alasan 

yang kuat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sedangkan signifikansi merupakan persyaratan 

yang mungkin paling samar: hasil tulisan harus harus 

memiliki nilai signifikansi yang cukup. Signifikansi harus 

dinilai berdasarkan sudut pandang para pembaca: berapa 

banyak orang akan membaca dan menggunakan hasil 

penelitian tersbut (citasi). Menerbitkan artikel yang tidak 

memiliki dampak atau sedikit dampaknya terhadap 

komunitas ilmiah, akan sangat sulit dan tidak berarti. 

Memang sangat sulit bagi editor untuk menentukan 

signifikansi dan memprediksi dampak yang dihasilkan. 

Biasanya editor akan mengukur signifikasi dari dua hal 

berikut: 1. Seberapa penting masalah yang dikemukakan 
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oleh penulis. 2) Seberapa besar hasil penelitiannya bisa 

menambah pengetahuan baru bagi pembaca. Data yang 

paling objektif untuk melihat signifikansi adalah seberapa 

banyak reader dan jumlah sitasi.  

Hal lain yang sangat penting harus diperhatikan 

adalah kualiats dari artikel ilmiah. Kualitas ditunjukan dari 

hasil penelitiannya dan konten serta struktur penulisan. 

Artikel yang berkualatias adalah artikel yang mudah 

dibaca dan mudah dipahami.  

Editor jurnal selalu mempertimbangkan empat hal 

untuk setiap artikel yang disubmit yaitu, kesesuaian 

dengan ruang lingkup jurnal tersbut, kualitas, kebaruan 

dan signifikansi. Keempat kriteria ini harus sudah 

dipertimbangakn dan dievaluasi sendiri oleh penulis 

sebelum memutuskan untuk submit. Tips untuk mencari 

jurnal yang sesuai runag lingkung nya akan dibahas pada 

sub-bagian lain dibawah mengenai proses submit artikel 

ilmiah.  
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Step in writing a paper 

 

1. Outline 

 Kunci keberhasilan dalam menulis adalah dengan 

menguraikan topik yang ingin ditulis sebelum memulai 

menulis (outline). Outline akan membantu menyusun alur 

pemikiran dan mengatur ide secara berurutan. Dengan 

membuat outline, kita dapat memilih informasi apa yang 

akan disampaikan dan sumber yang relevan sejak awal. 

Outline juga penting untuk menghindari bloking idea atau 

lupa apa yang harus dituliskan d paragraf selanjutnya 

karena sudah berminggu-minggu atau berbulan-bulan 

artikel tidak dilanjutkan.  Tips yang efektif untuk 

menyusun outline adalah dengan mempelajari artikel lain 

yang sudah dipublikasin. Kita bisa belajar bagaimana 

menyusun ide dan  membuat nya menjadi cerita yang 

menarik buat pembaca. Outline yang baik akan 

mengasilkan tulisan yang berkualitas dan efisiensi waktu 

dalam penulisan. Berikut contoh outline untuk menulis 

introduction: 
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Latihan  

Buatlah outline untuk rencana penulisan kemudian 

mintalah teman untuk menjadi peer-review. 
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2. Struktur dalam penulisan artikel 

 

Title  

 

Judul yang menarik menentukan keberhasil artikel untuk 

bisa dipublikasikan 

 Judul artikel merupakan bagian dari keseluruhan 

teks yang paling akan sering dibaca, baik melalui 

pencarian di database atau peneliti lain secara scanning 

membaca kontek artikel. Judul yang bagus akan 

membantu penelitian selanjutnya untuk menemukan 

informasi. Judul harus dibuat dengan sangat informatif 

dan singkat. Judul harus memuat informasi tentang subjek 

penelitian, lokasi, dan metode penelitian yang digunakan. 

Hindari mengulangi penggunaan prase yang sama dalam 

penulisan judul.  

 Judul yang baik harus memenuhi kriteria dibawah 

ini: 

• Singkat 

• Menjelaskan isi secara akurat 

• Menjelaskan subjek secara spesifik di dalam batas 

ruang 
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• Menghindari singkatan, formula dan jargon 

• Biasanya menghilangkan kata kerja  

• Berisi kata-kata kunci, untuk kepentingan pencarian 

informasi 

• Membuat judul yang cocok dengan yang paling sering 

dicari 

• Kata kunci untuk topik. 

 

Title page 

 Title page berisi informasi mengenai penulis dan 

urutanya, afiliasi serta penulis koresponding. Penulis 

koreponding harus secara lengkap menginformasikan 

alamat yang bisa dihubungi termasuk email atapun no 

telepon untuk memudahkan komunikasi dengan ilmuwan 

atau ahli yang lain.  Biasanya juga memuat informasi 

mengenai berapa jumlah kata dari keseluruh teks (kecuali 

abstrak, daftra pustaka, dan tabel/gambar), pernyataan 

conflict of interset atau acknolwdgement. Setiap jurnal 

memiliki konten dan format yang berbeda untuk title page. 

Sehingga kita harus memastikan dalam petunjuk bagi 

penulis di setiap jurnal.  
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Contoh title page: 
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Abstract 

 

Abstrak harus mampu menstimulus pembaca untuk 

membaca teks secara keseluruhan 

  

 Abstrak harus lebih bersifat definitif daripada 

deskriptif; yaitu, harus memberikan fakta daripada 

meceritakan tentang sesuatu. Abstrak yang bagus haruslah  

singkat (biasanya terdiri dari 200 hingga 250 kata, dalam 

satu paragraf atau satu section). Abstrak berdiri sendiri 

secara lengkap (mungkin diterbitkan secara terpisah dalam 

sumber sekunder). Isi abstrak melaporkan tentang tujuan 

penelitian atau cakupan, metode yang digunakan, hasil 

utama termasuk temuan baru, kesimpulan pokok serta 

dampak atau makna nya.  Di akhri abstrak juga harus 

memuat informasi mengenai kata kunci. Kata kunci harus 

researcheable yang memudahkan orang lain untuk 

menemukan artikel kita. 

 Dalam penulisan abstrak, secara umum ada dua 

forma, yaitu abstrak yang terstruktur dan tidak terstruktur.  

Setiap jurnal memiliki aturan sendiri untuk tipe abstrak 

serta jumlah maksimal kata yang diperbolehkan. Abstrak 
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yang terstruktur memiliki heading atau bagian dari setiap 

penulisannya. Biasanya terdiri dari : introduction, 

objcetives, methods, results, conlcusion/implication.  

Contoh abstrak yang terstruktur: 
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Contoh abstrak yang tidak terstruktur: 
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Introduction 

 

Apa pentingnya penelitian ini dan apa tujuan nya? 

  

Dalam retorika standar, bagian pendahuluan harus 

menjawab dua pertanyaan: "Apa?" Dan "Jadi apa?" 

Tentang apa artikel itu, dan mengapa pembaca harus 

peduli?. Artikel jurnal ilmiah adalah bentuk retorika 

khusus yang harus menginformasikan kepada pembaca 

tentang apa dan memotivasi pembaca untuk terus 

membaca. Secara umum, pendahuluan yang baik harus : 

• Menceritakan mengapa pembaca harus menemukan 

artikel yang menarik 

• Menceritakan mengapa penulis melakukan penelitian 

• Memberikan latar belakang yang dibutuhkan untuk 

memahami dan memberikan penelitian dari artikel 

yang ditulis.   

Pendahuluan harus ditulis secara logis dengan hipotesis 

atau tema utama; nyatakan hipotesis dengan jelas. 

Pendahuluan bersifat progresif mempersempit ruang 

lingkup gagasan yang dipertimbangkan sehingga pembaca 

diarahkan ke topik spesifik. Menggunakan literatur 
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primer, membuat justifikasi bahwa penelitian dengan 

topik ini sangat penting.  Dalam paragraf terakhir, harus 

mencantumkan tujuan dari penelitian itu dilakukan.  

Beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam 

membuat pendahuluan, yaitu terlalu banyak atau terlalu 

sedikit informasi yang disampaikan, tujuan tijak jelas, 

struktur yang membingungkan antara paragraf dan isi dari 

setiap paragraf.  

Berikut adalah outline dari pendahuluan secara 

umum: 

• Menyampaikan topik secara umum dan berikan sedikit 

informasi mengenai latar belakang topik tersebut 

• Membuat ulasan literatur yang berkaitan dengan topik 

• Memfokuskan pada ruang lingkup yang sesuai dengan 

topik 

• Menggambarkan secara garis besar situasi saat ini 

mengenai topik 

• Mengevaluasi apa yang sudah diketahuin mengenai 

topik tersebut serta mengidentifikasi apa yang belum 

diketahuin (research gap)   

• Menjelaskan pentingnya penelitian yang diusulkan 

• Menyampaikan tujuan dari penelitian 
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 Dalam penulisan latar belakang/pendahuluan, 

problem statement sangat penting untuk disampaikan 

diawal.  Contoh (Lindayani, 2018): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan: 

 

 

Introduce 

pentingnya 

topik 
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Research gap  

Significant 

dan tujuan 
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Latihan: 

Identifikasi satu artikel ke mudian temukan unsur penting 

yang harus ada dalam latarbelakang atau unsur penting 

yang tidak dicantumkan. 

 

Methods 

 

Apa yang kamu gunakan dan bagaimana 

menggunaknya? 

Apa yang kamu lakukan dan bagaimana melakukannya? 

 

 Bagian metode merupakan bagian yang paling 

mudah dalam penulisan artikel ilmiah. Karena bagian ini 

memliki struktur yang relatif jelas sehingga setiap penulis 

dapat mengikuti strukturnya. Bagian ini menjelaskan 

prosedur yang telah dilakukan dan bahan apa yang Anda 

gunakan untuk menemukan jawaban untuk pertanyaan 

penelitian Anda dan berisi semua informasi yang 

diperlukan untuk mengulangi penelitian. Di bagian 

metode, Anda menunjukkan bahwa data dikumpulkan 

secara konsisten, akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Ini memberikan informasi 
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penting dalam kondisi apa hasil penelitian Anda telah 

ditetapkan dan, dengan demikian, dalam konteks mana 

mereka dapat ditafsirkan. Meskipun bagian metode 

terutama deskriptif, juga disarankan untuk memberikan 

alasan mengapa Anda memilih metode dan bahan yang 

digunakan. Bagian metode dapat berisi subbagian berikut 

(jika relevan): 

• Study design. Jenis penelitan yang digunakan apa 

termasuk tempat penelitian dan waktu pengumpulan 

data.  

• Partisipan/subjek penelitian. Harus dijelaskan siapa 

target populasinya, kriteria inklusi dan ekslusi, teknik 

pengambilan sample, jumlah sampel. 

 Contoh (Lindayani, 2018): 
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• Insturment/measures. Insturment atau kuesioner atau 

alat yang digunakna untuk mengumpulkan data harus 

dijelaskan dengan singkat dan terperinci, meliputi 

tujuan penggunaan alat tersbut, siapa yang 

mengembangkannya, apa yang diukur 

(domain/konstruk/konten), berapa jumlah pertanyaan, 

bagaimana cara skoring nya, terakhir adalah validitas 

dan reliabilitasnya. 

 Contoh (Lindayani, 2018): 
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• Prosedur pengumpulan data. Menggambarkan secara 

singkat dan padat mengenai proses pengumpulan data 

dari mulai mendapatkan pesetujuan etik penelitian 

sampai instrument diisi oleh respondent dan proteksi 

yang dilakukan untuk melindungi kerahasiaan, privacy, 

benefit dan tidak menimbulkan bahaya untuk pasien.  

 Contoh (Lindayani, 2018): 
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• Data analisa.  

 Contoh (Lindayani, 2018): 
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Metode harus dibuat dengan sangat solid dan rigour. 

Misalnya, meskpun penelitian dengan cross sectional 

tetapi jumlah sample nya banyak. Kemudian, kembangkan 

analisi dengan menggunakan statistik yang lebih advance. 

  

Results 

Apa yang terjadi? 

 

 Hasil merupakan inti dari sebuah artikel dengan 

mempresentasikan data yang telah ditemukan. Bagian ini 

biasanya relatif mudah dikerjakan jika 

mempresentasikannya berurutan sesuai dengna tujuan 

penelitian. Yang menjadi tantangan dalam penulisan hasil 

adalah membuat tabel atau gambar yang simpe, eye 

cathing, dan mudah difahami oleh pembaca. Belajar dari 

publikasi sebelumnya akan sangat membantu dalam 

membuat tabel atau gambar yang bagus untuk 

mempresentasikan hasil penelitian. Selain itu hasil yang 

ditampilkan juga harus memiliki “selling point” untuk 

menarik pembaca.  

 Mendeskpsikan hasil penelitian dari tabel dalam 

bentuk naratif harus jelas dan akurat. Narasi tabel bukan 
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merupakan penjelasan keseluruhan isi tabel tapi 

menekankan kepada temuan yang penting dari tabel 

tersebut. Misal untuk menggambar 50% orang yag 

merokok ditabel, sebaiknya menggunakan kata hampir 

setengah atau setengahnya dari responden adalah perokok. 

Dalam hasil juga harus mampu mendeskripsikan 

karakteristik demografik dari sample penelitian sehingga 

ketika memudahkan pembaca untuk memahami dalam 

kontek dan kondisi seperti apa hasil penelitian itu bisa 

diterapkan atau terjadi. 

 Beberapa aturan statistik yang harus diperhatikan 

pada penulisan table atau hasil. Misal, mean harus diikuti 

dengan standar deviasi nya (Mean±SD,  44±3.1), median 

dengan interquantaile range (IQR), coeficient regression 

dengan 95% confident interval atau standar error. 

Kemudian juga harus diperhatikan jumlah digit setelah 

koma dengan menggunakan angka yang lebih akurat 

(misal 2.08 bukan 2.0789765). 

 Berikut adalah beberapa contoh untuk 

menampilkan hasil dalam bentuk tabel dan gambar 

(Lindayani, 2018). 
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Discussion 

Apa makna dari semua ini? 

 

 Dalam penulisan diskusi atau pembahasan, penulis 

harus menjelaskan arti dari hasil tersebut dan apa 

implikasinya dimasa yang akan datang. Penulisan dikusi 

biasanya merupakan bagian tersulit karena penulis harus 

mampu menyampaikan apa yang menarik dari temuannya 

dan menjukan apa pentingnya. Pembaca jangan sampai 

setelah membaca dikusi di artikel anda mengatakan “ so 

what?”.  

 Kriteria pembahasan yang bagus, adalah: 
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• Tidak mengulangi apa yang telah dibahas dalam tinjaun 

pustaka atau latar belakang. 

• Tidak mengulang hasil penelitian. 

• Menghubungkan hasil dengan pertanyaan penelitian 

yang disampaikan di latar belakang. 

• Menunjukkan bagaimana hasil mendukung/konsisten 

atau tidak dengan hasil penelitian sebelumnya. 

• Membahas implikasi teoritis dari hasil tersebut. 

• Menyatakan kesimpulan dengan bukti hasil penelitian 

yang mendukung. 

• Menunjukkan hasil yang signifikansi. 

• Menyampaikan saran untuk penelitian di masa depan 

yang direncanakan atau diperlukan untuk tindak lanjuti 

hasilnya. 

Kesalahan yang sering muncul pada saat penulisan 

pembahasan, yaitu: 

• kegagalan untuk meringkas 

• Ulasan literatur yang tidak relevan 

• Tidak menyebutkan batasan 

• Kesimpulan yang tidak beralasan tidak didukung oleh 

data 

• Digabungkan dengan hasil 
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• Pernyataan luas / kalimat panjang 

• Salah mendiskusikan hasil yang tidak meyakinkan 

• sumber data tidak pasti 

• Informasi yang hilang 

 

Latihan: 

Membuat dan memilih hasil penelitian yang mana yang 

layak untuk dijadikan bahan untuk pembahasan. 

 

Conflict of interest 

 

Apakah penelitian disponsori oleh suatu lembaga yang 

dapat menyebabkan konflik dalam objektifitas hasil 

penelitian? 

 Pernyataan conflict of interest harus disampaikan 

secara jujur dan terbuka sebagai bentuk tanggung jawab 

penulis terhadap kebenaran fakta ilmu pengetahuan yang 

disampaikannya. Konflik biasanya muncul jika penelitian 

didanai oleh suatu sponsor yang memungkinkan 

berkurangnya objektifitas dalam intrepretasi hasil 

penelitian. Kalaupun, dibiaya oleh sponsor harus 

dijelaskan bahwa keberadaan sponsor tidak memberikan 
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intervensi dalam pelaksanaan penelitian. Sehingga 

pernyatan tidak ada conflict of interest itu penting.  

Contoh kalimat yang biasa digunakan adalah (Lindayani, 

2018): 

 

 

  

Acknolwedgement 

Siapa yang membantu? 

 

 Disini penulis dapat memberikan apresiasi kepada 

yang membantu selama proses penelitian atapun pada saat 

penulisan. Ucapan terima kasih bisa disampaikan kepada 

individu atau lembaga yang membantu pendanaan, 

perizinan, atau yang memberikan saran.  

 Contoh kalimat yang biasa digunakan untuk 

menyampaikan acknowledgement (Lindayani, 2018): 
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Reference 

Siapa yang saya cite di dalam teks? 

 

 Daftar referensi harus menyertakan semua karya 

yang dikutip dalam teks dan tidak ada karya yang tidak 

dikutip. Anda harus mengikuti gaya jurnal dalam 

mengutip dan mendaftar referensi. Kutipan adalah sistem 

imbalan publikasi ilmiah. Mengutip seseorang harus 

mengakui dampaknya pada orang tersebut pekerjaan 

selanjutnya. Kutipan adalah mata uang yang digunakan 

kita membayar hutang intelektual yang kita miliki pada 

para pendahulu kita. Gagal mengutip sumber menghalangi 

peneliti lain dari informasi yang terkandung dalam 

sumber-sumber tersebut, dan dapat menyebabkan 

duplikasi. 

 Setiap jurnal memiliki instruksi pemformatan yang 

berbeda untuk kutipan. Baca baca instruksi penulis untuk 
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pemformatan yang sesuai dan periksa masalah terbaru. 

Periksa untuk memastikan setiap ruang, titik, koma, dll. 

sempurna. Bagian ini dapat menyebabkan editor marah 

jika tidak diformat dengan benar. Sertakan dalam daftar 

semua karya yang dikutip dalam teks. 

 Dua sistem referensi yang banyak digunakan 

adalah authordate (Sistem Harvard), yang paling umum 

dalam penggunaan terakhir, dan sistem angka. Ada juga 

kutipannya sistem urutan, yang biasa digunakan dalam 

ilmu kesehatan. 
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Proses submit artikel 

 

Proses submit manuscript ke jurnal ilmiah nasional 

maupun internasional membutuhkan strategi yang harus 

dipahami oleh penulis. Berikut dibawah ini akan dibahas 

beberapa trik dan tips khusus dalam memilih jurnal yang 

harus dipahami oleh penulis.  

1. Tips dalam memlih jurnal 

a. Reference list as reference 

Srategi pertama yang harus dilakukan oleh 

penulis adalah mengidentifikasi jenis reference 

terbanyak atau daftar pustaka yang paling sering 

digunakan dalam manuscriptnya. Hal ini akan 

memudahkan penulis untuk mengejar target jurnal 

yang akan dijadikan dalam tujuan pengiriman artikel. 

Penulis harus membuat daftar artikel dan jurnal-jurnal  
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penerbitan artikel tersebut yang dijadikan sebagai 

dasar utama dalam pembuatan manuscript. Jurnal-

jurnal  tersebut akan mempunyai fokus bidang dan 

peminatan yang sama dengan penulis sehingga 

kemungkinan besar penulis dapat mempublikasikan 

artikelnya.  

Setelah membuat daftar artikel dan jurnal 

penerbitan, penulis dapat membuat skala prioritas 

jurnal daru urutan tertinggi sampai terendah (Q1-Q4 

untuk Scopus, SCI, SSCI). Penulis dapat menjadikan 

daftar yang berisi target jurnal dalam memulai proses 

submit manuscript yang telah dipersiapkan 

sebelumnya.  
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Dalam manuscript diatas. penulis menggunakan empat 

jurnal ilmiah dari Travel Medicine and Infectious Disease 

yang termasuk dalam Q1. 

 

 

 

Penulis dapat mengirimkan artikelnya ke jurnal tersebut 

karena peminatan atau bidang yang sama.  
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b. Website :https://www.journalguide.com/ 

http://journalfinder.elsevier.com/ 

Penulis dapat menggunakan alamat website 

yang telah disediakan dari Elsevier untuk menemukan 

target jurnal yang sesuai dengan fokus manuscriptnya. 

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan 

:  

- Langkah pertama : Ketik judul artikel penulis pada 

box yang telah disediakan 
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- Langkah kedua : Ketik abstrak atau pindahkan ke 

box yang telah disediakan (copy dan paste abstrak 

yang telah penulis siapkan) 

- Langkah ketiga : Checklist di box bidang atau area 

yang sesuai dengan penulis 

- Langkah keempat : Checklist box apabila penulis 

ingin membatasi jurnal open access 

- Langkah kelima : Find journal 

Setelah langkah tersebut selesai dilakukan, 

maka Elsevier akan menyajikan daftar jurnal-jurnal 

yang sesuai dengan fokus dengan bidang dari 

manuscript penulis. Penulis dapat melakukan proses 

submit ke jurnal tersebut.  
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Berdasarkan judul, abstrak dan bidang area keilmuan, 

maka artikel dari Lindayani, 2017 dapat diajukan ke jurnal 

: 

1. Applied Nursing Research 

2. European Journal of Oncology Nursing 

3. Journal of Pain and Symptom Management 

4. Patient Education and Counseling. 

Penulis juga dapat melihat berbagai informasi terkait 

jurnal mengenai Impact Factor, waktu review artikel, 

tingkat keberhasilan publikasi dan keterangan lain yang 

terkait. 
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c. Ask advisor or friends 

Penulis dapat berbagi pengalaman kepada 

rekan atau kolega pada bidang keilmuan yang sama 

mengenai proses submit artikel ke jurnal tertentu. 

Dengan melakukan diskusi tersebut, penulis 

mendapatkan referensi jurnal-jurnal yang akan 

menjadi target untuk melakukan submit artikel dan 

gambaran proses yang akan dilalui. 

Melakukan konsultasi dengan advisor atau 

dosen pembimbing di universitas penting untuk 

dilakukan karena dapat membantu penulis dalam 

menentukan target jurnal. Pengalaman advisor sebagai 

Reviewer dan network yang luas dengan berbagai 

Reviewer lain di jurnal tertentu akan membantu 

meningkatkan kualitas artikel penulis. Advisor akan 

memberikan saran-saran yang berhubungan dengan 

penulisan manuscript dan proses submit artikel. 

 

 

 



48 
 

d. See the scope of the journal 

Langkah terakhir yang dapat penulis lakukan 

adalah melihat keluasan fokus area keilmuan dalam 

jurnal tertentu. Informasi mengenai hal ini dapat 

ditemukan dengan mengunjungi wesbsite jurnal 

tersebut. Sebagai contoh Journal of the Association of 

Nurses in AIDS Care berfokus pada pencegahan, 

management evidence-based, IPE clinical care, 

advokasi, kebijakan, pendidikan, dan lain-lain 
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2. Pemilihan jurnal 

Berikut dibawah ini akan dibahas mengenai hal-

hal yang harus diperhatikan dalam memilih jurnal.  

a. Indexed SCI, SSCI, Scopus 

Penulis perlu mendapatkan informasi mengenai 

index jurnal yang menjadi target publikasinya. Bagi 

mahasiswa PhD publikasi di jurnal dengan index 

SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science 

Cititation Index) ataupun Scopus menjadi salah satu 

syarat kelulusan. Angka perhitungan Index dari 

ketiga hal tersebut menggunakan perhitungan yang 

berbeda.  

 

b. Impact Factors (IF) 

Jurnal memiliki angka Impact Factors (IF) yang 

menentukan kualitas artikel-artikel yang terbit 

dalam jurnal tersebut. Angka IF dinilai berdasarkan 

jumlah perhitungan rata-rata citasi artikel. Penulis 

perlu memperhatikan hal ini karena makin tinggi 

angka IF di jurnal terkait dianggap sebagai sebagai 

hal yang lebih penting dibandingkan dengan 



50 
 

kualitas IF yang rendah. Angka IF akan berfluktuasi 

setiap tahunnya. Penulis dapat melihat angka IF 

suatu jurnal di link berikut. 

http://www.scijournal.org 

 

 

c. Ranking 

Penulis harus memperhatikan ranking setiap 

jurnal karena makin tinggi ranking akan 

mempengaruhi kesempatan untuk publikasi. Jurnal 

yang berada di kluster tinggi (Q1) akan mempunyai 

proses seleksi dan review yang sangat ketat 

dibandingkan dengan jurnal dengan kluster lebih 
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rendah. Penulis dapat melakukan pengecekan 

ranking jurnal pada https://www.scimagojr.com/ 

dan melakukan pencarian berdasarkan ranking yang 

dikehendaki.  

 

 

Personal Tips: Choose a journal published monthly 

and fast response 

Penulis harus memperhatikan aturan waktu penerbitan 

karena setiap jurnal memiliki timeline yang berbeda. 

Strategi yang perlu diperhatikan adalah memlihh jurnal 

dengan jumlah penerbitan yang sering per-tahun sehingga 

https://www.scimagojr.com/
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akan memperbesar kesempatan penulis untuk publish. 

Tingkat kecepatan response dari pihak jurnal juga hal 

yang harus dipertimbangkan oleh penulis.  

 

3. Persiapan submit artikel 

a. Baca dengan hati hati “author guideline”  

Setiap jurnal pasti mempunyai tata cara penulisan 

bagi setiap penulis atau yang biasa disebut “author 

guideline”.  

1) Temukan website resmi journal yang dituju 

2) Klik bagian “for author” atau “author 

guideline” 

 

 

 

Contoh pada jurnal JANAC  
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3) Klik information for author 

4) Untuk menemukan author guideline, klik 

instructions and guidelines for submitting 

articles.  

5) Baca author guideline dengan hati hati, 

biasanya artikel yang disubmit tidak sesuai 

dengan guideline, akan ditolak (rejected).  
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Contoh jenis author guideline pada JANAC 

 

6) Author guidelines biasanya berisi tentang 

bagaimana melakukan: 

 Formatting artikel berdasarkan jenis 

penelitian, misalnya RCT, systematic 

review dll. Setiap jenis penelitian 

memiliki format yang biasanya 

berbeda. 

 Formatting artikel mulai dari font, 

paragraf, margin, numbers, spaces dll. 

 Penulisan punctuation 

 Penulisan abbreviation (singkatan) 

 Penulisan referensi 
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 Penulisan sitasi dalam text 

7) Selain formatting artikel, dalam author 

guideline biasanya terdapat informasi 

tentang informasi pembayaran untuk 

published articles. Misalnya, ada beberapa 

jurnal tidak harus membayar biaya publish 

artikel kecuali penulis memilih service 

open access; ada juga jurnal yang memang 

menetapkan untuk harga publishing, 

biasanya jurnal tersebut bersifat open 

access. 

8) Setiap author guidelines biasanya 

mencantumkan proses lengkap bagaimana 

artikel dari mulai submit, review, hingga 

berhasil published 

 

Personal tips: 

Temukan contoh artikel yang sudah terpublish di 

jurnal yang dikehendaki. Untuk menemukan dan 

menganalisis artikel jenis apa yang biasanya 

diterima di jurnal tersebut, untuk mempelajari 

bagaimana melakukan formatting manuskrip, dan 
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mempelajari bagaimana cara penulisan hasil 

penelitian yang sesuai.  

 

b. Mulai menulis artikel sendiri sesuai dengan 

format.  

Hal hal yang biasaya menjadi struktur dalam 

penulisan artikel adalah sebagai berikut 

1) Title Page 

Title page biasanya berisi; judul, authorship 

dan afiliasi dari author, running head (judul 

singkat), jumlah kata, figure, tabel, alamat co-

responding author.  

 

2) Cover letter 

Surat yang ditujukan untuk kepala atau ketua 

editor dari jurnal tujuan. Hal hal yang harud 

diperhatikan dalam pembuatan cover letter 

adalah: 

 Untuk membuat kepala editor tertarik akan 

artikel kita 

 Memberikan penjelasan singkat tentang 

artikel 
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 Membuat penjelasan bahwa artikel tidak 

pernah dipublish sebelumnya 

 Membuat penjelasan bahwa artikel tidak 

sedang berada pada proses submit di jurnal 

lain 

 Pembuatan cover letter dilakukan oleh co-

responding author 
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Contoh penulisan cover letter; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Abstract: Structured/ unstructured 

4) Introduction 

5) Methods 

6) Results 

7) Discussion 

8) Conclusion 

9) Conflict of interest 
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10) Acknowledgement 

11) Reference 

 

c. Melakukan proses submission  

Berikut adalah proses submit suatu artikel pada 

jurnal JANAC 

1) Klik submit a manuscript  

2) Lakukan registrasi akun pada halaman jurnal. 

Ikuti proses registrasi sesuai dengan arahan 

laman jurnal hingga muncul konfirmasi hasil 

registrasi.  

Jika telah berhasil, biasanya penulis akan 

diminta untuk melakukan log-in  
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3) Lakukan log in untuk masuk ke akun. Pilih 

dan klik menu “author login” 

 

4) Ketika login berhasil, akan otomatis masuk ke 

laman submit artikel yang menampilkan menu 

utama.  

 

5) Submit manuscript atau artikel 

Klik pada “Submit new manuscript” link. Ini 

akan menampilkan “submit new manuscriot 

menu”. Penulis akan diminta untuk mensubmit 

semua data yang berhubungan dengan 

artikelnya, termasuk text, gambar dan tabel.  
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6) Ikuti setiap langkah submission process, 

biasanya penulis akan diminta mengisi 

beberapa kolom yang isinya berhubungan 

dengan artikel penulis.  

7) Setelah semua dokumen dan kolom diisi, 

penulis akan menerima konfirmasi bahwa 

artikelnya telah berhasil disubmit. 

8) Setelah berhasil melakukan submission, 

dengan secara otomatis, artikel telah masuk 

dan sedang dalam proses review. 



64 
 

9) Artikel yang telah masuk proses review tidak 

dapat dicancel atau diedit hingga proses 

review selesai. Jika ada perubahan artikel 

ataupun penulis membuat keputusan artikel 

tidak akan diteruskan prosesnya, penulis 

wajib membuat surat keterangan bahwa 

artikel dicancel untuk mengikuti proses 

review dan submission.  

10) Proses review bisa berlangsung 3 – 6 bulan 

bahkan lebih, tergantung kebijakan suatu 

jurnal 

11) Anda dapat memonitor proses review dari 

laman akun anda.  

12) Jika proses review sudah selesai, anda akan 

menerima notifikasi. Biasanya artikel akan 

mendapatkan status; diterima dengan revisi 

major atau minor; atau ditolak. 

13) Jika artikel diterima dengan revisi, penulis 

akan diminta untuk melakukan revisi dan 

mensubmit ulang hasil revisi ke laman akun 

pada jurnal. Jurnal akan memberikan batas 

waktu untuk melakukan revisi, sebaiknya 
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penulis menyelesaikan revisi secepat 

mungkin. Revisi artikel sesuai dengan komen 

reviewer. Pada beberapa jurnal, terdapat 

kolom dimana setiap penulis dapat 

memberikan jawaban atau respon kepada 

reviewer.  

14) Setelah selesai submit hasil revisi, artikel akan 

direview ulang dan jika artikel accepted akan 

ada notifikasi kepada penulis. 

15) Ikuti aturan dan proses yang ditetapkan oleh 

jurnal tentang accepted manuscript hingga 

artikel bisa terpublish. 

16) Setelah artikel terpublish, penulis dapat 

melakukan promisi untuk mendapatkan 

impact yang lebih besar pada penelitian 

penulis. Menyebarkan penelitian, pencapaian 

dan ambisi dengan audiense yang lebih luas 

membuat penulis lebih diperhitungkan. Cara 

ini akan membantu artikel penulis untuk 

disitasi lebih banyak, dan membuat penulis 

dapat meningkatkan reputasi dan kesempatan 

yang baik untuk karir kedepannya.  
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Kesimpulan 

Menulis adalah proses yang menggabungkan antara 

kreativitas dengan pemikiran kritis sehingga dalam 

penulisan artikel ilmiah harus memunculkan hasil 

penelitian yang memiliki nilai-nilai Innovative, 

Meaningful dan Practical.  

Pemilihan jurnal nasional maupun international 

membutuhkan strategi yang harus dipahami oleh penulis 

karena hasil penelitian sangat penting untuk dapat 

dipublikasikan, didiaplikasikan dan memberikan manfaat  

bagi akademisi, praktisi dan masyarakat luas.  
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