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Bagaimana Membaca
Naskah Ilmiah?



Ikhtisar

Mengapa

•Apa pentingnya anda membaca literatur (paper)?

Bagaimana

•Bagaimana membaca scientific papers senyaman mungkin?

Anatomi

•Semua yang ingin diketahui, kenapa ada di sana dan apa
gunanya?



Mengapa Membaca Naskah Ilmiah?

Apakah dosen Anda hanya ingin 

menghancurkan hidup Anda?

Atau adakah alasan yang bagus

untuk membaca literatur?



Bagaimana Membaca Naskah Ilmiah?

Bagaimana membaca scientific papers 

semudah mungkin?



Anatomi Paper, Komponen Fisik…

Semua yang ingin kita ketahui... mengapa

komponen itu ada di sana dan untuk apa?



Mengapa Membaca…

Kekinian (Current)!

Informasi dalam buku teks bisa jadi sudah kadaluarsa
bertahun-tahun pada saat diterbitkan. Jurnal memberi

tahu Anda apa yang sedang terjadi …

SEKARANG JUGA! 



Mengapa Membaca…

• Kekinian

• Dapat direplikasi

Artikel dan buku populer memberi Anda informasi dan 

hasil umum. 

Jurnal ilmiah memberi Anda informasi yang cukup

sehingga Anda dapat melakukan percobaan sendiri.

Anda dapat memverifikasi penelitian tersebut untuk

melihat apakah Anda mendapatkan hasil yang sama.



Mengapa Membaca…

• Kekinian!

• Dapat direplikasi!

• Memiliki Data Sebenarnya!

Jika Anda perlu mengetahui hasil atau properti yang tepat untuk

penelitian Anda…

Artikel mencakup data aktual, ketidakpastian, kondisi

percobaan, dan banyak lagi.



Mengapa Membaca…

• Kekinian!

• Dapat direplikasi!

• Memiliki Data 
Sebenarnya!

• Anda Dapat
Mengevaluasi
Kesimpulannya!

Anda Percaya Itu ... Atau Tidak?

Artikel menyediakan penjelasan penulis 

tentang hasil dan kesimpulan mereka. 

Anda dapat melihat asumsi mereka 

dan menentukan apakah Anda 

mempercayai itu atau tidak.



Mengapa Membaca…

Current
Ini adalah hal yang paling terbaru Has Raw Data

Hemat waktu - gunakan hasilnya

Replicable
Saya dapat mengulang percobaan sendiri

Shows Logic
Anda percaya ... atau tidak?

Semua Alasan untuk Membaca Makalah Ilmiah



Membaca Naskah Ilmiah

Bagaimana membaca scientific 

papers semudah mungkin?





Bagaimana Membaca…

Ini seperti berjalan melewati pasir isap!

Jangan Langsung Membaca

Semuanya runtut dari awal
sampai akhir!

STOP



Bagaimana Membaca…
Sebelum membaca, Anda membutuhkan peralatan yang tepat ....

Kamus Ilmiah:

Cari istilah yang belum diketahui.

Coba www.AccessScience.com - kamus online.

Buku Catatan handy-dandy:

Buat catatan untuk mengingat dan menguatkan

pengetahuan Anda.

Teman dan Kolega:

Menjelaskan kepada orang lain akan membantu

Anda memahami makalah itu sendiri.

http://www.accessscience.com/


Bagaimana Membaca…

Oke, semua lengkap?

Ayo…



Bagaimana Membaca…

Oke, mari kita mulai perjalanan kita untuk 
memahami makalah ilmiah!

Di bagian ini, kita akan membaca bagian-

bagian dari sebuah makalah dengan urutan

tertentu yang membuat pemahaman lebih

cepat, lebih efisien daripada membaca
makalah runtut mengikuti struktur paper.



Bagaimana Membaca…

Oke, mari kita mulai perjalanan kita 
untuk memahami makalah ilmiah!

Pemberhentian pertama, Abstract



Abstract: Memberitahukan secara singkat percobaan apa yang 

telah dilakukan dan apa yang telah ditemukan.

Pertanyaan: Apa saja hasil spesifik yang disebutkan? 

Apakah itu relevan?

Bagaimana Membaca…



Discussion: Merangkum hasil penting, memberikan rasional

untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil.

Pertanyaan: Apakah Anda setuju dengan logika kesimpulan 
tersebut? Apakah hasil ini berguna bagi Anda?

Bagaimana Membaca…



Introduction: Menjelaskan motivasi dan pentingnya 

penelitian, memberikan informasi latar belakang.

Pertanyaan: Apakah Anda mengerti info latar belakang itu? 
Apakah Anda perlu mencari referensi untuk info lebih lanjut?

Bagaimana Membaca…



Results: Memberikan data mentah yang mungkin dibutuhkan untuk

penelitian Anda. Gambar dan tabel memperlihatkan data dalam format 
ringkas agar mudah dilihat dan dimengerti.

Pertanyaan: Untuk grafik, apakah Anda mengerti apa yang dimaksud

pada sumbu-sumbunya? Satuan apa yang digunakan? Apakah
kurvanya masuk akal?

Bagaimana Membaca…



Urutan Membaca Scientific Paper?

Hanya ketika
mencari paper

Hanya Jika

anda tidak

familiar dengan
topiknya

Prioritaskan
waktu di sini

Jika anda perlu

memastikan

bagaimana
hasil diperoleh

Mendapatkan

perspektif

penulis

mengenai

penelitian
tersebut





Tambahan….



Bagaimana Membaca…

Selamat…!

Anda telah memahami makalah. Anda dapat melihat

apakah makalah itu relevan dengan pekerjaan Anda dan 
mengetahui di mana data dan kesimpulan disembunyikan.



Anatomi Paper

Segala yang ingin diketahui ... mengapa itu

ada di sana dan apa gunanya?



Anatomi Naskah Ilmiah (Paper)



Anatomi Paper



Anatomi Paper



Struktur Paper



Abstract

Memberikan gambaran singkat tentang

apa yang dibahas di dalam paper.

Menjelaskan mengapa penulis melakukan

eksperimen itu, Bagaimana itu dilakukan, 
dan apa yang telah ditemukan.

Tanyakan pada diri, apakah temuan itu relevan dengan pertanyaan Anda?

Sangat penting membaca abstrak untuk membantu Anda memutuskan apakah
akan membaca seluruh makalah atau tidak.

Abstrak tersedia bebas pada banyak peng-indeks jurnal (scopus, WoS, dll), 

sehingga kita tidak harus memperoleh artikel yang lengkapnya untuk
menentukan apakah menarik atau tidak untuk dibaca.

Abstract: 

We examined several 

apples’ color. Although 

most are red, some are not.



Introduction

Menyediakan motivasi untuk

melakukan percobaan, menjelaskan
‘Mengapa penulis merepotkan diri’?

Ini menjelaskan penelitian sebelumnya, 

dan pemahaman yang diterima di 
lapangan.

Dalam hal ini, ada perselisihan antara Macintosh dan Smith, dan 
makalah ini berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Introduction:

An age-old question is: are 

all apples red? Macintosh 

(1993) thought so. G. Smith 

(1999) begs to differ. We 

hope to resolve this issue 

once and for all.



Methods
Memberikan rincian bagaimana eksperimen

di-setup dan dilaksanakan.

Harus dijelaskan dengan cukup baik sehingga

Anda dapat mereplikasi eksperimen sendiri, 
jika Anda mau.

Seringkali bagian yang paling sulit untuk dipahami, karena mengandung teknik

spesialis. Lewati bagian ini hingga akhir.

Saat membaca, bacalah sekilas dan cobalah memilih metode dasar yang 
digunakan. Jangan terlalu khawatir tentang detailnya - itu untuk kajian pascasarjana.

Tanyakan kepada dosen Anda atau bacalah ensiklopedia ilmiah atau buku teks
jika Anda tidak memahami konsep-konsep teknik ini.

Methods:

We went to the local 

grocery store and bought 

one of every apple they had. 

We took them home and 

looked at them.



Results

Bagian ini menyediakan data yang digunakan penulis untuk meraih

kesimpulannya..

Grafik sering disertakan untuk membuat data lebih ringkas dan intuitif, 

dan Tabel mengatur data di satu tempat agar lebih mudah dibaca.

Memahami grafik dan table sangatlah penting dalam memahami
suatu paper.

Khusus grafik, Anda harus memahami angka di sumbunya. 
Apakah itu linear atau logaritmik? Satuan apa yang diplot?

Results:

We found four red apples,

one green apple, and two

yellow apples.



Discussion/Analysis/Conclusion
(Bagian ini dapat dinamai salah satu dari di atas)

Di sinilah penulis

menghubungkan titik-titik -

menjelaskan apa artinya

data, dan mengapa

mereka mendukung
kesimpulan.

Bandingkan kesimpulan Anda mengenai data tersbut dengan analisis
penulis paper.

Saat membaca sekilas paper untuk pertama kali, setelah membaca

abstrak bacalah bagian penutup. Ada rincian lebih mengenai hasil

khusus yang ditemukan, dan membantu menentukan apakah paper 
tersebut relevan bagi pertanyaan penelitian anda.

Discussion:

Since we found one yellow apple 

and two green apples, it must be 

true that all apples are not red. We 

concur with G. Smith’s findings. 



References/Bibliography

Menyediakan daftar sumber daya

yang dikutip atau diacu oleh 
penulis.

Memungkinkan kita balik ke sumber

tersebut untuk melihat mengapa

penulis mengacu karya itu, dan 

apakah sumber itu dapat
diandalkan dan akurat.

Format bibliografi antar jurnal berbeda. Contoh lain penulisan

referensi dilakan melihat panduan penulisan Skripsi Jurusan Teknik 
Informatika UTM (2019).

Penulis. (Tahun) Judul Jurnal. Volume(Issue): halaman.
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Informasi Artikel

Dengan mensitasi nama penulis dan tahun, Anda 

dapat membuat kutipan dari artikel tersebut - ini

sekaligus memberi tahu orang lain di mana 
menemukan sumbernya.

Ingat, jika anda menggunakan data/konsep dari paper ini, anda harus

menyebutkannya di dalam laporan/publikasi anda. Pengabaian terhadap ini
dinamakan

P L A G I A T
yang dapat menyebabkan kegagalan kuliah, pengusiran
dari UTM, dan setelah meninggalkan sekolah masih harus

menerima konsekuensi hukum atau profesi.

Akan lebih aman jika Anda mengutip semua sumber yang digunakan.

Pomes and You, 

Volume 3, Issue 4 

(2003) p.8



Terima Kasih


