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Rundown for 
 academic writing 

tutorial 



INTRODUCTION 

Wiji Suwarno, S.PdI, S.IPI, M.Hum 



Artikel 



artikel 



Beberapa buku 



Beberapa 
buku 



 



Indonesia ada di urutan ke 25 
Internasional bidang library science 



WHAT’S YOUR OPINION? 

 

 Jika ada yang mengatakan 
minat baca masyarakat 
kita rendah? 

DARI 61 NEGARA SURVEI,  INDONESIA URUTAN KE 60 DARI 

BAWAH MINAT BACANYA 



Ini datanya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The World’s Most Literate Nations (WMLN), 2012 



Orang yang takut gagal, berarti ia tidak 
pernah melakukan.   

  

HAMKA 



Menulis adalah bekerja 
untuk keabadian. 

Pramoedya  
Ananta Toer 



???? 

Menulis itu 
reprensentasi 

peradaban. 



Membaca 

Memaknai 

Melafalkan  

MEMBACA 



 

• “Membaca adalah 
membatinkan yang 
lahir.  

• Menulis adalah 
melahirkan yang 
batin.”   

 



• Menurut Kenneth Goodman,   dalam 
membaca  terjadi suatu diskusi jarak jauh 
antara pembaca dan pengarang   

 

 
• ----------------------------------> > 



“selama ini kita hanya bisa kagum 
kepada sosok seorang pengarang yang 
begitu piawai menyusun kata-kata.    

Namun di sisi lain, kita tidak dapat 
menyerap semangat  menulis buku 
yang dimiliki oleh seorang pengarang ”. 





Antara pustaka dan buku 
 



RELASI PUSTAKA 



“Perpustakaan ada pustaka,  
tetapi  

tidak setiap pustaka selalu ada di perpustakaan”  



Jenis pustaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jadi, ada dua jenis pustaka, yaitu “pustaka mati”, yaitu buku dan sejenisnya, dan 
“pustaka hidup”, yaitu manusia. 
 

 



Budaya literasi 



 Menstimulasi mental – mencegah elzheimer 

 Mengurangi stress 

 Memperoleh ilmu pengetahuan 

 Menambah kosa kata 

 Memperbaiki daya ingat 

 Berfikir analitik 

 Hiburan 

 



FAKTA KEPENULISAN 



  

 Malas 

 Kebiasaan menunda-nunda 

 Bingung menentukan topik 

 Hadangan plagiarism 

 Merasa miskin referensi 

 Mengambing-hitamkan 
bakat 

 



Jangan 
Percaya 
Bakat..!! 



WATCH APP 

BBM 

INSTAGRAM 

• Apakah menulis 
di sini perlu 
bakat? 

 
• Apakah 

menggunakan 
ini perlu 
pelatihan 
khusus? 

 



• Bakat itu hanya 

10%, selebihnya 

adalah kerja 

keras. 



Jadikan  menulis itu dari yang dianggap  

To be 



Menulis ilmiah berangkat dari 
proses ilmiah 



LANDASAN BERFIKIR KEPENULISAN 

ONTOLOGI 

EPISTEMOLOGI 

AKSIOLOGI 

Hakekat/  
Root of the problem 

Theory of knowledge 
How to get the solution 

Advantage 



TULISAN YANG BAIK 

The article form a research 

The article Has scientific aspect 

novelty 

Originality (idea, data and result) 

Appropriate methods, discussion & conclusions 

Readability (content &presentation) 

Not against the ethical standards (plagiarism) 
 



Qualitative research 

Quantitatif research 

Mix research method 

 
 
 
Jenis 
Penelitian 



 
RESEARCH SKILL Masalah 

Keinginan 
menjawab/ 

menyelesaikan 
masalah 

Merumuskan 
masalah 

Research 
skill 

Memetakan cara 
meneliti (metode) 

Action  
Evaluasi dan 

simpulan 



Writing skill 



   

 

   

 Principl
e of 

Writing  

Writing is art 

Writing need 
audience 

Writing is easy 

Writing is word of heart 

Writing is 
expectation 

PUSTAKAWAN HARUS DIBERI TAHU..!! 

Writing is way of life 

The emotional story is 
more important 

Let your pen do 
the thinking 

Nobody know 
anything 

Every one like 
beatifulness  



 

Jenis tulisan ilmiah 
Popular sholarly/ 

Essay 

Journal article 

Report of  

field research 

Academic 

Writing 
 

Books 



ILMU UNIVERSAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERPUSTAKAAN 

SOSIAL-
BUDAYA FILSAFAT 

AGAMA 



PROSES MENULIS 

AMATI TIRUKAN MODIFIKASI 



TIPS MENULIS 

Luangkan 

waktu  

Fokus pada 

satu ide   Hindari   

menulis sambil 

mengoreksi 

Berhenti 

pada saat 

sudah jenuh 

Ajak teman 

berdiskusi 

Edit 

setelah 

selesai  



TRICK MENULIS 

Menciptakan 

ketertarikan 

Merecord ide/ 

merekam 

gagasan 
Membangun 

bank Ide/data  

Membuat 

gugus ide/ 

mind maping 

Mencari 

referensi 

Membuat 

roadmap/ 

kerangka 

Aksi 
(Menulis) 



Academic writing proccess 

Problem 

Collect relevant 

data 

Problem 

statemen 

Literature 

reviews 

Discussion 

conclusion 

Interpretation 

Methodology 

Data Analysis 

Hypothesis 

Data collection 



 
Impact 
 Journal/Article Metrics:  
 jumlah sitasi artikel lebih banyak  
 atau jumlah pembaca lebih banyak 

 

PUBLIKASI ILMIAH YANG BAIK 
 

Kualitas 
artikel 

Kualitas 
publikasi 

Kualitas 
publikasi 



NO PENELITIAN NON PENELITIAN 

1 Judul Judul 

2 Nama Penulis Nama Penulis 

3 Abstrak Abstrak 

4 Kata Kunci Kata Kunci 

5 Pendahuluan Pendahuluan 

6 Metode Isi Pembahasan 

7 Landasan Teori Sub Judul Pembahasan 

8 Hasil dan Pembahasan Penutup : 

9 Penutup Kesimpulan dan saran 

10 Daftar pustaka Daftar pustaka 

Konten 



 



• Biasanya dimulai dengan highlight atau subjek 

• Judul merupakan iklan dari artikel untuk menarik banyak 
pembaca (harapannya mensitasi). 

• Judul seharusnya akurat dan spesifik menggambarkan isi 
artikel. 

• Judul tidak harus sama dengan judul penelitian 

• Hindari berisi singkatan dan akronim 

• Diskusikan dengan baik bersama Penulis yang lain 

 

Judul 



 Tuliskan Nama-nama Penulis tanpa gelar dan jabatan (Prof, 
Dr, dll.) 

 Sebaiknya selalu dituliskan dalam dua kata (agar tidak salah 
sitasi): First and Last names 

 Jangan pernah menyingkat Last/Family name 

 Tuliskan Afiliasi / Nama Institusi dengan jelas 

 Afiliasi meliputi: nama prodi/jurusan/unit, (nama fakultas), 
nama universitas (jangan disingkat), dan nama negara. 

 Tandai Nama Penulis Penanggung jawab / Corresponding 
Author (termasuk email address) 

 

Afiliasi 



Abstrak harus mengandung: 

 Latar belakang singkat (tidak wajib ada, satu kalimat saja) 

 Tujuan Penelitian 

 Metode singkat (lokasi tidak perlu di abstrak) 

 Hasil Penelitian Singkat (Findings) 

 Simpulan singkat 

 

ABSTRAK 
 



 Abstrak harus berdiri sendiri (tidak boleh ada  rujukan ke 
gambar/tabel/reference) 

 Hindari penggunaan Singkatan/abbreviations yang tidak 
umum 

 Gunakan kata-kata yang singkat, jelas, spesifik, dan akurat. 

 Biasanya dibatasi jumlah kata (50-300 kata) 

 

 

Abstrak 2 



 

 Gunakan kata-kata atau frasa yang spesifikmenggambarkan isi 
artikel 

 Pikirkan kemudahan kata kunci ketika dilakukan pencarian di 
mesin pencari (misal Google) 

 Ikuti petunjuk penulisan jurnal yang dituju untuk tanda pemisah 
antar kata/frasa, misal: Semicolon (;) atau comma (,): biasanya 
semicolon 

 Jangan ada singkatan yang tidak umum 

 

KUNCI/KEYWORDS 



  overview literatur  sebelumnya atau konsep-konsep teori  

 pernyataan gap analysis  (mengapa riset ini perlu dilakukan? 
Apakah keunikan paper ini dibanding paper sebelumnya?)  

 Pernyataan tujuan penelitian 

     • Latar belakang umum boleh ada, tetapi maksimum satu 
paragraf  saja. 

 kebaruan atau novelty penelitian ini atau keunikan penelitian ini  
(biasanya 2-3 paragraf).  

 

 

 

Pendahuluan 





 Hal-hal yang perlu dituliskan di metode penelitian: 
Participants: meliputi informasi lokasi demografi  
persentase, rerata, standar deviasi, dll.),  

 Jumlah  responden, alasan pemilihan responden, dll. 

  Design: tuliskan desain eksperimen ini  (prosedur  
eksperimen, survei, interview, karakteristik observasi, dll.? 

 Measures: informasi tentang cara mengukur data dan 
mengukur kinerja keberhasilan 

 Procedures: Tuliskan prosedur penelitian secara lengkap 

 

METODE PENELITIAN 



 HASIL seharusnya meringkas temuan atau findings  daripada 
sekedar menyajikan data-data hasil  penelitian secara detil 

 Jangan deskripsikan angka-angka (tabel/grafik)  secara detil, 
tetapi lebih kepada menyajikan Temuan/Findings atau trend. 

 Tuliskan data-data yang sudah terolah saja di artikel  (dalam 
bentuk Tabel atau Grafik/Gambar tetapi  tidak boleh keduanya 
untuk data yang sama) 

 Boleh disajikan data statistik dan perbedaannya  

 Jangan dibahas dulu di bagian HASIL.  (Catatan: beberapa jurnal 
menggabungkan Hasil dan Pembahasan) 

 

Hasil 



 
 Biasanya dimulai dengan pernyataan findings/temuan (jangan redundant jika digabung 

hasil dan pembahasan) 
 
  Hasil dan Pembahasan paling tidak mengandung: 
-  (What/How) apakah data yang disajikan telah diolah  (bukan data mentah), dituangkan 

dalam bentuk tabel  atau gambar (pilih salah satu), serta diberi 
keterangan  yang mudah dipahami? Apakah temuan/findingnya? 

– (Why) pada bagian pembahasan terlihat adanya kaitan antara hasil yang diperoleh dan 
konsep dasar  dan/atau hipotesis? Aspek saintifiknya di sini.  

– (What else) apakah ada kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian orang 
lain?;    

 Apakah hipotesis ditunjang oleh data-data hasil  penelitian yang cukup? 
 Bagaimanakah hasil penelitian ini memperbaiki  hasil-hasil sebelumnya? 
 Apakah arah penelitian selanjutnya pada kajian ini  (berdasarkan hasil ini)? 
  Apakah aplikasi praktis dari hasil penelitian ini? 
  Apa yang dapat disimpulkan dari hasil-hasil  penelitian ini? 
 

 

Pembahasan 



 Simpulan harus menjawab tujuan penelitian atau 
hipotesis. 

 Tuliskan Simpulan secara singkat dan jelas. Jangan 
membahas lagi di simpulan. 

 Bukan mengulang abstrak  

 Jangan menggunakan Bullet/Numbering, jika terpaksa 
ada dalam bentuk paragraf. 

 

Simpulan 



 siapa saja yang membantu langsung penelitian dan 
terutama penyandang dana: 

 Pemberi dana (lembaganya), boleh cantumkan nomor 
kontrak penelitian 

 Laboratorium yang membantu Pengambil dan pengolah 
data 

 

 

ACKNOWLEDGEMENTS/UCAPAN  
TERIMA KASIH 

 



 Rujuklah/sitasilah pustaka-pustaka utama saja yang dibaca. 
 Di bagian Daftar Pustaka Acuan, perbandingan antara jumlah Sumber Acuan 

Primer dan jumlah Sumber Acuan Sekunder sebaiknya lebih dari 80% 
 Yang termasuk Sumber Acuan Primer, antara lain:  artikel di jurnal ilmiah, artikel 

di buku dari hasil  
 penelitian, situs sejarah, artefak,  dan lain2 yang  bersifat karya asli. 
 Daftar Pustaka Acuan sebaiknya merupakan publikasi  ilmiah 10 tahun terakhir, 

kecuali bidang-bidang ilmu  tertentu 
 Jangan terlalu banyak Self Citation atau mensitasi  kepada paper kita sendiri 
 Jangan terlalu banyak references, padahal tidak perlu 
 Hindari terlalu banyak mensitasi references dari  daerah sendiri 
  Sebaiknya mensitasi beberapa artikel dari jurnal  ilmiah yang dituju untuk 

submit. 
 Baca baik-baik panduan mensitasi atau panduan  menuliskan daftar pustaka di 

AUTHOR GUIDELINES  jurnal yang dituju. 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 



MENCIPTAKAN KETERTARIKAN 

 Berfikir, membaca, dan 
mencari informasi 
tentang yang disukai. 

 



Merekam ide 

 Menuliskan atau 
menceritakan sesuatu 
yang menjadi daya 
tarik 

 



Membangun bank ide 

 Mencatat ide-ide yang 
muncul  berkaitan dengan 
penulisan yang akan dibuat 



Membuat gugus ide 

 Mengembangkan ide yang lebih spesifik dari gagasan 
utama  



Contoh GUGUS IDE 

Perpustakaan 

Infrastruktur 

Pustaka Pustakawan 

Pemustaka 

Desain 

Tata ruang Fungsi ruang 

sensorship 

Non fiksi 

Pengadaan 

Fiksi  

Pendidikan 

Etika 

Sikap 

Syarat keanggotaan 

Ekstern 

Intern 

back 



Mencari referensi 

 Mengumpulkan 
referens-referensi 
berkaitan dengan ide 
yang sudah dituliskan 



Membuat roadmap penulisan 

 Menentukan tema apa saja yang 
akan dibahas secara berurutan, 
untuk memperjelas alur 
pembahasan  (lihat gugus ide) 



EXCERCISE  
and 

writing practice 



Latihan 1 
Berfikir tema besar 

1 Berfikir 1 (satu) tentang tema besar yang akan 
dibahas dalam tulisan. 

2 Catat ide ini di baris teratas lembar kerja 

 

Contoh: 

- Pengembangan SDM 

 



Latihan 2 
Penggabungan kata 

Membuat kata menjadi kalimat 

-  Jika tema besar sudah diperoleh, maka 

-  Buatlah kalimat yang mengandung unsur subyek, predikat 
dan obyek 

 

 

Ex: Sumber daya manusia   merupakan   aset utama organisasi 



Latihan 3 
Penggabungan kalimat 

Menggunakan kata sambung : 
“dan / atau / yang”         setara, sederajat 
“tetapi / melainkan        bertentangan 
“sehingga”                       bertingkat 
“jika ------ maka -------”    proses – hasil  atau hasil – proses 
 
-   Buatlah dua kalimat yang berbeda, tetapi berkaitan antara kalimat 1 dan 
kalimat 2. 
--  Jika ada kata yang sama, maka hanya digunakan salah satu.  
--  gabungkan kedua kalimat dengan kata sambung yang sesuai 
Ex:   
1    Sumber daya manusia   merupakan   aset utama organisasi 
2.   Sumber daya manusia perlu dikembangkan untuk mencapai cita-cita 

organisasi 
“Sumber daya manusia   merupakan   aset utama  yang perlu 
dikembangkan untuk mencapai cita-cita organisasi” 
 
 



Penggabungan paragraf 

  

Cara menyambungkan adalah menggunakan kalimat 
-Buar 1 paragraf bebas yang terkait dengan tema yang sudah ditentukan 

-  Jika sudah terbentuk satu paragraf, maka ambil satu objek pada kalimat terakhir yang 
akan diadikan awal pembahasan pada baris pertama paragraf berikutnya. 

 

Ex: 

 ........ Pada ranah perpustakaan, perkembangannya sudah barang tentu 
akan melibatkan pustakawan selaku aktor utama perpustakaan.  Oleh 
karena itu, kompetensi pustakawan menjadi bidikan untuk 
dikembangkan.  

 

 Kompetensi pustakawan berada di bawah kuasa seorang kepala 
perpustakaan.  Artinya bahwa keputusan kepala perpustakaan menjadi 
“lampu hijau” untuk setiap kegiatan atau pelaksanaan rencana yang sudah 
ditetapkan, tidak terkecuali keputusannya mengenai pendelegasian 
pustakawan untuk mengikuti berbagai kegiatan di luar instansi, baik di 
tingkat lokal, propinsi, nasional atau internasional.    

 
 

 



Tugas 1 :  Susun Gugus Ide 

1. Pikirkan satu tema yang menurut saudara menarik 
untuk dibahas! 

2. Buatlah gugus ide dari tema yang sudah saudara 
pilih! 

3. Jika sudah membuat gugus ide sampai pada titik 
jenuh, eliminasikan gugus ide yang dirasa tidak akan 
digunakan 



Tugas 2  Wadah (bank) data 

1. Berpijak pada gugus ide pada tugas 1, carilah 
referensi yang terkait dengan ide-ide yang sudah 
ada pada gugus ide! 

2. Kelompokkan atau buat folder dari referensi-
referensi pada masing-masing gugus ide yang 
berkaitan! 



Tugas 3  roadmap 

1. Buatlah roadmap penulisan yang akan dibuat! 

 

Contoh: 

Rekonstruksi Peran Pustakawan di Era Globalisasi 

a. Filosofi pekerjaan teknis pustakawan 

 Mengapa perlu pelayanan? 

 Mengapa buku harus diorganisasikan ...dst 

 

 

 

 

 



Tugas 4  naskah dalam draft   

1. Masukkan referensi yang sudah diinventaris pada bahasan/sub 
pokok bahasan yang sudah ada dalam roadmap 

 

     Pustakawan era modern dituntut bisa bersikap mandiri.   Ciri 
kemandirian adalah percaya diri, mampu bekerja sendiri, 
menguasai keahlian dan keterampilan sesuai dengan 
pekerjaan, menghargai waktu dan tanggung jawab. (Ernawati, 
Endang, 2005:1). 

  (dan masih bisa dianalisa atau dijelaskan lebih lanjut untuk 
item2 tentang kemandirian) 

 

 

 

 

 



Tugas 5  ORGANISASIKAN NASKAH 

1. Buat kalimat atau paragraf yang mengacu pada referensi 
yang sudah diinventaris sesuai dengan bahasan atau sub 
bahasan 

 

 



 Endnote 

 Mendeley 

Zotero 

software 



 

Update firefox 

 



 



 

Update firefox 



 http://zotero.org 

 

How to get zotero? 

http://zotero.org/




 



 

If installation finished 



 Instalation zotero to msword 

Next step 





 



 



Implementaion 



 

Implementation 



Silahkan praktik 



 

 

1.  Buka scholar.google.co.id 



2.  Cari 3 Artikel  



 

3. Buka halaman zotero 



4.  Simpan Artikel di Zotero 



 

5.  Pastikan data sudah tersimpan 

Kolom 
 My Library 

Kolom 
Library item 

Kolom 
Bibliografi Description 



Buka MsWord 

Ketikkan beberapa kalimat dari 
sumber data yang sudah tersedia di 
zotero 

Buat sitasinya untuk masing-masing 
sumber 

Latihan  



 Klik zotero di MsWord 

 Klik add citation  di bagian kiri atas Ms Word 

Cara mensitasi 



 

Pilih jenis model sitasi yang 
digunakan 



Masukkan kata kunci 



Pilih daftar referensi  
yang dituju 



 

Masukkan halaman yang 
dirujuk 



Lihat hasilnya 



Bahan bacaan 



Suksessss...!!!!! 


