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Artikel Ilmiah
* original research article
à novelty & original

* review article
à review atas sekumpulan original research article

* letter/communication
à comment atau brief communication
Original research article
laporan atas temuan yang diperoleh setelah meneliti
suatu obyek dan mengevaluasinya secara seksama
informasi yang diperoleh à memberi kontribusi
untuk pengembangan ilmu pengetahuan
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Karakteristik Artikel Ilmiah
* ditulis dengan format ilmiah (scientific format)
* ditulis dengan berpegang pada kaidah kencana
(golden rule) ABC : Accurate, Brief, Clear;

* ditulis dalam ungkapan bahasa yang tidak
mengandung sesat pikir;

* ditulis secara transparan dan tanpa emosi;
* ditelaah oleh pakar sebidang: agar dapat
dimengerti, diterima dan digunakan oleh
komunitas ilmiah bidang tersebut à peer-reviewed
journal;

* dapat diakses oleh publik

Kode Etik Penulis
* melahirkan karya orisinil (bukan jiplakan)
* menjaga kebenaran dan manfaat serta makna

informasi yang disebarkan sehingga tidak
menyesatkan;
* menulis secara cermat, teliti dan tepat;
* Bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya;
* Memberi manfaat kepada masyarakat pengguna;
* Menjunjung tinggi hak, pendapat atau temuan orang
lain;
* Menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan
pelanggaran ilmiah antara lain falsifikasi, fabrikasi
dan plagiat.
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Plagiarism and Self-Plagiarism
APA Manual Publication (2010, p.170):
Whereas plagiarism refers to the practice of claiming credit for the
words, ideas, and concepts of others, self-plagiarism refers to the
practice of presenting one's own previously published work as though
it were new.

Indiana University (2004):
Plagiarism is using other’s ideas and words without clearly
acknowledging the source of that information.

Permendiknas No.17 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1 :
Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak dalam
memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk
suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya
dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya
ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Definisi Plagiat
(Permendiknas No.17 Tahun 2010)
Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
* mengacu dan/atau mengutip kata dan/atau kalimat dari suatu
sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan
dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
* mengacu dan/atau mengutip secara acak kata dan/atau kalimat
dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan
kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
* menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau
teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
* merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari
sumber kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan,
atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
* menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah
dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa
menyatakan sumber secara memadai.
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Tips Menghindari Plagiat
Sebutkan sumbernya jika menggunakan (Indiana
University, 2004):

*
*
*
*

ide, pendapat, atau teori penulis lain;
fakta, statistik, grafik, gambar—pendeknya informasi
apapun—yang bukan pengetahuan umum (common
knowledge);
tulisan atau kata-kata yang dihasilkan oleh orang lain;
parafrase tulisan atau kata-kata orang lain;

Strategi Menghindari Plagiat (Indiana University, 2004):

*memberikan kutipan;
*melakukan parafrase;
*memeriksa makna hasil parafrase;

Mengacu hanya bahan pustaka yang dilihat sendiri secara
langsung, yakni tidak boleh meminjam mata orang lain.

Menghindari Plagiat
Common Knowledge (Indiana University, 2004):
àFacts that can be found in numerous places and are
likely to be known by a lot of people. You do not need to
document the fact that is generally known information.
Facts that are not generally known and ideas that interpret
facts. You must document these facts.

Quotation:(Indiana University, 2004):
is using someone’s words. When you quote, place the passage
you are using in quotation marks, and document the source
according to a standard documentation style

Paraphrase:(Indiana University, 2004):
is using someone’s ideas, but putting them in your own words.
Although you use your own words to paraphrase, you must still
acknowledge the source of the information.
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Manfaat Sitasi
• Memanfaatkan ide atau bahan dalam bentuk
apa saja yang masih menjadi milik orang lain
(yang belum menjadi pengetahuan umum atau
milik publik) untuk kepentingan penulisan
artikel ilmiah;
• Merujuk pustaka, khususnya untuk tujuan ini,
dan menyebutkan sumbernya secara memadai
sagat penting agar terhindar dari perbuatan
plagiat yang tak disengaja;

Manfaat Sitasi
• Menunjukkan garis depan perkembangan keilmuan
dalam bidang riset Anda sebagai hasil akumulasi dari
temuan-temuan sebelumnya;
• Menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil-hasil
penelitian terdahulu dalam lingkup riset yang Anda
teliti sehingga menjadi sumber inspirasi Anda dalam
merumuskan masalah penelitian;
• Mengakui adanya penelitian terdahulu yang serupa
sehingga dapat digunakan sebagai bahan
pembanding;
• Mendukung ide dan argumentasi Anda. Oleh karena
itu kutipan dari sumber yang dirujuk ditempatkan
setelah paparan ide atau argumentasi Anda.
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Sitasi
Kriteria sumber-sumber pustaka yang perlu dirujuk
dalam artikel ilmiah:
• Primer yakni dari hasil-hasil riset, khususnya
yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
bereputasi;
• Mutakhir yakni hasil-hasil riset yang terbaru,
pada dasarnya rentang 10 tahun terakhir atau
bisa saja kurang dari rentang tersebut tergantung
lingkup riset;
• Relevan yakni hasil-hasil riset yang terkait
langsung dengan riset yang dilakukan.

Self-monitoring Plagiarism
Menggunakan aplikasi gratis atau berbayar

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Plagiarismchek
iThenticate
Turnitin
Grammarly
Paperrater
Plagiarism Checker
Search Engine Reports
Anti-Plagiarism
Plagtracker
Plagium
Plagiarisma
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iThenticate
Aplikasi yang dilanggan oleh UI:
http://www.ithenticate.com

*
*
*

Membuat username dan password atau minta
username dan password personal di unit terkait
Login ke aplikasi https://app.ithenticate.com/
en_us/login
Membuat dan mengatur folder dalam aplikasi
iThenticate.

-Exclude quotes
- Exclude Abstract
-Exclude bibliography
- Exclude Methods and Materials
-Exclude Phrases
- Limit searches to repositories
-Exclude Small Matches : word count X words
-Excluse Small Sources

Grammarly
http://www.ithenticate.com
Aplikasi untuk memeriksa:

*
*
*
*
*

Typo
Spelling checker
Grammar scan
Vocabulary
Plagiarism

Gratis:
fitur terbatas hanya grammar & spelling checks

*membuat akun
*login ke akun https://www.grammarly.com/signin?
page=free
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Reference Management
Ada banyak aplikasi untuk reference management
https://en.wikipedia.org/wiki/
Comparison_of_reference_management_software.
Aplikasi yang dapat membantu dalam menuliskan
sitasi dan menyusunnya dalam daftar acuan
(references) sesuai style yang dituntut jurnal.
Aplikasi yang tersedia untuk Mac OS:

*
*
*

Mendeley (Elsevier) à free
EndNote (Clarivate Analytics/Thomson Reuters)
Zotero (Roy Rosenzweig Center for History and New
Media at George Mason University) à free
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