
Jurnal Abdi Insani Unram  Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 
 

57 
 

INTRODUKSI KAIDAH-KAIDAH PENULISAN ARTIKEL ILMIAH  
BAGI MAHASISWA GUNA MENGHINDARI PLAGIASI  

 
Atri Dewi Azis, Arafiq, dan Ahmad Zamzam 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Mataram 
Korespondensi: atridewi75@gmail.com 

Diterima 25 Desember 2014 / Disetujui 26 Februari 2015 

 

ABSTRAK 

 
Penulisan artikel di jurnal ilmiah merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi oleh 
mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi. Dalam penulisan artikel di 
jurnal ilmiah terdapat kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan disepakati di kalangan 
akademisi. Oleh karena itu, kaidah-kaidah tersebut perlu diketahui bagi yang berkepentingan, 
khususnya bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan program sarjana, sehingga perlu 
disosialisasikan melalui pelatihan dan penyuluhan. Penyuluhan ini dilaksanakan untuk 
memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang penulisan jurnal ilmiah. Dalam penyuluhan 
ini dipaparkan beberapa materi, antara lain kode etik penulisan artikel ilmiah, cara penyiapan 
artikel ilmiah, dan metode penulisan sitasi dan daftar pustaka. Penyuluhan ini dilaksanakan di 
Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Berdasarkan hasil kegiatan diketahui bahwa 
para memiliki motivasi yang tinggi karena telah memahami kode etik dalam menulis artikel 
ilmiah dan telah memahami metode dalam melakukan sitasi dan penulisan daftar acuan untuk 
menghindari plagiasi. Pemahaman yang mereka dapatkan dapat membantu dalam menyusun 
skripsi dan karya tulis ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah. 

 
Kata kunci: introduksi, kaidah-kaidah penulisan, kode etik, plagiat 

 

PENDAHULUAN 

Penulisan artikel di jurnal ilmiah 
merupakan salah satu anjuran yang perlu 
dipenuhi oleh mahasiswa untuk 
memperoleh gelar sarjana berdasarkan 
surat edaran Dirjen DIKTI No. 152/E/T/2012 
tanggal 27 Januari 2012. Surat edaran Dirjen 
DIKTI tersebut mendorong mahasiswa untuk 
menuliskan hasil penelitiannya di jurnal 
ilmiah. Berdasarkan kenyataan di lapangan 
menunjukkan bahwa untuk menulis di jurnal 

ilmiah merupakan kendala utama yang 
dihadapi oleh mahasiswa. Hal ini ditandai 
dengan masih kurangnya minat mahasiswa 
untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah 
yang setiap tahun diadakan oleh DIKTI. 

Pada dasarnya menulis artikel di jurnal 
ilmiah bukanlah hal yang sulit dilakukan, jika 
mahasiswa sudah memahami kaidah-kaidah 
penulisan artikel ilmiah. Namun banyak dari 
mereka belum memahami bagaimana 
teknik penulisan artikel ilmiah yang 
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memenuhi kaidah-kaidah penulisan dan 
standar bahasa yang baku. 

Mata kuliah Metodologi Penelitian 
atau Metode Ilmiah yang diberikan selama 
ini dinilai belum efektif dan memadai untuk 
memotivasi mahasiswa dalam menulis 
artikel ilmiah. Mata kuliah yang diberikan 3 
SKS dengan waktu yang terbatas dan 
dengan penjelasan yang umum belum 
memberikan gambaran sempurna bagi 
mahasiswa terutama bagi mereka yang 
memiliki kajian linguistik. Jumlah mereka 
yang banyak dengan minat yang berbeda 
menyebabkan dosen pengajar tidak dapat 
memberikan perhatian maksimal bagi 
masing-masing mahasiswa.  

Selain itu, buku-buku yang tersedia 
tidak semuanya dapat mereka baca dan 
pahami karena minat baca dan kemampuan 
mereka yang beragam. Untuk itu perlu 
diadakan upgrading tentang pelatihan 
penulisan artikel ilmiah di jurnal. Dengan 
adanya pelatihan ini diharapkan mampu 
memberikan gambaran yang jelas bagi 
mahasiswa yang akan menuliskan hasil 
penelitiannya dalam jurnal. 

Berdasarkan analisis situasi dapat 
diidentifikasi berbagai permasalahan yang 
menjadi kesulitan mahasiswa dalam 
menghasilkan artikel ilmiah, antara lain: (1) 
kurangnya pengahuan mahasiswa terhadap 
permasalahan yang ada disekitarnya untuk 
bisa diangkat sebagai bahan penulisan 
artikel, (2) kurangnya pengahuan maha-
siswa untuk menuangkan pemikirannya 
dalam bentuk artikel ilmiah, (3) kurangnya 
pengahuan mahasiswa tentang informasi 
jurnal-jurnal yang dapat mempublikasikan 
hasil tulisannya, dan (4) kurangnya 
pengahuan mahasiswa mengenai kode etik 
dan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta 
gaya selingkung setiap jurnal.  

 

METODE KEGIATAN 

Kegiatan ini telah dilaksanakan di 
Kampus Universitas Muhammadiyah 
Mataram Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 
Mataram.  Metode yang digunakan pada 
kegiatan ini adalah ceramah, diskusi, tanya 
jawab, demonstrasi, dan praktek dan 
pendampingan. Kegiatan ini melibatkan 
perwakilan mahasiswa semester VI dan VIII 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Mataram. 
Mahasiswa semester VI dan VIII dipilih 
karena mereka sedang atau telah mengikuti 
mata kuliah metode ilmiah dan sebentar 
lagi melakukan penelitian. Tentu hal ini 
sangat membantu mahasiswa dalam 
menggali dan memaksimalkan potensi yang 
mereka miliki. 

Peserta kegiatan penyuluhan ini 
adalah mahasiswa semester IV, VI,dan VIII 
Universitas Muhammadiyah Mataram 
berjumlah 30 orang. Mahasiswa semester 
IV, VI,dan VIII dipilih karena mereka telah 
mengambil mata kuliah Metode Ilmiah, 
sehingga peserta tersebut tidak merasa 
asing dengan materi yang diberikan pada 
saat penyuluhan. 

Evaluasi kegiatan dilakukan pada saat 
proses penyuluhan dan setelah penyuluhan. 
Evaluasi pada saat proses sedang 
berlangsung untuk melihat pemahaman dan 
ketertarikan mahasiswa terhadap materi 
yang telah diajarkan. Sedangkan evaluasi 
setelah penyuluhan dilaksanakan bertujuan 
untuk mengetahui pemahaman peserta 
tentang kaidah-kaidah penulisan artikel 
ilmiah yang telah disampaikan. 

 

HASIL KEGIATAN 

Kegiatan ini diawali dengan 
penyampaian materi tentang kaidah-kaidah 
dalam penulisan artikel ilmiah oleh Atri 
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Dewi Azis, S.Pd., M.Hum. (Gambar 1) 
Dilanjutkan dengan materi tentang cara 
penyiapan artikel ilmiah dan gaya 
selingkung penulisan artikel oleh Arafiq, 
S.Pd., M.Hum. Materi berikutnya adalah 
tentang metode penulisan sitasi dan acuan 
pustaka untuk menghindari plagiasi yang 
disampaikan oleh Ahmad Zamzam, S.Pd., 
M.Hum. 

 

Gambar 1. Pemaparan materi oleh 
narasumber (Dokumen pribadi, 2012) 

 
Dalam pemaparannya, Atri Dewi Azis, 

S.Pd., M.Hum menjelaskan bahwa kode etik 
yang lazim digunakan dalam penulisan karya 
ilmiah harus diikuti. Setiap penulis harus 
memahami etika penulisan karya ilmiah 
secara baik. Kode etik merupakan norma-
norma yang telah diterima dan diakui oleh 
masyarakat ilmiah  dan perlu diperhatikan 
dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini 
berkaitan dengan pengutipan, perujukan, 
perizinan terhadap bahan yang digunakan, 
dan penyebutan sumber data. 

Salah satu tahapan yang paling sulit 
dalam menulis artikel ilmiah adalah memilih 
masalah. Hal itu disebabkan oleh kebiasaan 
sikap sebagian besar orang  terhadap 
sesuatu yang ada di sekitar kita yang 
sebenarnya merupakan masalah, namun 
dibiarkan begitu saja. Dalam konteks yang 
demikian tidak saja terjadi kesulitan 
memilih masalah, tetapi kesulitan 

menemukan masalah. Selain itu, mungkin 
pula disebabkan oleh pemahaman terhadap 
hakikat penalaran keilmuan dan pemecahan 
masalah secara sistematis, sehingga 
cenderung adanya pemilihan masalah yang 
terlalu luas atau terlalu sempit. Demikian 
pemaparan yang disampaikan oleh Arafiq, 
S.Pd., M.Hum. 

Ahmad Zamzam, S.Pd., M.Hum dalam 
pemaparannya menjelaskan bahwa nilai 
karya tulis ilmiah tidak hanya ditentukan 
oleh substansi dan manfaatnya. Lebih jauh 
dari itu, sebuah karya ilmiah merupakan 
representasi dari visi, misi, serta 
kepribadian dari sang penulis. Sebaik dan 
sehebat apa pun isi dari suatu karya ilmiah, 
jika ternyata tulisan itu termasuk plagiat, 
maka justru akan menenggelamkan si-
penulis ke dalam jurang keterasingan. Salah 
satu metode untuk menghindari terjadinya 
plagiasi adalah dengan memperhatikan tata 
cara pengutipan dan penyusunan daftar 
pustaka. Daftar pustaka selain untuk 
memudahkan pembaca dalam menelusuri 
sumber yang lebih terinci, namun juga 
merupakan bentuk penghargaan dan 
pengakuan terhadap karya orang lain. 

Tata aturan dan gaya bahasa sangat 
berpengaruh terhadap bobot karya ilmiah. 
Karya ilmiah yang baik dapat menjadi 
kurang menarik jika ditulis menggunakan 
gaya bahasa yang tidak memenuhi kaidah 
bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
Sebaliknya, bisa jadi gagasan yang ditulis 
biasa-biasa saja, akan tetapi dikemas 
dengan bahasa yang baik, maka artikel 
menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, 
gaya bahasa dan tata tulis dalam penulisan 
artikel merupakan hal yang perlu dipahami 
oleh para mahasiswa dan para peneliti agar 
menghasilkan artikel yang berbobot. Hal 
inilah yang menjadi penekanan pada 
kegiatan penyuluhan ini. 
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Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi 
para peserta penyuluhan terutama bagi 
mahasiswa semester VIII yang sedang 
menulis skripsi sebagai tugas akhir mereka. 
Pemahaman mereka yang tidak mendalam 
mengeni cara menulis karya ilmiah dapat 
diperdalam melalui pelatihan ini.  

Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan 
dapat diketahui bahwa setelah mahasiswa 
mengikuti kegiatan ini, mereka memiliki 
motivasi yang tinggi karena telah 
memahami kode etik dalam menulis artikel 
ilmiah, telah memahami metode dalam 
melakukan sitasi dan penulisan daftar acuan 
untuk menghindari plagiasi. Pemahaman 
yang mereka dapatkan dapat membantu 
dalam menyusun skripsi dan karya tulis 
ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal 
ilmiah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pelaksanaan 

kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan penyuluhan ini telah berhasil 
pemahaman yang baik kepada peserta 
terkait dengan kode etik dalam menulis 
artikel, metode dalam melakukan sitasi dan 
penulisan daftar acuan untuk menghindari 
plagiasi. Pemahaman yang mereka dapat-
kan dapat membantu dalam menyusun 
skripsi dan karya tulis ilmiah yang dapat 
dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Seluruh 
peserta aktif dan memiliki semangat dan 
motivasi yang tinggi dalam mengikuti setiap 
rangkaian kegiatan. Tingkat pemahaman 
peserta terhadap materi yang telah 
disampaikan telah dipahami dengan baik 
dengan indikator hasil penugasan yang 
diberikan. 

 

Saran 
Mengingat pentingnya penulisan 

artikel ilmiah sebagai salah satu kelulusan 
program sarjana, maka diharapkan kepada 
seluruh pengampu mata kuliah yang terkait 
langsung dengan metode ilmiah untuk 
memberikan perhatian yang serius dan 
memotivasi mahasiswa untuk rajin menulis 
artikel ilmiah sebagai wahana latihan dan 
pembiasaan sejak dini dalam menulis 
artikel.  

UCAPAN TERIMA KASIH 

Tim pelaksana menyampaikan terima 
kasih kepada seluruh pihak atas dukungan 
yang telah diberikan, sehingga kegiatan 
pengabdian ini dapat terlaksana dengan 
baik. 
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