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Bagaimana menemukan dan
mengidentifikasi jurnal yang baik

Bagaimana membuat penelitian yang 
berkelanjutan

Bagaimana merepresentasikan hasil
penelitian dalam bentuk tulisan
ilmiah berdasarkan data yang 
diperoleh

04 Bagaimana proses mempublikasikan
artikel ilmiah pada jurnal yang baik
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Jurnal yang Baik

dapat diidentifikasi
dengan DATA yang

transparan



https://sinta.ristekbrin.go.id/journals?search=1&sinta=&issn=&q=&pub=&city=&area=6

https://sinta.ristekbrin.go.id/journals?search=1&sinta=&issn=&q=&pub=&city=&area=6


“
Sejumlah Karakteristik Jurnal yang Baik (Best Practice) 

Peer-Review
Artikel melalui proses review 
yang baik, mulai dari komentar
yang membahas konten dan
kajian yang komprehensif, serta
di review oleh para expert di 
bidang nya. 

Publication Fee
Sebahagian tidak memiliki publication 

fee. Walaupun ada, biasanya untuk
yang open access dengan biaya yang 

transparan dan memiliki fasilitas
waiver policy.

Konsistensi
Sebahagian besar memiliki jumlah

terbitan per volume nya yang 
konsisten dan sesuai dengan Focus & 

Scope jurnal nya.

Publisher
Sebahagian besar diterbitkan oleh
universitas atau asosiasi keilmuan yang 
reputable. Hal ini juga dapat dilihat dari
layout artikel yang baik dan konsisten.



https://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras/

https://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras/


https://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras/about/editorialPolicies#custom-2

https://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras/about/editorialPolicies


https://online-journal.unja.ac.id/irje/

https://online-journal.unja.ac.id/irje/


https://online-journal.unja.ac.id/irje/about

https://online-journal.unja.ac.id/irje/about


http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/edusains/

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/edusains/


http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/edusains/about/editorialPolicies#custom-1

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/edusains/about/editorialPolicies


http://journals.ums.ac.id/index.php/jramathedu

http://journals.ums.ac.id/index.php/jramathedu


http://journals.ums.ac.id/index.php/jramathedu/pages/view/business

http://journals.ums.ac.id/index.php/jramathedu/pages/view/business


http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/DM/index

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/DM/index


http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/DM/about/submissions#authorFees

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/DM/about/submissions


https://jurnalbeta.ac.id/index.php/betaJTM

https://jurnalbeta.ac.id/index.php/betaJTM


https://jurnalbeta.ac.id/index.php/betaJTM/about#aimsScope

https://jurnalbeta.ac.id/index.php/betaJTM/about
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Riset yang baik berasal

dari Passion yang 
dipelajari secara

komprehensif



How to make a sustainable research

Lakukan kolaborasi riset
dengan sejumlah peneliti yang  

sesuai dengan bidang kajian
yang kita tekuni dengan

dukungan penuh dari dosen
pembimbing atau kolega kita

Research Collaboration
Tentukan bidang kajian atau topik riset yang kita
senangi, minimal berdasarkan minat selama studi.

Riset pada topik yang disenangi

Baca dan belajar secara detail dan
mendalam terhadap topik riset kita, 
serta cari dosen atau kolega yang      
expert di bidang tersebut dan jadikan
sebagai mentor atau pembimbing

Kajian yang komprehensif

Buat detail rancangan penelitian,        
timeline penelitian, target penelitian,    
lakukan penelitian, dan tuliskan dalam
bentuk karya ilmiah

Teliti dan TulisIkuti seminar, konferensi, atau kajian-
kajian yang sesuai dengan bidang

ilmu yang kita sukai untuk diseminasi
hasil riset kita dan mengetahui

perkembangan keilmuannya

Komunitas
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Suri Tauladan

adalah Guru Terbaik
(Amati, Tiru, dan Modifikasi)



Tahapan
Menulis

Paper Contoh (Data dan Metode Penelitian)
Cari artikel terbaik dengan data dan metode
penelitian yang sama dengan yang kita punya.

Konstruksi Artikel (Paper Contoh sebagai Pakem)
Konstruksi artikel di mulai dengan penulisan
kesimpulan, hasil dan pembahasan, Metode
Penelitian, Pendahuluan, Abstrak, dan Judul,
yang mana paper contoh sebagai panduannya.
Pelajari Struktur Artikel pada Jurnal Tujuan
Tiap jurnal memiliki struktur penulisan yang
berbeda-beda. Untuk itu, perlu kita pelajari dan
sesuaikan dengan artikel kita, sebelum proses
submission.



Karakteristik Artikel yangBaik
Pendahuluan yang bersumber
Bagian ini harus menceritakan pentingnya penelitian ini
dilakukan yang di dukung oleh kajian ilmiah yang relevan

Metode Penelitian
Bagian ini harus dituliskan dengan tahapan yang dapat dilacak, 
sehingga dapat diulangi oleh peneliti lain

Hasil dan Pembahasan
Seluruh data yang ingin disampaikan harus diilustrasikan dan
diinterpretasikan dengan baik. Selanjutnya, data tersebut
dikomparasikan dengan teori dan hasil penelitian yang relevan

Kesimpulan
Rangkuman dari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dan
telah di bahas pada bagian sebelumnya.

Daftar Pustaka
Bersumber dari Jurnal yang bereputasi sesuai target dan Buku yang berkualitas, 
dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap bagian artikel.



https://app.grammarly.com

https://app.grammarly.com/


https://quillbot.com
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Proses yang Baik kelak

menghasilkan
banyak hal Baik



Source: www.flickr.com/photos/188445124@N06/

http://www.flickr.com/photos/188445124@N06/


Source: www.flickr.com/photos/188445124@N06/

http://www.flickr.com/photos/188445124@N06/


Extra Time



How to be an Inspiring Supervisor

• Sekolah sampai level tertinggi
• Belajar dengan ahlinya
• Baca, baca, dan baca

• Fokus pada satu bidang ilmu
• Penelitian yang terstruktur
• Semua pendekatan, metode, dan strategi
baik, jika kita percaya

• Berikanlah contoh atas setiap masukan
• Mendampingi dan Tunjukan prestasi
• Belajar, sukses, dan bahagia bersama
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Selalu Upgrade dan “Pantaskan” Diri

Small but Powerful

Suri Taulan yang Menginspirasi
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Terimakasih…

Magister Pendidikan Matematika
Kampus 2, Lantai 1, Pandeyan, Umbulharjo
Website: http://rully.mpmat.uad.ac.id
Email: rully.indra@mpmat.uad.ac.id


