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• Sebagai pengantar substansi artikel, terutama alasan
teoretis dan empiris sebagai latar belakangi penulisan
artikel

• Memuat secara eksplisit tentang arah, maksud, tujuan
serta kegunaan artikel a.

� Kalimat-kalimat awal seharusnya merupakan hasil� Kalimat-kalimat awal seharusnya merupakan hasil
pemikiran sendiri, bukan kutipan

• Gunakan dan kembangkan kata-kata kunci sesuai
dengan topik dan permasalahan

• Penyajiannya harus runut secara kronologis. Kaitan
logika antara alinea pertama dengan berikutnya harus
jelas (Latief Wiyata
.

%'
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6. Pengertian metodologi adalah ilmu yang menjelaskan
cara-cara yang digunakan dalam penelian yang 
kemudian menjadi pijakan dalam penulisan artikel
ilmiah.

7. Metodologi yang digunakan (baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif) sangat penting

%:

kuantitatif maupun kualitatif) sangat penting
dikemukakan dalam artikel hasil penelitian pertanian

8. Metodologi penting dikemukakan agar pembaca dapat
mengikuti dan memahami dengan jelas tentang:
� Proses pengumpulan informasi dan data dari lapangan. 
� Pendekatan yang digunakan dalam mengonstruksi pemikiran

ketika membahas, menganalisis dan menafsirkan data serta
informasi tersebut. 
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• Untuk penelitian pertanian � Penyajian
kuantitatif

• Objektif, bukan subjektif
• Deduktif, bebas nilai
• Penggunaan penghitungan dan pengukuran

%8

• Penggunaan penghitungan dan pengukuran
matematis yang disajikan dalam bentuk
tabel-tabel, diagram, gambar/foto, serta
bentuk-bentuk ilustrasi lainnya

• Harus ada hal baru
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• Pendekatan kualitatif
• Induktif, subyektif , tidak bebas nilai
• Setiap fenemona sosial-budaya harus

dibahas dan dianalisis dengan sangat rinci

%;

dibahas dan dianalisis dengan sangat rinci
dan komprehensif

• Alat-alat pengukuran numerik tidak
diperlukan, namun data-data statistik
kadang digunakan sebagai pendukung
pembahasan dan analisis.
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• Jika kita merasa bahwa segala upaya 
maksimum sudah terkerahkan untuk
menyempurnakan kesimpulan yang dicapai
hasil penelitian kita, maka kewajiban muliahasil penelitian kita, maka kewajiban mulia
kita adalah menindaklanjuti keberjayaan
tersebut dengan jalan menerbitkannya di jurnal
ilmiah yang tertinggi derajat pengakuannya
(Mien Rifai).
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• Kenali kespesifikan hasil penelitian kita sebaik-
baiknya, untuk menentukan macam peminat yang 
bakal memanfaatkan data dan informasi yang 
diungkapkan. 

• Untuk itu perlu disimak penempatan hasil penelitian
kita dalam kerangka bidang ilmunya yang paling kita dalam kerangka bidang ilmunya yang paling 
tepat. 

• Mulai dengan mengklasifikasi ranting 
terkecil/terujung disiplin ilmunya untuk menentukan
apakah pembaca yang dijadikan sasaran: 
• pakar super-spesialis
• pakar spesialis
• pakar biasa yang generalis?
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• Apabila hasil identifikasi yang rendah, 
sebab mungkin sekali data dan informasi yang 
diungkapkan penelitian kita bersifat :
• Antar bidang• Antar bidang
• Antar disiplin
• atau bahkan lintas sektor. 

• Kalau memang lintas sektor, tentukan sektor 
mana berpotensi paling banyak peminatnya?



�
����2 ������) �!������3�

• Sebagai seorang peneliti tentu kita sudah 
membaca publikasi hasil penelitian terkait, sehingga 
seharusnya mengenal identitas para pakar dan 
mengetahui secara tepat jati diri jurnal yang menduduki 
relung peringkat kespesialisan ataupun 
kelintassektorannya.kelintassektorannya.

• Hati-hati: kelintassektoran bukan berarti pilihan harus 
dijatuhkan pada berkala yang bersifat bunga rampai. 

• Perlu diketahui bahwa ekologi atau etnobotani ataupun 
bioteknologi, misalnya, berpendekatan antardisiplin 
tanpa mengurangi kespesialisan yang dituntut dunia 
modern, sehingga berkalanya pun sebenarnya memiliki 
derajat kespesialisan yang tinggi.



Di antara jurnal yang teridentifikasi, 
pilihlah yang bersifat :

• tertinggi derajat pengakuan orang padanya (terakreditasi vs tak  
terakrediasi)

• terkuat pengaruhnya (bermakna vs tak terasa kehadirannya dalam 
kegiatan pemajuan bidang ilmunya)

• terluas jangkauannya (bahasa internasional vs bahasa lokal)
• terlebar wawasannya (keglobalan vs kesetempatan liputan  geografi • terlebar wawasannya (keglobalan vs kesetempatan liputan  geografi 

objeknya, dan asal penyumbang naskahnya)
• terbaik kepionerannya (melulu hasil penelitian vs banyak artikel 

ulasannya)
• terbesar akibatan dan dampaknya (sering diacu vs tak pernah disitir 

orang)
• terbanyak pembacanya (besar vs kecil jumlah tirasnya)
• tercepat pemerosesannya (panjang vs pendek antriannya)
• tersering frekuensi terbitnya (lama vs sebentar masa tunggunya)
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• pelajari dua tiga nomor terbitan terakhirnya
• telaah dan pahami betul petunjuk pada penulisnya (yang 

tebalnya dapat sampai 64 halaman!)
• selidiki apakah berkalanya masihy memunyai website

khusus untuk tempat menambahkan perincian dankhusus untuk tempat menambahkan perincian dan
penjelasan persyaratan lebih lanjut tentang petunjuk pada
penulis tersebut

• selami seluk-beluk segala persyaratan yang dicantumkan
dalam petunjuk pada penulis

• baca dengan cermat tiga empat artikel di dalamnya sambil 
membandingkannya dengan petunjuk pada penulis tadi



Ketika menulis, cermati….
• ketentuan tentang judul, abstrak, kata kunci, baris 

kepemilikan
• urutan penataan
• pengaturan pembaban
• penggunaan tanda baca
• cara pengacuan pada pustaka• cara pengacuan pada pustaka
• pemanfaatan catatan kaki atau catatan akhir
• ilustrasi dan tabel serta grafik
• penyusunan daftar pustaka
• dan segala perincian kecil lain yang digariskan

• Ingat! Semua guideline mutlak harus diikuti 
sepenuhnya



�!��� � �� ���00

• Ketaatan penuh pada konvensi bidang ilmu yang dianut
jurnal, menjadi suatu keharusan untuk selalu mutakhir
dalam segala perkembangan gaya selingkung jurnal.

• Sesudah buram pertama naskah selesai ditulis, 
serahkanlah hasilnya––bersama petunjuk padaserahkanlah hasilnya––bersama petunjuk pada
penulisnya––pada seorang dua orang rekan sejawat di
lingkungan kerja Anda untuk diminta menelaahnya. 

• Berdasarkan perbaikan pada kesalahan yang ditemukan
sendiri serta saran penyempurnaan yang diterima dari
orang lain, baru dapat disiapkan naskah finalnya
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• Bacalah sekali lagi naskah final Anda 
• bentuk surat pengantar yang ditentukan oleh jurnal
• macam naskah yang harus disampaikan
• apakah hanya berupa printout copy lengkap
• atau cukup dengan manuscript MSWord/PDF file saja
• atau berupa text/table/legend clones beserta

artwork/graphics (TIF, EPS) fileartwork/graphics (TIF, EPS) file
• atau semua ketiga-tiganya ?
• berapa kopi naskah yang harus dikirim
• pengirimannya  apa pada alamat yang mana
• Atau kita harus lewat OJS (Open journal system)?
• Penyimpangan kecil bisa membuat naskah ditolak komputer

(OJS) yang dioperasikan jurnal untuk menyimak dan
menyaring kesesuaian awal ‘fisik administratif’ naskah yang 
masuk



• Sesudah naskah dikirimkan, silakan beristirahat, tunggu 
balasan dan tanggapan dengan sabar, . . . dan berdoalah.

• Begitu diterima balasan dari editor, bereaksilah dengan 
segera (kalau korespondensi per pos biasanya diberi 
tenggang waktu kurang dari dua minggu, sedangkan 
kalau melalui e-mail harus dalam waktu dua hari atau kalau melalui e-mail harus dalam waktu dua hari atau 
48 jam).

• Kalau melalui OJS � real time

• Para penyunting Indonesia rata-rata mengeluhkan 
kelambanan datangnya atau bahkan ketiadaan
tanggapan penulis naskah!
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• Para pemerhati pola penerbitan ilmiah Indonesia 
umumnya risau menyaksikan perilaku penulis
Indonesia yang ternyata sulit menyesuaikan diri
dengan persyaratan teknis jurnal, sehingga
petunjuk pada penulis yang dituangkan menjadi
kurang berfungsi. 
petunjuk pada penulis yang dituangkan menjadi
kurang berfungsi. 

• Akan tetapi sering pula terlihat bahwa para 
penyunting berkala sendiri kurang kukuh
menjaga ketentuan yang sudah tegas 
digariskannya tersebut.
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