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BAB II 

RAGAM ARTIKEL  

 

 

Seperti yang dijelaskan di depan bahwa penulisan artikel ilmiah 

saat ini merupakan suatu tuntutan (kewajiban) bagi mahasiswa. Sebelum 

menyandang gelar sarjana, mahasiswa diwajibkan mewujudkan hasil 

penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah 

atau dipublikasikan dalam prosiding hasil seminar yang dapat diakses 

melalui internet. Hasil karya tulis ilmiah saat ini merupakan wujud 

legitimasi keintelektualitaan akademik seorang sarjana. 

Namun, suatu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri adalah 

tidak sedikit mahasiswa bahkan para dosen yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan karya-karya tulis ilmiahnya. Oleh karena itu, dosen 

atau mahasiswa membutuhkan kegiatan semacam workshop atau 

lokakarya menulis artikel ilmiah supaya konsentrasi untuk menulis artikel 

ilmiah dapat terwujud. 

 

A. Macam-macam Artikel 

Sebelum melakukan penulisan karya ilmiahnya, sebaiknya 

mahasiswa terlebih dahulu memahami ragam dan seluk beluk karya tulis 

ilmiah. Karya tulis ilmiah (artikel) pada umumnya dipublikasikan pada 

jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan secara 

berkala, yang memuat tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah.  

Jurnal ilmiah diterbitkan secara berkala artinya terbit secara 

teratur dalam interval waktu tertentu, dapat bulanan, dua bulanan, 

triwulan, atau setengah tahunan. Sedangkan karya tulis yang 

dipublikasikan lewat jurnal tersebut disebut artikel.  
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Ciri khas jurnal terletak pada kadar keilmiahan tulisan yang 

dimuat. Umumnya jurnal ilmiah memuat lebih banyak artikel hasil pene-

litian dibandingkan artikel jenis lainnya. Meskipun artikel penelitian yang 

dimuat dalam jurnal tersebut bukan hanya penelitian lapangan, tetapi 

bisa pula sebagai penelitian kepustakaan. Dengan adanya ciri khas ke-

ilmiahan tersebut maka jurnal mempunyai sasaran terbatas yakni para 

ilmuwan, sejawat-seprofesi, pemerintah dan pihak lain dalam lingkup 

bidang kajian sejenis. Melalui penerbitan jurnal tersebut, maka diharap-

kan temuan-temuan baru hasil penelitian dapat dikomunikasikan ke 

pihak lain agar dapat memberi informasi (pengetahuan hasil-hasil peneli-

tian), sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis, tidak terjadi 

duplikasi penelitian, dan dapat terus mendukung perkembangan IPTEK, 

terlebih lagi sebagai bahan yang mendukung materi pembelajaran 

(perkuliahan). 

Menurut Sulasmono (dalam Soesilo, 2013), berdasarkan jenis 

informasinya artikel diklasifikasikan menjadi: (1) artikel hasil penelitian; 

(2) artikel konseptual; (3) artikel telaah buku baru (resensi atau review); 

(4) dan artikel yang berisi uraian tentang ilmuwan yang dianggap berjasa 

dalam karyanya (orbituari). 

1. Artikel Hasil Penelitian 

Setiap hasil penelitian dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, 

atau disajikan dalam forum ilmiah. Hasil penelitian tersebut perlu 

disusun terlebih dahulu ke dalam wujud artikel ilmiah sebelum 

dipublikasikan melalui jurnal. Isi artikel dari hasil penelitian perlu 

mengikuti format jurnal. Artikel hasil penelitian pada umumnya 

berisi tentang (1) judul artikel, (2) nama peneliti, (3) abstrak dan 

kata-kata kunci, (4) pendahuluan (di dalamnya mengulas latar 

belakang dan kajian teori sesuai variabel yang diteliti), (5) 

metode, (6) hasil dan pembahasan, (7) kesimpulan, (8) dan 

daftar pustaka. 

2. Artikel konseptual 

Berbeda dengan artikel hasil penelitian; artikel konseptual lebih 
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menekankan pada penguraian gagasan si penulis yang didukung 

dengan kajian teoritis yang mendukung pada gagasan tersebut. 

Dalam artikel konseptual, tanpa disertai dengan penulisan 

metode atau rancangan penelitian, tetapi berisi penjelasan 

gagasan yang didukung dengan alasan-alasan rasional dari teori 

yang yang relevan dengan maksud gagasan tersebut. Penulisan 

atau format tulisan artikel konseptual tidak memiliki format yang 

baku seperti artikel hasil penelitian. 

3. Artikel telaah buku (Resensi) 

Salah satu wujud tulisan ilmiah adalah telaah buku atau resensi. 

Resensi Buku sering disebut: tinjauan buku, timbangan buku, 

bedah buku maupun pembicaraan dari buku. Resensi merupakan 

suatu tulisan yang berisi (mendeskripsikan) tentang 

pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik dan kurang 

baiknya dari kualitas suatu tulisan. Mengenai penjelasan tentang 

apa dan bagaimana menyusun resensi buku, akan dijelaskan pada 

bab V.  

4. Artikel Uraian tentang Ilmuwan (Orbituary) 

Orbituari biasanya ditulis untuk orang-orang terkenal, atau 

setidak-tidaknya yang telah memberikan banyak inspirasi selama 

hidupnya. Orbituary merupakan karya ilmiah yang berisikan 

tentang deskripsi atau penjelasan seorang ilmuwan beserta 

sepak terjangnya (kiprahnya) dalam pengembangan ilmunya 

tersebut. Orbituary berisikan (mendeskripsikan) dengan 

perjalanan hidup seorang ilmuwan beserta perjuangannya dalam 

menyandang ilmunya, sebagai penghormatan bagi ilmuwan 

tersebut. 

Lulusan Sarjana Strata1 (S1), sebaiknya sudah mampu untuk 

menulis resensi, artikel konseptual, dan terlebih lagi artikel ilmiah.  

Namun selama ini, dengan adanya keterbatasan (waktu, dana) yang ada, 

tugas wajib mahasiswa hanya masih pada penulisan artikel ilmiah belaka. 

Jika mahasiswa telah mampu menulis artikel ilmiah, maka sebenarnya dia 
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juga sudah mampu menulis resensi maupun artikel konseptual, atau 

artikel ilmiah populer, karena untuk menulis karya ilmiah dirasa lebih sulit 

dibanding karya ilmiah yang lain. Sulitnya penulisan artikel karya ilmiah 

disebabkan di dalam artikel selalu menggunakan kebahasaan (tata 

bahasa) yang baku atau keilmuan dan selalu mengikuti format yang 

baku. Beda dengan halnya penulisan resensi maupun artikel ilmiah 

populer, yang tidak memiliki format yang kaku, begitu pula bahasa yang 

digunakan justru sebaiknya yang lebih mudah dicerna melalui bahasa 

populer. 

 

B. Artikel Ilmiah Murni dan Populer   

Pada umumnya penulisan karya ilmiah (artikel) dibedakan 

menjadi dua, yaitu penulisan ilmiah populer dan penulisan ilmiah murni. 

Karya ilmiah populer biasanya bisa dibaca di terbitan harian seperti 

koran, atau tabloid, dengan penyusunan sistematika yang tidak baku dan 

menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti (populer). 

Sedangkan karya ilmiah murni dapat dijumpai terbitan jurnal, atau 

proceeding, dengan susunan sistematika yang baku sesuai aturan yang 

diberlakukan di jurnal, dan menggunakan bahasa baku atau bahkan 

bahasa sesuai ilmu tersebut. Proceeding merupakan kumpulan karya 

ilmiah yang sudah disajikan dalam forum ilmiah (seperti seminar, 

conferensi), diterbitkan secara formal (ditandai adanya ISBN) dan 

diterbitkan untuk kalangan terbatas. Mengenai jurnal ilmiah dan 

prosiding serta prosedur publikasinya akan dibahas pada bab VI.  

Karya ilmiah populer dan murni memiliki beberapa aspek 

perbedaan. Perbedaan karya ilmiah populer dan murni dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 1. Perbedaan Karya Ilmiah Populer dan Murni 

Aspek ILMIAH POPULER ILMIAH MURNI 

Bahasa Bahasa populer Bahasa baku, bahasa 

teknis keilmuan 

Aktualitas tema Sangat dipentingkan Tidak mutlak 

Sasaran Kalangan pembaca 

yang luas 

Kalangan yang lebih 

terbatas (sesuai bidang 

ilmu) 

Tata tulis Referensi tidak ketat Referensi ketat 

Proses kreatif Melalui refleksi, 

penelitian 

Melalui penelitian 

intensif 

Tujuan  Menginformasikan 

suatu fenomena, 

Memperkaya 

perspektif 

Pengembangan muatan 

ilmu 

Wahana publikasi Surat kabar, tabloid, 

majalah 

jurnal, laporan, 

penelitian, buku  

Sistematika Tidak ada aturan baku, 

bersifat fleksibel 

Mengikuti aturan baku 

dalam Jurnal 

Keterangan: Adopsi dari Sulasmono (dalam Soesilo, 2013), dengan penambahan. 

 

Bahasa. Dalam artikel ilmiah populer, penggunaan bahasanya 

lebih mudah dipahami oleh khalayak umum yakni bahasa populer. 

Penggunaan bahasa sehari-hari yang sudah dikenal masyarakat umum 

sering dijumpai dalam artikel populer. Sedangkan dalam artikel ilmiah 

murni, selalu menekankan penggunaan bahasa Indonesia baku dengan 

kalimat atau kata-kata teknis keilmuan yang relevan. Misalnya, 

penggunaan istilah standar baku, dapat ditulis menjadi patokan dalam 

bahasa populer. 

Aktualitas Tema. Tulisan atau artikel ilmiah populer sangat 

mementingkan tema atau topik yang sedang hangat terjadi (aktual) dan 

banyak dibicarakan oleh khalayak umum. Melalui pilihan tema yang 
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aktual tersebut diharapkan dapat mengundang banyak kalangan agar 

mau membacanya. Oleh karena itu, seorang calon penulis artikel ilmiah 

populer harus pandai-pandai mencari tema apa saja yang sedang aktual. 

Sedangkan aktualitas tema pada artikel ilmiah murni bukan merupakan 

sesuatu yang mutlak harus diikuti. Namun, artikel ilmiah murni yang 

kebetulan melaporkan hasil penelitiannya terkait dengan hal-hal yang 

sedang aktual akan dipandang memiliki nilai lebih sehingga lebih menarik 

untuk dibaca. Pada umumnya suatu jurnal menyajikan artikel-artikel yang 

memiliki tema (topik) penelitian yang beragam. Hal ini disebabkan 

karena artikel yang disusun oleh seorang peneliti biasanya berdasarkan 

hasil penelitian yang sesuai dengan minat dan kepakarannya. Tentu saja 

para pengelola atau redaksi jurnal akan merasa kesulitan mencari naskah 

artikel jika tema jurnal sudah ditentukan. Misalnya topik yang saat ini 

sedang banyak dibahas dalam dunia pendidikan: pendidikan karakter, 

pluralitas dan keberagaman, sikap intoleransi dalam keberagaman.  

Sasaran. Sasaran artikel ilmiah populer adalah kalangan pembaca 

luas dari berbagai tingkatan sosial ekonomi. Tidak jarang dijumpai, 

sasaran publikasi harian cetakpun juga berbeda antara satu harian cetak 

dengan harian cetak yang lain. Misalnya antara koran Suara Merdeka 

(nampak memiliki pembaca dari kalangan sosial ekonomi menengah ke 

bawah) dibanding dengan Kompas (yang memiliki pembaca dari 

kalangan menengah ke atas). Sedangkan artikel ilmiah murni yang sudah 

diterbitkan di jurnal terbatas pada kalangan tertentu sesuai bidang ilmu 

yang relevan dengan lembaga dimana jurnal tersebut bernaung.  

Tata tulis. Setiap artikel perlu menggunakan kode etik penulisan 

yang ketat, apalagi untuk artikel ilmiah murni. Dalam penulisan artikel 

ilmiah murni selalu mengikuti referensi yang ketat, dan sumber kutipan 

perlu ditulis secara jelas di bagian kalimat yang dikutip (misal nama dan 

tahun) dan pada bagian daftar pustaka harus dituliskan sumbernya 

secara jelas. Hal ini agak berbeda dengan artikel ilmiah populer, yang 

tidak selalu menyantumkan tahun dan tanpa diikuti daftar pustaka. 

Proses kreatif. Dalam mewujukan artikel ilmiah populer tidak 

perlu melalui penelitian, tetapi dapat melalui penulisan gagasan belaka 



Ragam Artikel 

17 

yang didukung teori yang relevan. Gagasan akan semakin beragam jika 

diperkaya melalui pengalaman maupun pengamatan-pengamatan. 

Penulis artikel ilmiah populer hanya perlu meluangkan waktu untuk 

menuangkan gagasan-gagasannya secara runtut (sistematis). Penulisan 

ilmiah murni pada umumnya dilalui melalui kegiatan penelitian. Setidak-

tidaknya karya tulis ilmiah murni melalui kajian pustaka yang mendalam. 

Hasil-hasil penelitian tersebut disusun dalam wujud format artikel. 

Tujuan. Tujuan penulisan artikel ilmiah murni adalah untuk 

pengembangan muatan ilmu, yakni melalui penginformasian hasil-hasil 

penelitian yang diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. Sedangkan artikel ilmiah populer lebih menekankan pada 

penginformasian suatu fenomena yang sedang aktual, dan sekaligus 

memperkaya perspektif serta gagasan dari femonena tersebut. 

Wahana publikasi. Publikasi artikel ilmiah murni pada umumnya 

dalam bentuk jurnal ilmiah, laporan penelitian atau buku atau prosiding 

pada kalangan akademisi atau lembaga-lembaga penelitian. Sedangkan 

artikel ilmiah populer pada umumnya dipublikasikan melalui terbitan-

terbitan umum seperti surat kabar, tabloid, majalah maupun buku, yang 

lebih mudah dijumpai. 

Sistematika. Sistematika pada artikel ilmiah murni selalu 

menggunakan aturan baku sesuai dengan format yang sudah ditentukan 

redaksi jurnal. Ketentuan tersebut dapat dijumpai pada halaman bagian 

dalam cover belakang jurnal. Sedangkan artikel ilmiah populer bersifat 

fleksibel dan tidak memiliki aturan baku. Sistematika dalam artikel ilmiah 

populer lebih mementingkan penyajian yang menuntun pembaca untuk 

lebih mudah mencerna isi tulisan si penulis.   
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Tugas 

1. Menurut anda, apakah yang disebut jurnal? (berikan atau sebutkan 

contoh jurnal) 

2. Jelaskan perbedaan antara artikel hasil penelitian dengan artikel 

konseptual! 

3. Carilah contoh hasil resensi yang sudah pernah dimuat di jurnal atau 

terbitan harian! 

4. Jelaskan, apakah yang disebut proceeding? 

5. Jelaskan perbedaan antara karya ilmiah murni dengan karya ilmiah 

populer berdasar aspek bahasa, aktualitas tema dan sistematika! 

 

  


