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MENULIS ILMIAH 

KARYA TULIS ILMIAH (KTI) 

METODOLOGI PENELITIAN 

PERSIAPAN MENULIS  KTI 

Outline Diskusi 

DISKUSI 



MENULIS ILMIAH 



Kegiatan Menulis 
Menulis  aktivitas seseorang dalam mengungkapkan 

sesuatu dalam bentuk huruf, angka, simbol pada media 
tertentu. 

 Inspirasi Menulis  pengetahuan, pengalaman , dan 
ketrampilan terhadap suatu objek, isu, fenonema, 
dan/atau peristiwa.  

 Hasil menulis  tulisan/karya tulis/publikasi. 

 Makna tulisan pengetahuan berwujud (explicit 
knowledge) yang dapat diketahui, dibaca, dan 
dipahami oleh orang lain (pembaca). 



Menulis ilmiah 
Menulis ilmiah aktivitas menulis dengan format dan 

metode ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan dari 
objek yang ditulis/dikaji/diteliti. 

 Manfaat menulis ilmiah mempertajam kemampuan kognitif 
(mental),  afektif (sikap & nilai), dan psikomotorik 
(keterampilan) seseorang. 

 Bahan dan objek tulisan ilmiah DATA, yang bersumber dari: 
1) Penelitian (observasi, wawancara, kuesioner/angket, dsb.) 
2) Studi literatur (literatur review) analisis isi teks 
3) Diskusi/kajian ilmiah (focus group discussion) 
4) Dokumentasi (foto, gambar, grafik, spesimen, protitipe, 

konsep/model, penginderaan jarak jauh, dsb.)  



Urgensi Menulis Ilmiah 
1) Syarat kelulusan kuliah (sarjana – doktor). 
2) Bukti keahlian & keilmuan (pakar) peneliti, dosen, 

pustakawan, praktisi (cendekiawan), dan PNS Pejabat 
Fungsional lainnya. 

3) Tuntutan eksistensi profesi (kenaikan 
pangkat/golongan, target kinerja lembaga). 

4) Syarat menjadi pengelola publikasi ilmiah 
(jurnal/prosiding) editof in chief, editor, & 
reviewer. 

5) Pemimpin kegiatan riset lembaga  universitas, 
lemlitbang, Industri (R&D). 

6) Kolaborator riset (penyedia referensi, pengelola data, 
dan diseminator hasil riset, sumber dana riset). 

7) Promosi dan bisnis  (popularitas, royalti, hak cipta & 
paten). 



Persepsi Orang Ketika Menulis Ilmiah 

Harus Dibimbing  

Harus 
Discreening & 

Direview 

Harus Sesuai 
Format/Template 

Kutipan & Daftar 
Pustaka 

Ditolak/Revisi & 
Diterima 

Menggunakan 
Tool Publication 

Terbitan Mutakhir/ 
berkualitas 

Indeksasi, Sitasi 
& Impact Factor 

Re-Write ke 
Publikasi Jenis Lain  

Duplikasi, Fabrikasi 
Falsifikasi, Plagiasi 



Penulis PEMULA: 
 (Banyak) bertanya 

kepada senior (ahli) 
 Menulis jika ada yang 

mengajak 
 Belum percaya diri 

menjadi penulis pertama 
(kolaborator) 

 Bingung membuat 
kerangka pemikiran 
(mulai dari judul hingga 
daftar pustaka) 

 Submit naskah jurnal & 
CFP Seminar sering gagal 

Dimana Posisi Anda..? 

Penulis PRODUKTIF 
 Percaya diri menulis KTI 

(mengutamakan 
kuantitas) 

 Aktif mencari informasi 
CFP (jurnal/prosiding 
seminar) 

 Memiliki target KTI 
dalam periode tertentu 

 Berkolaborasi dengan 
rekan sejawat 

 Aktif mempromosikan 
KTInya melalui media 

Penulis AHLI 
 Level pakar dan ilmuan 

(mengutamakan kualitas) 
 Selektif dalam memilih sumber 

referensi dan jenis KTI yang 
dituju 

 Berkolaborasi dengan penulis 
tingkat nasional & 
internasional 

 Menggunakan tool 
publication (standar 
penulisan global) 

 Berorientasi pada 
penemuan baru, 
indeksasi, sitasi, dan 
impact factor 



Karya Tulis Ilmiah (KTI) 



 KTI tulisan hasil litbang atau tinjauan, ulasan (review), kajian, dan 

pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau 
kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah (Perka LIPI 04/E/2012). 

 Publikasi Ilmiah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok 
orang, setelah melalui penelaahan ilmiah disebarluaskan dalam 
bentuk karya tulis ilmiah, antara lain berupa: jurnal, buku, prosiding, 
laporan penelitian, makalah, dan poster ilmiah (Perka LIPI 5/2014). 

 Tujuan publikasi ilmiah mengenalkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti dan akademisi Indonesia ke dunia 
internasional sehingga memperoleh pengakuan melalui banyaknya 
sitasi atas publikasi yang dihasilkan yang selanjutnya berdampak pada 
peningkatan kinerja lembaga maupun negara dalam hal penelitian 
(Kemenristek-DIKTI, 2017). 

KTI = Publikasi Ilmiah 



Kriteria KTI 

KTI  yang baik dan diterima untuk dipublikasikan  karya tulis 
yang telah melalui proses pemeriksaan, terpercaya dan 
memenuhi kriteria: 
Mengandung penemuan ilmiah asli yang signifikan untuk 

kemajuan iptekin; 
Mengandung penemuan yang ditulis dengan bahasa 

ilmiah yang dipahami oleh komunitas ilmiah; 
mengkomunikasikan hasil penelitian secara utuh dan 

padat; 
Memegang prinsip kebenaran, kebaruan, keaslian, dan 

kemanfaatan bagi perkembangan iptek. 
Perka LIPI 5/2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah 



1) Jurnal (majalah ilmiah) 
2) Makalah ilmiah/prosiding 
3) Skripsi (S1) 
4) Thesis (S2) 
5) Disertasi (s3) 
6) Laporan Penelitian (Hibah) 
7) Laporan Eksekutif 
8) Short Communication 
9) Policy Brief/Paper 

Jenis - Jenis KTI 

PERHATIKAN: 
- Pedoman penulisan 

(author guidelines) 
- Format & sistematika 

penulisan (template) 
- Target penulisan naskah 
- Media & tool publikasi 
- Pihak terkait 

(pembahas/reviewer/ 
editor/pembaca)  



Rusdi Muchtar dan Mahmud Thoha. 2012. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Bidang IPS). Cibinong: Pusbindiklat LIPI 

Preview: Ketentuan Penulisan KTI 



Komponen 
- Prinsipnya berisi sebuah rekomendasi 

kebijakan yang tidak lebih dari  2-4 
halaman (1.500 kata) 

- 8 komponen isi Policy Brief: 
1) Ringkasan eksekutif 
2) Pernyataan isu/masalah 
3) Latar belakang masalah 
4) Pre-existing Policies 
5) Pilihan kebijakan  
6) Keuntungan dan kelemahan  
7) Rekomendasi  
8) Sources Consulted or Recommended 

(deskripsi evaluasi 1-3 kalimat) 

Preview: Ketentuan Policy Brief/Paper 

Template 
• Ringkasan Eksekutif (± 150 kata berisi 

tujuan dan rekomendasi singkat) 
• Pendahuluan (urgensi + menjawab 

pertanyaan why?) 
• Pendekatan yang digunakan dan 

Hasil (ringkasan fakta-fakta, masalah 
dan konteks, metodologi, & manfaat)  

• Hasil (menjelaskan “apa yang bisa kita 
pelajari?“) 

• Kesimpulan 
• Implikasi dan Rekomendasi 
• Daftar Pustaka 



PENDAHULUAN  
(± 15%) 

KERANGKA TEORITIK  
(± 20%) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 (+ 50% ) 

PENUTUP 
(± 15%) 

• Latar 
belakang 

• Identifikasi 
masalah 

• Rumusan 
masalah 

• Tujuan 
penulisan 

• Kajian kepustakaan  
• Teori pendukung yang 

mutakhir dan relevan 
dengan obyek 

• Definisi operasional 
variabel dan indikator 
yang digunakan 

• Deskripsi kerangka 
berfikir 

• Pengungkapan 
permasalahan 

• Pembahasan atas fakta 
atau peristiwa di 
lapangan 

• Uraian dan analisis 
tinjauan/ulasan ilmiah 

• Pembahasan/analisis 
atas fakta hasil 
penelitian/ pengkajian 
dan dikaitkan dengan 
teori 

 Kesimpulan 
 Rekomendasi 

Peraturan Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara 

Preview: Ketentuan Subtansi KTI (%) 



http://jp.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/264106/05_Elsevier_JanWillem_presentation.pdf 

Contoh: Tips Menulis Artikel Jurnal  



METODOLOGI PENELITIAN 



Metodologi = Ilmu/Uraian Tentang Metode (KBBI) 

http://sl101.ilearning.me/2015/05/03/metode-penelitian-dan-pengembangan/ 

PENELITIAN 

METODE 
(Teknik/Cara) 

DISKUSI 
(Hasil & Pembahasan) 

KESIMPULAN 
(Saran & Rekomendasi) 

ISU/FENOMENA REFERENSI/LITERATUR 

PERMASALAHAN 
(Pertanyan) 

Menjabarkan Metodologi Penelitian 



Suharno Wiranto, et al. 2012. Pengantar dan Formulasi Proposal Penelitian. Cibinong: Pusbindiklat LIPI 

Identifikasi Jenis-Jenis Penelitian 



NO JENIS PENELITIAN FOKUS PENELITIAN 

1 Penelitian Dasar Pengembangan teori 

2 Penelitian Terapan Pemecahan masalah praktis 

3 Penelitian Pengembangan Pengembangan aplikasi prototipe 

4 Penelitian Pengembangan Teknologi Pengembangan produk prototipe 

5 Penelitian Pengembangan  Industri Pengembangan/modifikasi produk untuk tujuan komersial 

6 Penelitian Eksploratif Eksplorasi suatu objek secara mendalam 

7 Penelitian  Deskriptif Menjelaskan kondisi/fenomena dari berbagai aspek 

8 Penelitian Eksplanatif/Korelasi Pengujian hipotesis/mengetahui hubungan antar-
variabel/objek 

9 Penelitian Eksperimen Mencari hubungan sebab-akibat dari objek independen 

10 Penelitian Kualitatif Eksplorasi bersifat deskriptifmenjelaskan kondisi objek  

11 Penelitian  Kuantitatif Menggali data numerik atau nilai dari suatu objek 

Suharno Wiranto, et al. 2012. Pengantar dan Formulasi Proposal Penelitian. Cibinong: Pusbindiklat LIPI 

Identifikasi Fokus Penelitian 



Rusdi Muchtar dan Mahmud Thoha. 2012. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Bidang IPS). Cibinong: Pusbindiklat LIPI 

• WHAT (apa) 
• HOW MUCH,... (berapa banyak) 
• TO WHAT EXTENT,...(pada tingkat apa) 

Instrumen: 
• Survei/data statistik numerik 
• Angket/Kuesioner 
• Jajak Pendapat (polling) 
• Uji lab/pengukuran 

KUANTITATIF  

Penerapan pada judul penelitian: 
• Tingkat efektivitas/kepuasan.... 
• Dampak/pengaruh/korelasi.... 
• Analisis kepuasan/evaluasi kinerja.... 
• Studi perbandingan/pengujian.... 
• Studi bibliometrik/informetrik..., dsb. 

• WHY (mengapa) 
• HOW (bagaimana)  

Instrumen: 
• Wawancara 
• Focus Group Discussion (FGD) 
• Studi literatur 
• Data visual/dokumentasi 

KUALITATIF  

Penerapan pada judul penelitian: 
• Manajemen organisasi/pemberdayaan.... 
• Strategi/Kontribusi/Peran/Optimalisasi.... 
• Identifikasi kebutuhan... 
• Mobilisasi pengetahuan... 
• Implementasi Kebijakan... 
• Tinjauan Yuridis normatif... 

Contoh: Identifikasi Data Penelitian 



PERSIAPAN MENULIS KTI 



Rusdi Muchtar dan Mahmud Thoha. 2012. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Bidang IPS). Cibinong: Pusbindiklat LIPI 

PERHATIKAN: Skema Penulisan KTI 

Ikuti petunjuk penulisan naskah  
(kebijakan penerbit berbeda-beda) 



PERHATIKAN: Format Penulisan/Template Naskah 



 Font (huruf, angka, tipe, ukuran, tegak miring, besar 
kecil) 

 Penomoran (bullets & numbering) bab, sub-bab, 
margin teks 

 Keterbacaan penunjuk objek (informasi tabel, 
gambar, grafik, dsb.) 

 Resolusi gambar/objek (warna, ukuran) 

 Tipografi teks (pengetikan kata, istilah, jumlah 
kalimat setiap paragraf) 

PERHATIKAN: Gaya Selingkung Penulisan Naskah 

Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press. 2016. Jakarta 



Ejaan  kata serapan, singkatan, akronim 
• Serapan: penggunaan kata dalam bahasa indonesia yang menyerap unsur bahasa asing 

• Singkatan: bentuk kata yang dipendekkan yang terdiri satu huruf atau lebih 

• Akronim: singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan 
huruf dan suku kata dari dari deret kata yang diperlukan sebagai kata 

 Tanda baca 
• Tanda hubung , en dash (-), em dash/tanda sekang (--) untuk kata ulang, pemenggalan kata, 

dan kata terikat 

• Tanda elipsis (…) untuk kalimat yang terputus-putus 

• Tanda penyingkat/apostrof (‘) untuk menghilangkan bagian kata atau angka tahun 

• Tanda koma (,) untuk merinci frasa kata dalam suatu kalimat atau pembilangan (frasa kata 
terakhir disertai dan) 

• Tanda titik koma (;) untuk mengkhiri atau merinci frasa kata yang ditutup dengan tanda titik 
(frasa kata terakhir tidak disertai dan) 

• Tanda titik dua (:) untuk merinci frasa kata dalam satu kalimat yang disertai tanda koma (,) 
atau tanda titik koma (;) dan masih dalam satu paragraf 

Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press. 2016. Jakarta 

PERHATIKAN: Penggunaan Ejaan & Tanda Baca 



Kutipan: 
 Kalimat  atau pendapat seseorang yang diambil penulis dari buku atau pustaka 

lain (Wibowo, 2007) 

 Jenis kutipan  kutipan langsung (mengutip secara utuh) dan tidak langsung 
(mengutip intisari kalimat) (LIPIPress, 2016) 

 pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan 
ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri (KBBI, 2016) 

 

Daftar pustaka: 
 Daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan 

sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku, dan 
disusun menurut abjad (KBBI, 2016) 

 Daft ar pustaka disusun alfabetis (berdasarkan urutan abjad), tidak perlu diberi 
nomor urut (LIPI Press, 2016). 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/ Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press. 2016. Jakarta 

PERHATIKAN: Penulisan Kutipan & Daftar Pustaka 



https://www.mendeley.com/catalogue/satu-dasawarsa-kolaborasi-ilmiah-riset-kesehatan-zona-indonesia/ 

PERHATIKAN: Penulisan Kutipan & Daftar Pustaka 



PERHATIKAN: Tindakan Plagiarisme 

Ismunandar. 2019. Memberdayakan Mahasiswa Pasca. Jakarta: Kemenristek-Dikti.  









Ismunandar. 2019. Memberdayakan Mahasiswa Pasca. Jakarta: Kemenristek-Dikti.  

PERHATIKAN: Tindakan & Sanksi Plagiarisme 



Pencantuman Karya: 
• Merujuk (refering) 

 Cantumkan sumbernya 
 Tuliskan sumbernya dalam daftar pustaka 

• Mengutip (quoting) 
 Cantumkan tanda kutip (“……”) 
 Cantumkan sumbernya dalam  naskah 
 Tuliskan sumbernya dalam daftar pustaka 

• Menuliskan Parafrase (Paraphrasing) 
 Gunakan kalimat sendiri 
         Jangan terlalu mirip dgn sumber aslinya 
         Gunakan sinonim; ubah kalimat aktif mjd pasif; ubah kutipan langsung mjd tidak langsung 
 Tuliskan sumbernya dalam daftar pustaka 

• Menggunakan Karya Visual 
 Cantumkan sumbernya dekat gambar 
 Tuliskan sumbernya dalam daftar pustaka 

Subagyo. 2015. Plagiat: Apa dan Bagaimana Menghindarinya? 15 November 2015, Yogyakarta: UGM 

PERHATIKAN: Cara Pencantuman Karya Agar Tidak Plagiat 



Contoh kasus plagiat (di jurnal nasional) 



Contoh kasus plagiat (di jurnal nasional) 



Contoh kasus plagiat (di jurnal nasional) 



Contoh kasus plagiat (di jurnal internasional) 
Artikel ASLI (2005) 

Artikel PLAGIAT (2010) 



REFERENCE MANAGER 
 Mendeley (https://www.mendeley.com/)  
 Zotero (https://www.zotero.org/) 
 EndNote (http://endnote.com/) 
 BibDesk BibTex (http://bibdesk.sourceforge.net/) 
 Bibus (https://sourceforge.net/projects/bibus-biblio/) 
 CiteULike (http://www.citeulike.org/) 
 JabRef (http://www.jabref.org/) 
 RefFormer (http://refformer.com/) 
 Skim (http://skim-app.sourceforge.net/manual/) 

https://www.mendeley.com/research-papers/evaluasi-pemanfaatan-koleksi-referensi-perpustakaan-pdiilipi/ 

PERHATIKAN: Penggunaan Media & Tool Publication 

Untuk teks berbahasa inggris, gunakan 

bantuan Google Translete dan/atau aplikasi 
Grammarly 

https://www.grammarly.com/ 

PLAGIARISME CHECKER 
 Turnitin (http://turnitin.com/) 
 iThenticate (http://www.ithenticate.com/) 
 PlagScan (https://www.plagscan.com) 
 CopyLeaks (https://copyleaks.com/) 
 DupliChecker (https://www.duplichecker.com/) 
 PaperRater (http://www.paperrater.com/) 
 Plagiarism Detector (http://plagiarism-detector.com/) 
 Plagiarisma.Net (http://plagiarisma.net/) 
 PlagiarismChecker (http://www.plagiarismchecker.com) 
 Plagium (http://www.plagium.com/) 
 Plagtracker (http://www.plagtracker.com/) 
 PlagTracker (http://www.plagtracker.com/) 
 Quetext (http://www.quetext.com/) 
 SmallSeotools (https://smallseotools.com/) 
 Viper Anti-Plagiarism Scanner 

(https://www.scanmyessay.com/) 



https://dosen.perbanas.id/penggunaan-tenses-dalam-penulisan-ilmiah/ 

PERHATIKAN: Tenses KTI dalam Bahasa Inggris 

Abstrak (past tense) 
Pendahuluan 
 Present tense untuk menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih relevan 
 Present perfect tense untuk merujuk pada penelitian terdahulu yang masih berlaku 

Metode 
 Past tense untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan passive voice. 
 Present tense untuk menjelaskan diagram dan gambar yang diambil. 

Hasil 
 Past tense untuk menjelaskan hasil secara rinci. 
 Present tense untuk menjelaskan diagram dan gambar yang dirujuk. 

Diskusi 
 Present tense untuk menjelaskan hasil yang signifikan. 
 Past tense untuk meringkas hasil temuan, sedangkan untuk menginterpretasikan hasil gunakan 

present tense. 

Kesimpulan (kombinasi tenses) 



Tips & Persiapan Menulis KTI (Jurnal & Makalah Prosiding) 

 Biasakan berpikir ilmiah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan (rutin) 
 Amati suatu isu/fenomena/peristiwa dan tetapkan suatu hal yang 

menarik untuk dikaji/diteliti 
 Sediakan waktu yang cukup untuk membaca literatur ilmiah (untuk cari 

ide/topik/judul/kerangka permasalahan) 
 Bertanya dan berkolaborasi dengan senior/rekan sejawat yang biasa 

menulis KTI (pelajari pola pikirnya) 
 Pelajari ketentuan dan gaya penulisan ilmiah (setiap jurnal/CFP Seminar 

biasanya berbeda-beda) 
 Proofread naskah/artikel sebelum disubmit/dikirimkan ke pengelola 

terbitan (format tulisan, alur pemikiran, bahasa/kalimat, kutipan, daftar 
pustaka) 

 Biasakan memiliki target (mandiri) dalam mempublikasikan KTI setiap 
tahun (indeksasi, sitasi, dan dampak) 



“Science Without Literacy: a Ship Without a Sail?” 

JONATHAN OSBORNE, Cambridge Journal of Education, Vol. 32, No. 2, 2002 

DISKUSI 

 ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 



Buku Terkait Pedoman KTI & Pengelolaan Jurnal 



T – E – R – I – M – A – K – A – S – I - H 

Semoga Bermanfaat &  
Sampai Berjumpa Lagi...! 


