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I. Pendahuluan 

Artikel ilmiah memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. Penerbitan artikel ilmiah merupakan salah satu cara peneliti dan 

ilmuwan untuk menyebarluaskan hasil penelitian secara resmi dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Beberapa alasan mengapa publikasi artikel ilmiah 

diperlukan, diantaranya untuk menunjukkan dokumentasi penelitian yang bisa 

ditambahkan atau dilanjutkan oleh peneliti lain, untuk menerima pengakuan atas 

ide dan hasil penelitian yang dilakukan, serta memicu ketertarikan peneliti lain 

yang berada dalam area penelitian yang sama.1–3  

Penyusunan artikel ilmiah dimulai setelah penelitian selesai dilakukan. Pada 

tahap ini, peneliti telah memiliki gambaran proses hingga hasil penelitiannya untuk 

kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Publikasi hasil penelitian selain 

menjadi kontribusi dari peneliti kepada masyarakat umum juga memberikan 

kepuasan tersendiri atas capaian peneliti. Penulisan artikel ilmiah menjadi 

tantangan tersendiri karena memiliki aturan-aturan baku yang harus diikuti. Peneliti 

seringkali kehilangan semangat dan keinginan memulai penulisan artikel untuk 

publikasi ilmiah.4–6  

Abstrak penelitian yang ikut serta dalam pertemuan ilmiah, hanya sekitar 44-

50% yang akhirnya dipublikasikan dalam jurnal. Kesenjangan ini dipengaruhi 

beberapa faktor seperti keterbatasan waktu, penelitian yang belum selesai, 

tingginya tingkat penolakan oleh penerbit, serta kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman peneliti mengenai penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Peningkatan 

pengetahuan peneliti mengenai tahapan penulisan artikel ilmiah penting agar 

peneliti memiliki kepercayaan diri untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.3,6,7 

Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas tahapan penulisan artikel ilmiah 

khususnya sebagai panduan untuk publikasi ilmiah. 

 

II. Penulisan Artikel Ilmiah 

Artikel ilmiah terdiri dari beberapa tipe artikel, yaitu artikel penelitian, artikel 

review, dan laporan kasus. Struktur artikel ilmiah memiliki komponen inti yang 

sama, meskipun bisa terdapat perbedaan yang disesuaikan dengan karakteristik 
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tipe artikelnya. Struktur artikel ilmiah memungkinkan pembaca untuk 

mendapatkan informasi secara runut dan lengkap. Struktur tersebut terdiri dari 

judul, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, 

diskusi, dan kesimpulan. Urutan tersebut memberikan kronologis lengkap dan 

sistematis dari kerangka berpikir peneliti sejak sebelum penelitian dimulai hingga 

peneitian selesai.1,8,9 

Penulisan artikel ilmiah memiliki tantangan tersendiri dalam penyusunannya 

karena penulis harus merangkum perjalanan penelitiannya dengan menarik namun 

tetap lengkap dan terstruktur. Penulis seringkali mengalami hambatan dalam 

penulisan artikel ilmiah sekalipun telah memiliki hasil penelitian yang siap 

dipublikasikan. Kurangnya pengalaman penulis dalam penyusunan artikel ilmiah 

seringkali mengurangi motivasi peneliti untuk menuangkan hasil penelitiannya 

dalam bentuk artikel ilmiah untuk kemudian dipublikasikan.2,10,11 

 

Gambar 2.1: Ilustrasi struktur artikel ilmiah 
       Dikutip dari: Cargill dkk2 

 

Peningkatan jumlah publikasi artikel ilmiah berperan penting dalam penyebaran 

dan perkembangan ilmu pengetahuan, oleh karena itu berbagai organisasi dan 

kelompok peneliti mempublikasikan berbagai panduan penulisan artikel ilmiah. 

Penulisan artikel ilmiah tidak harus mengikuti struktur artikel secara berurutan. 

Salah satu teori yang banyak diikuti dan diadaptasi untuk tahapan penulisan artikel 
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ilmiah dimulai dari persiapan tabel dan gambar, metode penelitian, hasil penelitian, 

diskusi dan simpulan, pendahuluan, abstrak, kemudian diakhiri dengan 

menentukan judul yang menarik. Tahapan tersebut dapat membantu peneliti dalam 

menulis artikel ilmiah dengan lebih efektif dan efisien, mengurangi hambatan ide 

dalam proses penulisan, serta tetap menghasilkan artikel yang runut dan 

lengkap.10–12 

 

2.1 Tipe Artikel Ilmiah 

Artikel ilmiah terdiri dari beberapa tipe artikel berdasarkan tujuan penulisannya. 

Tipe-tipe artikel ilmiah yaitu artikel penelitian, artikel review, serta laporan kasus 

dan serial kasus. Setiap jenis artikel tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. 

Artikel penelitian merupakan artikel ilmiah yang memaparkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Artikel review merupakan jenis artikel yang memaparkan hasil dari 

beberapa artikel penelitian. Laporan kasus dan serial kasus merupakan jenis artikel 

ilmiah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kasus spesifik, biasanya pada 

kasus-kasus yang jarang.7,8,13 

Publikasi ilmiah dalam bentuk artikel penelitian merupakan jenis artikel yang 

paling banyak dipublikasikan. Artikel penelitian memaparkan tentang penelitian 

yang sudah dilakukan. Struktur penulisan artikel penelitian terdiri dari 

pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, diskusi, dan kesimpulan. Artikel 

penelitian yang baik mampu menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan, 

mengapa, dan bagaimana didukung dengan desain penelitian dan analisis statistik 

yang tepat.8,12,13  

Penelitian dapat dilakukan dengan berbagai metode peneltian. Metode penelitian 

secara umum dibagi menjadi eksperimental dan observasional. Penelitian 

eksperimental yaitu jenis penelitian dimana peneliti memberikan intervensi 

terhadap subjek penelitian. Penelitian observasional merupakan jenis penelitian 

dimana peneliti tidak memberikan inervensi terhadap subjek penelitian. Penulisan 

artikel penelitian harus memenuhi standar agar pembaca mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dan dapat dipercaya. Artikel penelitian memiliki panduan 

penulisan seperti panduan Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) 
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untuk penelitian eksperimental dengan randomisasi, panduan Transparent 

Reporting of Evaluations with Nonrandomized Designs (TREND) untuk penelitian 

eksperimental non-randomisasi, serta panduan Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology (STROBE) untuk penelitian observasional 

dengan metode cohort, case-control, maupun cross sectional.4,8,14,15 

Artikel review merupakan jenis artikel ilmiah yang berisi rangkuman dari 

berbagai penelitian dengan tema yang sama. Artikel review dapat berupa systematic 

review maupun meta analisis. Proses Systematic review merupakan proses 

mengumpulkan, mengevaluasi, mengintegrasikan, dan menyajikan hasil penelitian-

penelitian dengan ciri khas serupa menggunakan metodologi yang sistematis dan 

terstandar. Metodologi yang digunakan harus mempetimbangkan evaluasi kualitas 

artikel, termasuk bias, confounding, dan kredibilitas penelitian. Daftar tilik 

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 

merupakan panduan bagi penulis untuk menyusun suatu artikel review atau meta-

analisis.9,12,16 

Artikel laporan kasus dan serial kasus awalnya hanya digunakan sebagai bentuk 

komunikasi antar kolega mengenai kasus-kasus yang unik dan menarik. Laporan 

kasus merupakan artikel yang memaparkan perjalanan kondisi dari satu orang 

pasien atau satu kondisi, sementara serial kasus merupakan artikel yang 

memaparkan beberapa kasus individu namun memiliki suatu karakteristik yang 

serupa. Laporan kasus dan serial kasus semakin banyak digunakan hingga akhirnya 

diterima sebagai jenis publikasi ilmiah resmi karena dinilai dapat dengan cepat 

menyebarkan informasi medis secara luas. Artikel ini memiliki beberapa tujuan 

yaitu untuk membantu mengenali kasus-kasus jarang yang mungkin ditemui pada 

praktek sehari-hari, meningkatkan kewaspadaan pembaca pada reaksi efek samping 

obat yang jarang atau baru, memaparkan perkembangan dan inovasi teknologi 

medis, dilema pada kasus etika, serta memaparkan perkembangan dalam 

pendidikan kedokteran. Panduan Case Reports (CARE) merupakan panduan 

penulisan laporan kasus. Panduan tersebut berupa pernyataan dan daftar tilik yang 

menjelaskan komponen yang harus tercakup dalam suatu laporan kasus atau serial 

kasus yang baik.5,8,17 
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2.2 Pemilihan Penerbit Jurnal 

Pemilihan penerbit jurnal merupakan tahapan penting sebelum peneliti memulai 

proses penulisan artikel ilmiah. Hal ini disebabkan masing-masing penerbit jurnal 

memiliki standar, susunan, karakteristik dan format penulisan yang berbeda-beda, 

meskipun struktur artikel pada dasarnya tetap sama. Proses penerbitan artikel ilmiah 

mencakup penulisan, pengajuan, peer-review, penyuntingan dan proses produksi, 

hingga penerbitan. Penerbit jurnal menentukan keseluruhan proses tersebut 

berdasarkan kebutuhan dan aturan penerbit. Penulis yang mengenali dan 

memahami peraturan penerbit jurnal akan lebih mudah dalam menyusun artikel 

ilmiahnya.9,10,12 

 
Gambar 2.2: Proses publikasi artikel ilmiah 

         Dikutip dari: Taylor and Francis group10 

 

Penerbit jurnal memiliki informasi bagi penulis yang dapat diakses secara bebas. 

Hal-hal yang tercantum dalam informasi untuk penulis ini mencakup hal penting 

yang harus diketahui penulis yang bermaksud mengajukan artikelnya kepada jurnal 

tersebut. Beberapa contoh informasi yang tercantum yaitu petunjuk penulisan, 

bahasa yang digunakan, jenis template, format tabel dan gambar, hingga ketentuan 

pembebasan etik penelitian. Penerbit jurnal juga harus menginformasikan pada 

penulis mengenai ketentuan penyuntingan yang dimiliki. Ketentuan penyuntingan 
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ini mencakup bagaimana artikel diproses setelah penulis melakukan pengajuan, 

proses peer-review dan produksi.3,12,18 

Penulis sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu untuk menentukan penerbit 

jurnal yang sesuai dengan tema penelitian yang sudah dilakukan. Hal penting yang 

harus diperhatikan dalam pencarian penerbit jurnal ini misalnya mencari penerbit-

penerbit yang sudah menerbitkan artikel ilmiah dengan tema yang sesuai dengan 

area studi penulis, mempelajari tujuan dan karakteristik pembaca dari penerbit 

tertentu, mencari tahu tipe artikel yang sedang menjadi prioritas penerbit, serta 

mencari tahu apakah penerbit tersebut pernah menerbitkan artikel yang serupa.1,6,10  

Riset sederhana ini dapat membantu penulis mempersempit pilihan penerbit 

jurnal sehingga memperkecil kemungkinan pengajuan artikel untuk ditolak. 

Tahapan berikutnya yang dapat dilakukan penulis adalah dengan berdiskusi dengan 

ahli. Penulis dapat meminta masukan dari pembimbing, kolega, maupun 

pustakawan yang sudah lebih berpengalaman dan familiar dengan berbagai penerbit 

jurnal. Penulis juga bisa mencari penerbit jurnal yang sedang membuka pengajuan 

untuk mengerucutkan pemilihan penerbit jurnal.1,6,10 

 

2.3 Tahapan Penulisan Artikel Ilmiah 

Struktur artikel ilmiah secara umum terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, 

metode penelitian, hasil penelitian, diskusi, dan simpulan. Artikel juga memiliki 

komponen pelengkap yaitu kata kunci, tabel dan gambar, referensi, serta penjelasan 

mengenai pembebasan etik, pembiayaan penelitian, dan keberadaan konflik 

kepentingan. Struktur tersebut disusun secara runut agar pembaca mendapatkan 

informasi yang lengkap dan sistematis. Penulisan artikel ilmiah yang efektif dan 

efisien tidak perlu mengikuti urutan struktur artikel ilmiah tersebut.3,6,7 

Tahapan penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan memerhatikan petunjuk 

penulisan dan template yang sesuai dengan aturan penerbit jurnal. Penulis dapat 

menulis dengan lebih efektif dan efisien dengan mendahulukan komponen penting 

yang menggambarkan seluruh hasil penelitian, yaitu dengan memanfaatkan tabel 

dan gambar. Penulis selanjutnya menyusun penulisan metode penelitian setelah 

mendapatkan gambaran besar hasil penelitian dari tabel dan gambar. Penulis lalu 
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menuliskan hasil penelitian diikuti dengan diskusi dan kesimpulan. Inti dari artikel 

ilmiah telah selesai ditulis pada tahap ini.3,6,10   

Penulis menyusun pendahuluan menggunakan rangkuman atau inti pemikiran 

dari isi artikel yang telah ditulis sebelumnya. Abstrak merupakan bagian yang 

menjadi nilai jual suatu artikel. Penyusunan abstrak lebih efektif jika penulis sudah 

menyelesaikan keseluruhan isi artikel ilmiahnya. Tahapan terakhir dalam penulisan 

artikel ilmiah yaitu menentukan judul artikel yang menarik, jelas, dan 

menggambarkan isi artikel ilmiah dengan sesuai.3,6,10 

 

Gambar 2.3: Tahapan penulisan artikel ilmiah 
                             Dikutip dari: Taylor and Francis group10 

 

2.3.1 Persiapan Tabel dan Gambar 

Penggunaan tabel dan gambar dalam artikel ilmiah merupakan cara yang efisien 

dan berdampak kuat untuk memperlihatkan hasil penelitian pada pembaca. 

Pembaca artikel yang menginginkan gambaran hasil penelitian akan langsung 

menilai dari tabel dan gambar yang ada. Tabel dan gambar sebaiknya memberikan 

informasi baru yang belum tertulis dalam teks artikel. Komponen tabel dan gambar 

yang baik harus mampu dimengerti oleh pembaca meskipun pembaca tidak 

membaca teks artikel ilmiah.2,10,18 

Penyunting dan pembaca biasanya melihat tabel dan gambar terlebih dahulu 

sebelum membaca keseluruhan artikel. Penyunting dapat menilai apakah penelitian 

dilakukan dan ditulis dengan baik melalui tabel dan gambar yang ada. Penggunaan 
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tabel dan gambar dapat mengeliminasi data-data numerik dan penjelasan panjang 

yang terdapat dalam teks artikel.1,2,6  

Tahapan pertama yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan tabel dan 

gambar adalah memeriksa panduan dari penerbit. Panduan penerbit biasanya 

mencantumkan ketentuan layout, ukuran, warna, dan sebagainya. Ukuran dari tabel 

dan gambar juga perlu diperhatikan dengan seksama karena harus menyesuaikan 

dengan layout dan ukuran halaman jurnal. Tabel yang terlalu panjang dan 

menyebabkan isi dalam satu halaman terlalu padat sebaiknya dibagi menjadi dua 

atau lebih tabel terpisah. Penulis juga harus memerhatikan apakah penerbit 

memiliki ketentuan jumlah maksimal tabel dan gambar dalam satu artikel.2,7,11 

Pemilihan penggunaan tabel atau gambar bergantung pada poin yang ingin 

disampaikan penulis pada pembacanya. Tabel lebih efektif untuk menyampaikan 

data yang melibatkan perhitungan data, menampilkan data aktual dan presisi, serta 

menampilkan perbandingan antar elemen data. Gambar digunakan untuk 

memperlihatkan tren keseluruhan, pemahaman gambaran data yang tidak 

memerlukan angka aktual, serta menjelaskan perbandingan dari beberapa elemen 

saja.1,2,18 

 

2.3.2 Penulisan Metode Penelitian 

Bagian metode penelitian merupakan bagian artikel ilmiah yang berisi informasi 

yang dibutuhkan jika pembaca ingin melakukan penelitian serupa. Metode 

penelitian memaparkan pada pembaca mengenai detail bagaimana penelitian 

dijalankan dan menampilkan kredibilitas hasil penelitian. Bagian ini harus mampu 

membantu pembaca untuk menilai apakah penelitian telah dilakukan dengan benar 

dan hasil penelitian dapat dipercaya. Elemen penting yang harus ada dalam kolom 

metode penelitian adalah desain penelitian yang digunakan serta identifikasi, 

deskripsi, dan pengukuran parameter yang digunakan untuk evaluasi tujuan 

penelitian.2,3,9,18 

Penyunting menilai kualitas penulisan metode penelitian berdasarkan apakah 

metode yang digunakan sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian serta apakah 

metode yang digunakan dapat diterima dan sesuai dengan standar ilmiah. Bagian 
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metode penelitian harus mengandung informasi-informasi penting seperti 

penjelasan mengenai desain penelitian dan metodologi yang dilakukan, uji statistik 

dan parameter yang digunakan, pemaparan mendetail jika ada metode baru yang 

digunakan, serta menggunakan sub-bab untuk memisahkan metodologi yang 

berbeda. Penulisan bagian metode penelitian dimulai dengan penjelasan mengenai 

desain penelitian yang digunakan. Kriteria inklusi dan eksklusi dari subjek 

penelitian juga harus dicantumkan dengan jelas. Penelitian yang menggunakan 

skala atau skoring juga harus mencantumkan interpretasinya. Penulis juga harus 

mencantumkan prosedur analisis statistik dan uji statistik yang dilakukan.2,11,18 

Detail penulisan metode penelitian sangat bergantung pada desain penelitian 

yang digunakan. Penulis dapat memanfaatkan panduan penulisan yang sudah ada 

seperti CARE, CONSORT, TREND, STROBE, maupun PRISMA. Panduan 

tersebut berupa daftar tilik yang mencantumkan konten apa saja yang harus 

dicantumkan dalam metode penelitian masing-masing desain peneltian.11,13,15  

 

2.3.3 Penulisan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menentukan isi dan struktur keseluruhan artikel. Penulis harus 

menuliskan hasil sejelas mungkin. Tahapan pertama dalam menuliskan hasil 

penelitian yaitu menentukan poin-poin penting yang menjadi sorotan utama dari 

penelitian. Penulis menentukan poin tersebut dengan cara meneliti tabel, gambar, 

dan diagram yang sudah disiapkan. 2,10,18 

Penulis menyusun tabel dan gambar secara sistematis pada bagian hasil ini agar 

pembaca mendapat alur penelitian dengan runut. Penulis sebaiknya membuat 

konsep awal mengenai data apa saja yang akan dicantumkan dalam hasil penelitian. 

Konsep tersebut memuat poin-poin penting dari hasil penelitian dan pesan penting 

yang dapat diterapkan pembaca setelah membaca artikel tersebut.1,6,9  

Teks pada bagian hasil penelitian berisi temuan penting dalam penelitian, 

penjelasan tabel dan gambar, menunjukkan lokasi tabel dan gambar yang memuat 

hasil penelitian, serta komentar mengenai hasil penelitian tersebut. Penulisan hasil 

penelitian yang efektif dapat dilakukan dengan cara memasukkan hasil penelitian 

tanpa menginterpretasikan ataupun mendiskusikan implikasinya. Penulis juga dapat 
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menyusun hasil penelitian dalam susunan yang logis. Susunan ini tidak selalu 

berdasarkan kronologis penelitian, namun bisa juga berdasarkan urutan temuan 

paling penting dari penelitian tersebut. Tabel dan gambar sebaiknya tidak 

mengandung data yang berulang. Penulis sebaiknya menghindari pengulangan 

informasi antara tabel, gambar, dan tulisan. Tulisan pada bagian hasil tidak perlu 

menjelaskan isi dari tabel dan gambar, namun merangkum apa yang dapat pembaca 

temukan dari tabel dan gambar.1,2,7 

 

2.3.4 Penulisan Diskusi dan Simpulan 

Bagian diskusi merupakan bagian dimana penulis mengintegrasikan hasil 

penelitian yang didapatkan dengan hasil penelitian yang sudah ada lebih dulu. 

Informasi yang tercantum dalam diskusi yaitu referensi ke tujuan utama atau 

hipotesis penelitian. Penulis juga menjelaskan masing-masing temuan penelitian 

didukung dengan literatur yang relevan berikut referensinya. Kolom diskusi juga 

meliputi pembahasan mengenai hasil penelitian apakah sesuai dengan hipotesis atau 

tidak. Penulis juga mencantumkan alasan mengapa hasil penelitian menerima atau 

menolak hipotesis awal. Bagian diskusi merupakan tempat penulis 

mengintegrasikan berbagai referensi dari penelitian sebelumnya atau teori yang 

sudah ada yang berkaitan dengan penelitian.2,10,11  

Penulis harus memastikan bahwa bagian diskusi berhubungan dengan isu yang 

diangkat pada pendahuluan. Penulis memastikan kembali keterkaitan antara diskusi 

dengan pendahuluan setelah draf diskusi selesai ditulis untuk memastikan 

kesinambungan artikel ilmiahnya. Penulis juga harus berhati-hati agar tidak 

mengulang informasi yang kurang signifikan pada bagian pendahuluan dan 

diskusi.3,4,9  

Bagian diskusi juga meliputi keterbatasan penelitian dan penjelasan mengenai 

kondisi-kondisi yang menjadi batas penerapan penelitian pada populasi umum. 

Penulis juga menjelaskan implikasi penelitian yang dilakukannya pada bagian 

diskusi. Elemen tambahan yang dapat dicantumkan dalam diskusi yaitu 

rekomendasi penulis pada penelitian yang akan datang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan saat ini.2,6,11 
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Simpulan merupakan bagian yang ditulis setelah mendapatkan gambaran jelas 

dari metode penelitian, hasil penelitian, dan diskusi. Bagian simpulan bertujuan 

untuk menjelaskan arti dari hasil penelitian. Bagian ini mencantumkan kesimpulan 

logis dan menjelaskan mengapa kesimpulan ini penting. Simpulan juga 

menjelaskan bagaimana penelitian ini bisa memengaruhi perkembangan 

selanjutnya di bidang penelitian ini dan bidang lainnya. Bagian simpulan tidak 

mencantumkan informasi baru yang sebelumnya belum disebutkan dalam artikel. 

Bagian ini juga tidak mencantumkan sitasi apapun.2,11,18 

 

 

Gambar 2.3: Ilustrasi hubungan pendahuluan dan diskusi 
       Dikutip dari: Jirge11 

 

2.3.5 Penulisan Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan bagian pertama dari isi artikel. Penulisan pendahuluan 

lebih mudah jika penulis sudah menyusun isi artikel terlebih dahulu. Pendahuluan 

merupakan bagian dimana penulis memberikan informasi dan latar belakang 

mengapa penelitian dilakukan. Pendahuluan yang baik dapat menjawab pertanyaan 

permasalahan apa yang ingin dipecahkan penelitian, apakah sudah ada solusi untuk 

permasalahan tersebut, apakah hambatan yang terjadi saat ini, dan apa yang peneliti 

harapkan dapat tercapai dengan penelitian ini.3,9,10 

Penulisan pendahuluan dimulai dengan latar belakang masalah. Penulis dapat 

meningkatkan urgensi penelitian dan meyakinkan pembaca dengan cara 

mencantumkan referensi yang memaparkan hasil penelitian sebelumnya bila ada. 
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Sitasi yang digunakan harus relevan, jelas dan berimbang. Penulisan latar belakang 

dan permasalahan dilanjutkan dengan menyatakan tujuan penelitian dengan 

jelas.1,2,7 

Beberapa peneliti membuat teori mengenai struktur pendahuluan yang baik 

dalam suatu artikel ilmiah. Struktur ini terdiri dari lima bagian dimulai dari bagian 

yang lebih umum hingga bagian yang lebih khusus. Bagian pertama berisi 

pernyataan mengenai bidang penelitian yang menginformasikan kepentingan dan 

urgensi mengapa penelitian perlu dilakukan. Bagian kedua memaparkan pernyataan 

mengenai permasalahan yang ada dan hasil penelitian lain sebagai pondasi dari 

informasi yang sudah diketahui. Bagian ketiga berisi pernyataan bahwa investigasi 

lebih lanjut diperlukan dan menunjukkan ketimpangan yang dapat diisi oleh 

penelitian yang dilakukan. Bagian keempat menyatakan tujuan penelitian terutama 

temuan penting yang akan didapatkan. Bagian terakhir bersifat opsional yang 

merupakan justifikasi tambahan mengapa penelitian perlu dilakukan. Lima bagian 

ini berisifat relatif dan tidak harus berurutan, namun mampu membantu penulis 

untuk menyusun pendahuluan yang informatif dan lengkap.2,11,18  

 

2.3.6 Penulisan Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak merupakan bagian penting dalam sebuah artikel ilmiah. Pembaca 

pertama-tama akan tertarik setelah melihat judul artikel, kemudian menilai 

kesesuaian isi artikel dengan kebutuhannya melalui abstrak. Abstrak yang menarik 

dan informatif memicu pembaca untuk membaca keseluruhan artikel. Penulis 

sebaiknya membuat abstrak setelah selesai menulis keseluruhan isi artikel. Penerbit 

jurnal biasanya menentukan jumlah kata yang boleh tercantum pada abstrak. 

Abstrak berisi rangkuman dari isi artikel. Struktur abstrak terdiri dari pendahuluan, 

metode penelitian, hasil penelitian, simpulan, dan kata kunci.2,10,18  

Abstrak bersifat independen dari sisa keseluruhan artikel, artinya pembaca dapat 

memperoleh informasi yang utuh tanpa harus membaca keseluruhan artikel. 

Penerbit artikel memiliki ketentuan apakah suatu artikel ilmiah dapat diakses secara 

gratis atau berbayar. Abstrak merupakan bagian yang bebas diakses pembaca baik 

pada artikel berbayar ataupun gratis, sehingga penulisan abstrak sebaiknya 



13 
 

memberikan cukup informasi bagi pembaca yang tidak bisa mengakses artikel 

lengkap.2,10,11  

Kata kunci digunakan terutama untuk proses indexing dari berbagai mesin 

pencarian internet. Proses indexing dari mesin pencari internet menggunakan kata-

kata dari judul, abstrak, dan kata kunci untuk menentukan discoverability suatu 

artikel. Kata kunci akan membantu pembaca untuk menemukan artikel penulis 

dengan cepat dan akurat. Pemilihan kata kunci berdasarkan inti dari artikel ilmiah 

yang disusun. Penulis dapat mempertimbangkan kata kunci yang dipilih 

berdasarkan pengalaman pribadi pada saat melakukan pencarian literatur. Kata 

kunci yang digunakan harus tepat sasaran, ringkas, dan sederhana, namun 

merupakan inti dari artikel ilmiah yang ditulis. Pemilihan kata kunci juga 

mempertimbangkan apakah kata tersebut termasuk dalam judul artikel dan 

digunakan berulang dalam keseluruhan artikel.2,10,11  

 

2.3.7 Penentuan Judul 

Judul merupakan kesempatan penulis untuk menarik perhatian pembaca. Judul 

artikel ilmiah yang baik harus ringkas, akurat, dan informatif. Judul artikel selain 

memberikan informasi kepada pembaca mengenai isi artikel juga dapat membantu 

agar artikel tersebut mudah ditemukan. Judul ini juga harus mampu dipahami oleh 

pembaca diluar bidang penulis sehingga baiknya menghindari singkatan-singkatan, 

jargon, dan rumus.1,6,10   

Tahapan dalam menentukan judul dimulai dengan mempelajari ketentuan 

penerbit mengenai judul. Penerbit jurnal memiliki ketentuan mengenai jumlah 

karakter yang diizinkan dalam judul artikel. Judul merupakan komunikasi pertama 

antara penulis dan pembaca. Judul artikel bisa berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jenis desain penelitian atau jenis artikel dapat dicantumkan pada judul untuk 

memperjelas isi artikel.2,9,18  

Judul yang menarik dapat dicapai dengan mencantumkan informasi sejelas 

mungkin namun sesingkat mungkin. Penulis dapat menggunakan kata kunci 

penting yang menggambarkan inti dari artikel tersebut. Penggunaan tanda baca “:” 
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atau “—” untuk memisahkan bagian judul pertama yang menggunakan kata kunci 

dengan bagian kedua yang lebih menjelaskan isi artikel.2,3,10 

Judul artikel juga menentukan tingkat discoverability dan indexing dari artikel 

ilmiah. Indexing dan discoverability menentukan seberapa mudah artikel 

ditemukan saat pembaca memasukan suatu kata kunci dengan mesin pencari di 

internet. Tujuan dari penerbitan artikel ilmiah bagi penulis adalah agar artikelnya 

mampu menjangkau banyak pembaca, oleh karena itu indexing dan discoverability 

ini menjadi hal penting. Discoverability suatu artikel ilmiah dapat dicapai dengan 

menggunakan kata kunci yang tepat dan mengintegrasikan kata kunci tersebut 

dalam judul artikel.1,9,10 

 

III. Simpulan 

Pengetahuan peneliti mengenai tahapan penulisan artikel ilmiah merupakan hal 

penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi peneliti untuk 

mempublikasikan hasil penelitiannya. Penulisan artikel ilmiah yang efektif dan 

efisien dimulai dari persiapan tabel dan gambar, diikuti dengan penulisan metode 

penelitian, hasil penelitian, diskusi dan kesimpulan, pendahuluan, abstrak dan kata 

kunci, hingga ditutup dengan menentukan judul artikel yang menarik. Penulisan 

dan penerbitan publikasi ilmiah berperan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. 
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