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PENGANTAR 

 

Menulis adalah sesuatu yang berawal dari membaca “Iqro” sebagaimana telah diawali oleh 

Tokoh Terdahulu, para guru-guru, para Pendidikan dan juga para orang tua kita semua. 

Namun apakah sampai sekarang kita benar-benar telah memperoleh manfaat dari 

Keterampilan Menulis?. Tentunya ini merupakan suatu yang menjadi pekerjaan rumah untuk 

sebagian orang dan mungkin juga menjadi “ kebagiaan” dan “kenyamanan “ untuk sebagain 

orang lagi, atau bahkan menjadi suatu “ kebutuhan” bagi kita semua. Dengan demikian 

makalah yang penulis sajikan pada kesempatan ini mudah-mudahan dapat menginspirasi kita 

semua minimal kita menjadi penulis pemula untuk bidang perbukuan, perartikelan sehingga 

kita mungkin suatu saat dapat memperoleh “kebahagiaan” dalam melakukannya. 

 

Indonesia, 29 Oktober 2018. 

Salam Hormat 

Penulis. 
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A. PENDAHULUAN 

 Sejumlah profesi dalam bidang pendidikan dewasa ini baik guru, dosen, pamong, 

pelatih, widyaisara, instruktur sedang dihadapkan pada  suatu indikator kredibilitas 

profesionalnya masing-masing. Seperti kebanyakan guru dan dosen dewasa ini dihadapkan 

kepada filter indikator profesionalnya dalam bidang publikasi. Beberapa publikais yang 

mungkin banyak berhubungan dengan orang lain, organisasai, reviewer, penerbit, pengelola 

dan aturan-aturan ketat dari pemerintah adalah publikasi artikel jurnal.  

 Publikasi jurnal ini akan berhubungan dengan artikel yang harus dibuat guru atau 

dosen. Ada sedikit pepatah kadang keliru dalam menyebutkan publikais artikel  jurnal dengan 

publikasi jurnal. Jika publikasi artikel berarti sudah pasti akan dikirim dan dipublikasikan olej 

Jurnal. Sedangkan makna Publikasi Jurnal adalah menerbitkan jurnal-jurnal oleh par 

apengelola jurnal. Dengan demikian pada kesempatan ini akan dibahas mengenai teknik 

menulis artikel untuk dipublikasikan di Jurnal. Di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa 

artikel jurnaladalah karya tulis ilmiah (KTI), dapat dikatakan ya, tapi tidak semua KTI adalah 

Artikel untuk jurnal. Bisa saja ada KTI dalam bentuk tulisan buku, koran, majalan, berita. 

Dimana perbedaann dan keteraturannya serra sistematikanya sudah pasti akan berbeda. 

 Khusus untuk para guru dan dosen, biasanya artikel-artikel yang akan diterbitkan atau 

dikirim ke sebuah jurnal harus berasal dari kegiatan penelitian. Namun dari beberapa jurnal 

tertentu, seperti jurnal yang isianya memuat kebijakan-kebijakan maka artikel yang berisi 

pemikiran strategis atau baru bisa juga diterima di jurnal tersebut. Akan tetapi ketika artikel 

tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan naik pangkat atau syarat memperoleh jabatan 

sering ditolak mengingat seara sistemtika seagai sebuah KTI Imiah formal tidak dapat 

terpenuhi. Dengan demikian pada makalah sederhana ini akan di telaah juga mengenai 

sistematika sebuah artikel yang layak dipublikasikan pada sebuah jurnal tertentu. 

 Memang beberapa jurnal kadang memiliki aturan-aturan yang sanat ketata, dengan 

demikian tidak sedikit artikel yang masuk kebanyakan ditolak. Walaupun diterima kadang 

banyak revisi (revisi mayor) seingga dikembalikan dan direvisi oleh penulisnya. Ada juga 

yang revisi minor atau revisinya sedikit. Dari fenomena atruan jurnal ini, maka pada tulisan 

ini akan dibahasa bagaimana mengenal aturan jurnal yang akan kita tuju nanti. 

 Saat ini walaupun banya jurnal yang menawarkan diri kepada kita , namun harus hati-

hati, mengingat tidak banyak jurnal yang akadang tidak jelas dan terkesan baru dan tidak 

bereputasi. Untuk itu ada baknya kita wajib mengenal sejumlah karakteristik, identitas dan 

reputasi jurnal seperti High Indeks jurnal, Jumlah pengunjung ke jurnal tersebut, Banyaknya 

artikel yang dikutif (Sitasi), atau diterima tidaknya jurnal tersebut oleh para penilai angka 

kredit dalam jabatan. Dengan demikian pada makalah sederhana ini terakhir akan dibahas 

tentang reputasi jurnal ilmiah. 
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B. BAGAIMANA MENULIS BUKU 

 Bahasa buku akan berbeda dengan bahasa artikel, baik artikel jurnal maupun artikel di 

media massa. Dalam menulis buku ada beberapa kekhususan, biasanya untuk menulis buku 

banyak dilakukan untuk kepentingan formal akademik. Seperti untuk kebutuhan sumber 

belajar yang dikembangkan dari kurikulum dan rencana pembelajaran dari guru, dosen, 

pelatih, penyuluh, widyaiswara atau instruktur. Dalam menulis buku diperkulan inspirasi, tata 

urut sebuah ilmu untuk dapat dpelajari, target pengguna berdasarakan segmen pendidikan dan 

kelompok masyarakat. Untuk dapat menulis buku tentunya harus memenuhi syarat pentng 

yaitu: (1) menguasai bidang keilmuwannya; (2) memiliki wawasan luas dari apa yang akan 

ditulisnya; (3) Memiliki latar belakang keilmuwan baik formal maupun nonoformal dalam 

bidang yang akan ditulisnya; (4) memiliki keterampilan berbahasa lisan maupun tuisan; (5) 

memiliki waktu luang dalam mendapatkan inspirasi penyempurnaan sebuah karya buku. 

 Untuk memulai membuat buku, maka seorang penulis harus berawal dari: 

a) Mengkaji kurikulum atau kerangka acuan kerja profesi masing-masing; 

b) Merancang besaran pokok dari tema bidang keilmuwan dari buku yang akan 

ditulisnya; 

c) Menentukan judul bayangan buku yag akan ditulis; 

d) Menentukan bagian-bagian penting sebuah buku, seperti warna, cover, daftar isi, 

pengantar, isi, bagian isi, rangkuman, latihan, referensi, indeks, daftar istilah atau 

glosarium. 

Berikut adalah ulasan bagaimana sebuah buku yang baik harus dirumuskan. Terlebih 

dalam rangka menempuh masa depan pendidikan, maka beberapa kajian penting dalma 

menulis buku masa depan di antaranya harus memiliki keunggulan-keunggulan. 

1. Prinsip-prinsip Dalam Penulisan Buku Teks Pelajaran 

Setelah kita menganalisis kurikulum dan memetakan materi ajar untuk tiap semester, 

maka selanjutnya harus  dipahami pula prinsip-prinsip penulisan buku teks pelajaran sebagai 

berikut : 

1) Relevan dengan kurikulum yang sedang berlaku 

Buku teks pelajaran yang ditulis harus mengacu pada kurikulum yang sedang berlaku 

(dalam hal ini kurikulum 2013 hasil revisi). Penulis harus memahami isi kurikulum (silabus 

mata pelajaran atau tema) terlebih dahulu, mulai dari kompetensi dasar, materi pokok, 

pengalaman belajar, dan sistem penilaian. Buku yang mengacu pada kurikulum, biasanya 

banyak dimanfaatkan oleh guru di sekolah, orang tua, peserta didik dan masyarakat secara 

umum untuk membantu putra putrinya dalam pembelajaran sehingga dapat menguasai materi 
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yang disampaikan. Di pihak lain, penulispun tidak sia-sia menulis buku teks pelajaran 

tersebut. 

2) Relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik 

Sasaran dari penulisan buku teks pelajaran adalah peserta didik. Oleh karena itu, 

penulisan buku teks pelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta 

didik, seperti rentang usia dan jenjang pendidikannya, lingkungan sekitar, dan lain-lain. 

Dengan demikian, peserta didik akan merasa tertarik dan memiliki motivasi yang tinggi untuk 

belajar dengan buku teks pelajaran. 

3) Relevan dengan latar belakang bidang keilmuan penulis 

Penulis sebaiknya menulis buku teks pelajaran sesuai dengan bidang ilmu yang 

dikuasainya. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan penulis dalam mengembangkan 

naskahnya. Jika penulis merasa kesulitan, maka penulisan dapat dibantu oleh ahli materi lain. 

Artinya, perlu adanya kerjasama dengan ahli lain, sehingga penulis akan mendapat kritik dan 

saran dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas hasil tulisannya. 

4) Relevan dengan Peta Kompetensi 

Penulis harus membuat peta kompetensi guna membantu dalam mengembangkan dan 

menyusun naskahnya. Peta kompetensi dibuat berdasarkan kompetensi apa yang akan 

dikuasai oleh peserta didik, dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Melalui peta 

kompetensi, materi yang disajikan oleh penulis dalam buku teks pelajaran yang ditulisnya 

akan tersusun secara sistematis. 

5) Menggunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 

Sekalipun kita bukan orang yang ahli dalam Bahasa Indonesia tetapi kita tetap dituntut 

untuk mampu mengemas materi dengan bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele, 

sehingga enak dibaca dan mudah dipahami oleh peserta didik. Namun demikian, jangan pula 

kita menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baik dan benar 

serta disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Jika terdapat bahasa terjemahan, maka 

penulis harus mengolahnya kembali agar mudah dipahami oleh peserta didik. Perlu juga 

diperhatikan bahwa penulis harus menghindari terjemahan ‘google translate’. Jika ada istilah-

istilah tertentu, penulis dapat melengkapinya dengan glosarium. Hal ini dapat membantu 

peserta didik memahami arti dari kosakata asing yang dirasa baru. Setidaknya ada tiga hal 

yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks pelajaran berbahasa Indonesia: (a) 
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Kaidah Bahasa Indonesia yang digunakan adalah ejaan yang disempunakan (PUEBI); (b) 

penerapan kaidah ejaan; dan (c) penggunaan tanda baca. 

6) Menggunakan Desain Grafis dan Ilustrasi 

Buku teks pelajaran termasuk media cetak yang membutuhkan grafis dalam proses 

pembuatannya. Desain grafis buku teks pelajaran termasuk di dalamnya adalah pemilihan 

huruf, tabel, ilustrasi, warna, dan lain-lain yang berkaitan dengan tampilan grafis. Grafis buku 

teks pelajaran harus didesain agar dapat menarik perhatian dan minat peserta didik untuk 

membaca buku teks pelajaran tersebut. Desain grafis buku teks pelajaran yang kurang baik, 

dapat berakibat peserta didik kurang minat membacanya karena cenderung membosankan, 

seperti buku yang penuh dengan teks dan tidak ada gambar. Gunakan ilustrasi atau gambar 

yang relevan, guna memperjelas materi yang disajikan. Ilustrasi tidak sekedar untuk 

memperjelas suatu materi, tetapi untuk menarik perhatian peserta didik juga. Ilustrasi kini 

tidak lagi menggunakan gambar lukisan, tetapi berupa gambar foto objek sesungguhnya, 

kecuali untuk gambar atau ilustrasi organ tubuh dan semacamnya, karena tidak mungkin 

untuk menampilkan gambar nyata dari objek tersebut ke dalam buku teks pelajaran. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tampilan dan grafis buku teks pelajaran, di 

antaranya: (a) format buku teks pelajaran didesain agar enak dibaca oleh peserta didik 

(tentukan jenis dan ukuran kertasnya); (b) tata letak didesain untuk mempermudah peserta 

didik memahami isi buku dan mendapatkan kenyamanan membaca; (c) tipografi menyangkut 

nama dan jenis huruf, panjang baris, dan ukuran huruf; (d) ilustrasi digunakan agar sajian 

visual yang tidak mungkin disampaikan dengan kata-kata, dapat disajikan dengan gambar. 

Sebaiknya ilustrasi ditampilkan dalam bentuk foto-foto yang berwarna. 

7) Evaluasi, Uji Coba, dan Revisi 

Sebelum diterbitkan dan digunakan secara luas, buku teks pelajaran harus melalui 

beberapa tahapan terlebih dahulu guna mengetahui kelayakannya. Pertama, lakukan evaluasi 

buku teks pelajaran dilakukan oleh ahli materi, desainer pembelajaran, dan editor. Ketiga 

pihak dapat memberi kritik dan saran yang membangun tentang buku teks pelajaran tersebut. 

Kedua, lakukan ujicoba (terbatas dan lebih luas) kepada kelompok sasaran atau peserta didik. 

Kelompok kecil peserta didik ini memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda tingkat 

kecerdasannya (tinggi-sedang-rendah). Ketiga, melakukan revisi berdasarkan hasil ujicoba. 

8) Menggunakan penerbit yang profesional 
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Setelah naskah direvisi, selanjutnya memilih calon penerbit yang kredibel dan 

profesional untuk menerbitkan buku teks pelajaran yang akan digunakan secara luas. Selama 

proses penerbitan buku, kita harus senantiasa menjalin komunikasi dengan pihak penerbit 

guna memantau perkembangan buku teks pelajaran yang ditulisnya. Jangan lupa buat surat 

kontrak atau perjanjian dengan penerbit. 

 

2. Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan dalam Penulisan Buku Teks Pelajaran 

 

            Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan teknis bagi para 

penulis, bukan hanya memberikan pengetahuan tentang tata cara menulis. Adapun langkah-

langkah tersebut adalah: 

1) Pendekatan sistem 

Pendekatan sistem memiliki enam komponen besar, yaitu: (a) analisis kebutuhan, (b) 

tema/mata pelajaran, (c) penulis, (d) penulisan naskah, (e) evaluasi, uji coba dan revisi, dan (f) 

diseminasi. Hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

2) Analisis kebutuhan 

Perlu dilakukan untuk meyakinkan diri penulis bahwa buku yang akan ditulis sangat 

dibutuhkan oleh peserta didik. Dalam hal ini perlu menganalisis tingkat perkembangan 

psikologi peserta didik, kondisi sosio-kultural, minat dan motivasi siswa, biaya, dan lain-lain. 

Jika perlu, hasil analisis kebutuhan ini dipresentasikan oleh calon penulis di forum para pakar. 

Di Sumatera Barat (misalnya), perlu memperhatikan budaya Minangkabau sehingga penulisan 

buku tersebut dapat mengintegrasikan budaya Minangkabau yang mendukung materi, seperti 

kehidupan para tokoh Minang yang berprestasi, dan sebagainya. 

3) Kelompok sasaran 

Sasaran buku tersebut adalah peserta didik, baik di SD, SMP, atau SMA dan yang 

sederajat. Hanya saja perlu mendalami karakteristik masing-masing tingkatan tersebut, seperti 

analisis kebutuhan di atas. Pada faktor ketiga ini, penulis perlu merumuskan lebih jelas lagi 

tentang sasaran tersebut. Misalnya, jika di SD, kemukakan pula untuk kelas berapa. 

4) Kerjasama dengan ahli bidang studi 

Penulisan buku sebaiknya berdiskusi dengan para pakar untuk bertanya atau bertukar 

pikiran, terutama dari pakar bidang studi yang dapat dijadikan narasumber yang bertanggung 

jawab. 

5) Kompetensi dasar dan indikator yang dapat diukur pada setiap bab 
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Pada setiap bab, perlu mencantumkan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh 

peserta didik dan indikatornya dengan memperhatikan waktu yang tersedia. 

6) Analisis piramida 

Analisis piramida merupakan teknik yang bermanfaat untuk mengidentifikasi seluruh 

kompetensi dasar yang diperlukan. Selanjutnya menyusun satu sama lain secara logis 

sehingga mudah dipelajari. Cara yang terbaik adalah dengan memulai dari analisis standar 

kompetensi lulusan kemudian kompetensi-kompetensi dasar selanjutnya menguraikannya 

scope dan sequence, serta indikator yang harus dicapai. 

7) Strategi Penyajian. 

Hal ini dilakukan dengan memperhatikan jenis materi dan tingkat sasaran peserta 

didik. Perlu pula mengidentifikasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

8) Struktur pelajaran.  

Struktur pelajaran harus tergambar dalam profil tulisan pada setiap bab/tema. Struktur 

pelajaran ini disusun secara utuh, mulai dari pendahuluan sampai tindak lanjut setelah 

melakukan tes formatif. 

9) Lay-out halaman 

Lay-out halaman hendaklah memperhatikan: (a) gambar di awal bab, (b) uraian materi 

standar, (c) kegiatan siswa, (d) jendela dan gambar, dan (e) informasi atau rumus-rumus yang 

penting 

10) Penulisan naskah  

Mulailah penulisan buku yang sesungguhnya dengan ketekunan dan kesabaran serta 

niat yang ikhlas. 

11) Melakukan evaluasi 

Setelah buku ditulis, sebaiknya dilakukan evaluasi dengan menempuh beberapa tahap, 

yaitu: 

a. Review ahli bidang studi, desain pembelajaran, dan editorial. 

b. Ujicoba (terbatas dan lebih luas) kepada peserta didik yang relatif cerdas, biasa dan 

kurang dengan memperhatikan responnya. 

c. Melakukan revisi berdasarkan hasil ujicoba. 

d. Evaluasi sumatif, yaitu untuk menentukan prestasi belajar siswa yang menggunakan 

buku tersebut. 
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3. Teknik Penulisan Buku Teks Pelajaran 

Penulisan buku teks pelajaran hendaknya didahului dengan penyusunan kerangka 

penulisan yang disusun berdasarkan konsep dasar ilmu yang bersangkutan, sesuai dengan 

tema dan judul yang akan ditulis. 

1) Penggunanan Bahasa Indonesia Dalam Penulisan Buku Teks Pelajaran 

Penulisan buku teks pelajaran hendaknya menggunakan bahasa jelas, tepat, formal dan 

lugas. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah 

yang jelas`dan tepat, kalimat yang tidak berbelit belit dan struktur alinea yang runtut, 

kelugasan dan keformalan gaya bahasa digunakakan dengan menggunakan kalimat pasif, 

hindarilah pengunaan kata-kata seperti “saya” dan “kami”. Dalam menggunakan bahasa 

Indonesia baku hendaknya memperhatikan : 

(a) Kaidah  Bahasa Indonesia yang digunakan adalah ejaan yang   disempunakan 

(PUEB). 

(b) Penerapan kaidah Ejaan 

(c) Pemakaian tanda baca. 

2) Pengetikan Naskah Buku Teks Pelajaran 

Dalam pengetikan naskah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan : 

(a) Kertas yang digunakan adalah kertas jenis HVS putih, ukuran kuarto atau polio 

tergantung selera tetapi umumnya ukuran kuarto, bidang pengetikanpun berjarak  4 

cm dari tepi kiri, dan 3 cm tepi atas, tepi kanan dan tepi bawah, sebuah alinea tidak 

dimulai pada bagian halaman yang hanya memuat kurang dari tiga baris. 

(b) Naskah ditulis dengan komputer yang baku, baik jenis huruf maupun ukuran 

hurufnya, pengetikan dengan menggunakan rata kanan dan tidak boleh 

mengorbankan aturan spasi antarkata dalam teks pelajaran. 

(c) Awal alinea diketik pada ketukan keenam dari batas kiri bidang pengetikan. 

Sesudah tanda baca titik, titik dua, titik koma, dan koma hendaknya diberi satu 

ketikan kosong. Istilah tertentu yang belum lazim ditulis digaris bawahi atau 

ditulis dengan huruf miring. Dalam pengetikan juga harus diperhatkan antara lain : 

(a) jenis dan ukuran huruf, (b) modus huruf, (c) spasi, (d) tabel dan gambar. 

(d) Minimal halaman bab berjumlah 20 sampai dengan 35 halaman, dengan jenis 

huruf Times Roman berukuran 12, spasi 1,5. 
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3) Ilustrasi dan perwajahan 

Buku  teks pelajaran walaupun dibuat oleh seorang guru, maupun dosen yang pada 

era komputer belum banyak dipergunakan ilustrasi dibuat dengan gambar maupun foto 

dilakukan oleh tenaga ahli tertentu yang biasa disebut ilustrator, tetapi setelah komputer 

banyak digunakan dengan fasilitas pemakaian ilustrasi yang lengkap, ilustrasi bisa ditulis 

dan diatur sendiri, karena pengeditan dan perancangan wajah sudah ada fasilitasnya. Hal-

hal teknis yang harus diatur lebih lanjut : 

(a) Warna Kulit luar 

(b) Nama pengarang/penulis 

(c) Teknik pengetikan naskah  

(d) Sistematika isi setiap bab 

(e) Teknik kutipan 

(f) Penempatan tabel, gambar dan ilustrasi 

(g) Sistem pemberian nomor halaman 

(h) Daftar rujukan. 

(i) Daftar Istilah 

(j) Index 

(k) Endosmen cover belakang buku 

 

4) Bagian-Bagian Penting dari Buku Teks Pelajaran 

  Umumnya  buku teks terdiri atas tiga bagian yang mencakup : 

a. Bagian awal yang berisi : 

(1) Halaman cover, bersisi tentang : judul, pengarang, gambar sampul, nama 

departemen, tahun terbit. 

(2) Halaman judul , berisi judul, pengarang/penulis, gambar sampul,  tahun terbit, 

nama kementerian. 

(3) Daftar isi, yang memuat : kata pengantar, daftar tabel (jika ada), daftar gambar 

(jika ada), judul bab, sub bab, nomor halaman, daftar pustaka setiap bab, dan 

daftar pustaka keseluruhan di bagian akhir. 

(4) Daftar lampiran. 
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b. Bagian isi 

Bagian ini berisi bab-bab, dan setiap bab terdiri sub bab-sub bab dan pokok pokok 

bahasan yang menjadi inti naskah buku dan memuat uraian penjelasan, proses 

operasional atau langkah kerja dari setiap bab maupun sub bab. Dengan demikian 

paragraf merupakan unit terkecil suatu pokok bahasan. Paragraf tersebut harus saling 

mendukung dan merupakan suatu kesatuan yang koheren. Apabila diperlukan 

penjelasan dan uraian dari masing-masing bab dilengkapi dengan tabel, bagan, gambar 

dan ilustrasi lain. pada baigian isi buku dikelompokkan menjadi beberapa bab, dalam 

setiap bab di samping berisi informasi, umumnya diakhiri dengan rangkuman, 

glosarium dan latihan soal/tugas. 

c. Bagian akhir 

Pada bagian akhir dari suatu buku biasanya berisi antara lain : 

(1) Lampiran, bila lampiran lebih dari satu lembar harus diberi nomor urut arab. 

(2) Glosarium (jika ada), kata/istilah yang berhubungan dengan uraian materi 

sehingga memudahkan pemahaman pembaca. 

(3) Kepustakaan, ada beberapa cara menuliskan kepustakaan, namun demi 

keseragaman dipilih satu dari sekian cara tersebut, dengan ketentuan sebagai 

berikut : (a) hendaknya digunakan buku acuan yang relevan dengan bahan kajian 

yang akan ditulis, tidak ketinggagalan perkembangan teknologi dan sesuai dengan 

disiplin ilmu, (b) kepustakaan disusun dengan urutan  abjad. 

 

4. Aspek-Aspek Keunggulan Penulisan Buku Teks Pelajaran Masa Depan 

Aspek Keunggulan yang dimaksud adalah aspek–aspek penting yang secara terintegrasi 

ada dalam keseluruhan Model Buku Teks Pelajaran (BTP) hasil dari kajian akademik, riset, 

FGD, Kajian Dokumen, dan analisis praktis dalam pengembangan buku yang dilakukan di 

lingkungan Puskurbuk dengan mencakup: (a) Aspek konten; (b) Aspek Penyajian; (c) Aspek 

Kebahasaan;(d) Aspek Desain dan Kegrafikaan; dan (e) Aspek Literasi.  

Secara rinci, petunjuk  penulisan buku teks pelajaran tahun 2018 di arahkan kepada 

pengembangan aspek keunggulan naskah yang akan disusun berdasarkan  nilai-nilai 

keunggulan sebagai berikut : 

(1)   Menunjukkan nilai-nilai teoritis dan praktis dari setiap Kompetensi Dasar (KD) 

Kurikulum 2013  
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(2)   Memiliki nilai-nilai stimulasi yang tinggi dari bagian awal sampai akhir melalui 

penggunakan bahasa, simbol, bentuk, warna, gambar yang mendukung ketuntasan 

membaca dan belajar anak. 

(3)   Memiliki sifat adaptif terhadap tingkat perkembangan anak, kewilayahan, budaya, 

kearifan lokal, dan perkembangan teknologi 

(4)   Membekali literasi  dasar sampai lanjutan sesuai dengan tuntutan materi 

(5)   Menguatkan pendidikan karakter  

(6)   Mengembangkan higher order thinking skills (HOTS)  

(7)   Mengembangkan kecakapan abad 21 

(8)   Mencerminkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

(9)   Membekali keterampilan dalam rangka revolusi industri 4.0 

(10) Mengembangkan kompetensi dan kreativitas guru 

(11) Memuat ilustrasi/media pendukung dalam menjelaskan materi yang sulit 

(12) Memiliki orisinalitas dalam penulisan  

(13) Mencegah unsur kekerasan, SARA, pornografi, dan bias gender.  

Beberapa contoh buku, terlampir alamat akses  dan view sejumlah cover-covernya, 

selanjutnya dapat dipelajari dan dicontoh pada masa yang akan datang oleh para penulis-

penulis handal lainnya. 

C. KAJIAN LITERATUR TENTANG MENULIS ARTIKEL 

1) Pemaknaan Tentang Artikel 

 Beberapa pakar mendefinisikan bahwa Artikel adalah tulisan yang berasal dari ide dan 

pikiran yang dikembangkan oleh seseorang yang memperoleh pengalaman nyata sebelumnya. 

Pengalaman tersebut berhubungan dengan proses kerja sesuai dengan bidang keahlian yang 

digelutinya selama ini dengan tujuan agar orang lain tahu, dapat mencontohnya, dan dapat 

menindaklanjuti selanjutnay berdasarkan pemikiran awal atau pengalaman dirinya 

sebelumnya. Sebagian besar lagi mengatakan bawha artikel dapat berisi sebuah opini 

seseorang yang ditujukan terhadap fenomena atau kejadian di luar dirinya dan memerlukan 

tanggapan, pendapat, kritikan, arahan, atau bimbingan sehingga diperoleh suatu solusi dalam 

menghadapinya (memperkuat, mengkritik, menyelesaikan dan menambahkan solusi).  

 Artikel bisa juga disebut dengan penyampaian dan penyebarluasan berita, kejadian, 

atau peristiwa yang di sebarluaskan melalui media masa seperti koran, majalan, bueting, dan 

juga jurnal harian lainnya. Artikel-artikel ini biasanya bisa saja bukan merupakan suatu 

produk dari rangkaian berpikir ilmiah. Kebanyakan bersifat pendapat atau pemikiran 

seseorang saja. Artikel-artikel semacam ini dibaca untuk mengajak atau mempersuasi para 

pembaca atau manyarakat luas dengan tidak ada batasan pembacanya. 

 Artikel yang berkembang dan banyak dicari orang kemudian dijadikan sebagai standar 

atau syarat pengakuan seseorang sebagai ahli dalam bidangnya, maka artikel semacam ini 

disebut dengan artikel ilmiah. Artikel ini biasanya ditulis berdasaran data rasional, logis dan 

diperleh melalui serangkaian kegiatan dan berpikir ilmiah yang dikenal dengan “penelitian”. 
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Dengan demikian artikel hasil penelitian sampai saat ini telah menjasi sebuah persyaratan 

kenaikan jabatan, dan publikasi tertentu yang dibutuhkan oleh standar nasional maupun 

internasional. 

2) Ciri dan Unsur-unsur Artikel 

 Sebuah artikel yang dalam hal ini artikel untuk kepentingan profesi tertentu seagai 

dasar dalam pengakuan dan peningkatan jabatan kepangkatan, maka artikel ini harus memiliki 

ciri dan unsur yang rasional. Untuk mendapatkannya maka maka artikel-artikelnya dapat 

dilihat dari cici-cirinya. Berikut adalah upaya teknik menulis artikel berdasarkan atas upaya 

mengenal ciri dan unsur artikel secara proporsional dan taat ajas, yaitu sebegai berikut. 

• Jika Jurnal di British, maka gunakan english british 

• Jika jurnal di Amerika, maka bahasanya american english . 

1) Find Journal 

2) Aims and scope 

3) Write well (gramatical) 

4) Proof Reading 

 

Kalau jumlah artikel jurnal dari gaya keduanya sekarang ini sama-sama banyak. Demikian 

juga untuk memperhatikan komponen pokok sebagai upaya menguasai teknik menulis artikel 

jurnal, yaitu melalui: 

1. Summary of the state of the art 

2. Identification of knowledge gap; 

3. Specification of novelty/objectives/scope of the present; 

4. Applied research Methodology; 

5. Obtainded result; 

6. Conclussion; 

7. Acknowledgement;* 

8. Funding;* 

9. Author Contributor”* 

 

3) Menulis Artikel 

 Menulis artikel diharapkan akan menjadi sumber dari lahirnya sejumlah pemikiran-

pemikiran baru tentang apa yang sedang dihadapi dan mampu mempredikasi tentang apa yang  

akan terjadi di masa depan. Jadi menulis artikel merupakan sesuatu yang sangat mudah bagi 

sebagian orang yang sudah terbiasa mencurahkan gagasan pada sejumlah karya tulisnya, baik 

buku, makalah, naskah pidato, naskah perundangan, puisi, cerita, novel, dan mungkin berita, 

laporan, dan sejenisnya. Namun, hasil dan teknik menulis tersebut tidaklah sama, satu sama 

lain, terutama cara dan peruntukannya, bahkan orang yang menulisnya. Fenomena sekarang, 

sejak bergulirnya era digital dan media daring lainnya, maka dapat dirasakan budaya menulis 

setidaknya akan menghadapi tantangan besar, mengapa tidak? .Misalnya seorang siswa yang 

diminta mengerjakan tugas dari gurunya tentang bagaimana mengumpulkan sebuah cerita, 
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maka dia dengan mudah akan mendapatkannya. Bagi siswa yang pintar, mungkin 

mengunduhnya dan memberikan komentar atau penambahan-penambahan pada ceritera 

tersebut. Namun, sebaliknya bagi siswa yang terburu-buru, tidak cukup waktu, bahkan yang 

cenderung malas mungkin hanya melakukan salin rekat saja.  Lebih parah lagi, jika seorang 

guru atau dosen atau para pendidik lainnya mengunduh dari situsweb, fenomena itu akan 

menjadi sebuah gunung es bahwa budaya menulis akan digantikan dengan ”budaya copy-

paste”.  

Menulis artikel secara sesderhana sebenarnya sama dengan berkata-kata atau bertutur 

dan berbicara tentang semua ide dan pemikiran dari seseorang. Semua orang pasti memiliki 

ide dan pemikiran masing-masing ketika dia berhadapan dengan sesuatu, dengan 

kehidupannya masing-masing dan dengan predikatnya masing-masing. Namun, budaya i 

tentang kebiasaan memindahkan kata-kata, ide, dan pemikiran yang dimiliki kadang-kadang 

tidak semua orang memilikinya. Dengan demikian, budaya “menulis” sebagai sebuah proses 

transfer dari kata-kata, ide, dan pemikiran seseorang untuk menjadi sebuah tulisan 

(nonkata=nonverbal) akan memerlukan suatu pendekatan tertentu. Pendekatan pertama 

untuk mendongkrak budaya menulis kepada seorang calon penulis, yaitu dengan cara banyak 

memikirkan dan mencari solusi dari sebuah persoalan yang sedang dihadapi dan mencoba 

menuangkannya menjadi sebuah tulisan. Pendekatan kedua, para calon penulis membiasakan 

diri untuk mencatat atau menuliskan pokok-pokok ide yang menarik bagi dirinya, kemudian 

dibicarakan lagi oleh sendirinya dalam bentuk tulisan dengan ide dan pemikiran baru menurut 

pendapatnya sendiri. Pendekatan ketiga, para calon penulis dapat melakukan pengungkapan 

kembali atau penuangan kembali ide dan pemikiran dalam bentuk tulisannya ketika dia 

merasakan kepenasaran tentang sesuatu hal dan dia merasa belum puas dengan pendapat atau 

ide dan pemikiran dari orang lain. Pendekatan keempat, yaitu banyak-banyak berdiskusi 

dengan teman sejawat agar terjadi proses argumentasi yang kaya dan luas sehingga kita dapat 

merangkumnya dan menuliskannya kembali dengan kata-kata penulis itu sendiri. Pendekatan 

kelima, yaitu banyak membaca karya tulis orang lain dan jadikan karya-karya tersebut sebagai 

sumber inspirasi untuk mampu memberikan komentar, kritik, dan saran berdasarkan 

pengalaman, ide, dan pemikiran sendiri. Pendekatan keenam, perbanyak belanja pengalaman 

dari aktivitas profesi pada suasana dan lingkungan yang berbeda, sehingga ide dan pemikiran 

menjadi lebih luas. Ketika akan menulis tidak kehabisan bahan untuk dituangkannya. 

Pendekatan ketujuh, perjuangkan waktu untuk dapat menuliskan tentang apa yang menjadi 

ide, kata-kata, dan pemikiran  tentang fenomena atau kondisi yang menantang kita untuk 

memberikan pendapat dalam penyelesaian masalah. Pendekatan kedelapan, tanamkan rasa 

penasaran terhadap pencarian kebenaran berdasarkan inspirasi dalam bentuk pengalaman 

yang kita saksikan sehari-hari dan berhubungan langsung dengan banyak orang.  

Sebagai contoh, ketika penulis menunggu di bandara, waktu itu bertemu dengan 

seorang ibu yang sedang membaca novel kemudian penulis bertanya, ”Ibu mau ke mana”? Ibu 

tersebut menjawabnya bahwa ia akan pergi ke Eropa untuk berjalan-jalan ke sejumlah toko 

buku dan suasana yang belum dia lihat sebelumnya agar mendapatkan  inspirasi, ide, dan 

kata-kata, serta pemikiran baru untuk dapat menuangkannya kembali.” Dari pendekatan ke 
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delapan tersebut, dapat dipetik suatu pengalaman menarik bagaimana seorang penulis ingin 

mendongkrak budaya yang sudah tertanam pada dirinya sehingga  dapat menghasilkan karya 

yang bermutu, dirujuk, dan dibaca oleh orang banyak. Pendekatan kesembilan adalah 

berusaha menanamkan rasa ”iri” terhadap karya-karya orang lain secara positif dan  bertanya 

kepada diri sendiri. Pendekatan kesepuluh adalah berlatih menuliskan apa yang menjadi ide, 

kata-kata, dan pemikiran yang dimiliki hingga menanamkan aspek disiplin dalam 

memanfaatkan waktu. Ada sebuah nasihat, ”Buatlah tulisan Anda sampai berapa puluh 

halaman, kemudian rasakan dalam pikiran Anda apakah Anda merasa bahwa ide, 

pemikiran, dan kata-kata yang kita miliki masih ada  atau sudah habis?” Jika sudah 

habis maka disarankan penulis untuk membaca kembali tulisan yang baru selesai kita tulis, 

kemudian telaah apakah kalimatnya kembali lagi-kembali lagi. Jika hal tersebut terjadi, 

artinya kita sudah kehabisan ide, kata-kata, dan pemikiran  tentang sesuatu yang sedang kita 

tulis. Jika kondisi itu kita alami, segeralah melakukan ”belanja iImu”, artinya kita mencari 

pengalaman baru, berdiskusi, serta membaca tulisan dan karya-karya orang lain. (Darmawan, 

D. 2018,  Budaya Menulis. Bandung: Pikiran Rakyat, Edisi Rabu, 2018). 

Untuk kepentingan artikel ilmiah maka berikut adalah sejumlah teknik menulis  artikel  

ilmiah yang dipersyaratkan (Bloken, 2017), sebagai berikut:  

1) Refuse to read the previos literature published in your filed (Tidak membaca literatur 

bidang kita yang telah dipublikasikan sebelumnya); 

2) Take the lazy route and plagiarize (tidak boleh mengutif seenaknya dan plagiat); 

3) Omit  key article components; (jangan menghilangkan bagian enting artikel) 

4) Disprect previous publciations; (tidak menghormati artikel sebelunya yg banyak 

dipublikasian) 

5) Overstime your contributor; (terlalu melebih-lebihkan kontribusi artikel) 

6) Excel in ambiquaty in consistency (ungkapan isi artikel tidak jelas maknanya dan 

dilakukan secara berulang); 

7) Applyed incorrect referencing of statements (tidak boleh mencantumkan referensi 

yang sesuai pada kalimat di isi artikel); 

8) Prefer subjective over obejctive statements; (baiknya In this Research..jangan our 

reserach); 

9) Give litle care to grammer, spelling, figure and tables (berikan penjelasan sedikit dan 

jelas pada); 

10) Ignore editor and reviewer comments (Tidak boleh mengabaikan masukan revisi dari 

reviewer dan editor). 

 

Selain menurut Bloken (2017), maka dalam proses penulisan artikel dapat 

diberdayakan berdasarkan sumber daya yang ada dengan memperhatikan, aspek-kontrol 

penting dari sebuah artikel dari sebuah jurnal tertentu, khsusnya menurut (Murray, 2005), 

menegaskan bahwa: 

1) Have strategy and make plann; 

2) Analize writing  in journal in your field; 
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3) Do an outline and just write; 

4) Get feedback from start to finish; 

5) Set specific writing goals and sub-goals; 

6) Write with others; 

7) Do a warm up before you write; 

8) Analyzed reviewers feedback on your submission 

 

 

4) Penamaan Artikel 

 Artikel kadang banyak diberi nama atau artikel itu sendiri memiliki nama artikel 

tertentu. Artikel sebanarnya mudah diberi nama jika yang memberi nama itu adalah pelaku 

sejarah atas lahirnya artikel (tulisan) tersebut, atau yang menulis artikel adalah yang 

mengalaminya tentang apa yang sedang ia alami. Dewasa ini nama artikel kurang begitu 

populer dibandingkan dengan nama jurnalnya. Padahal  nama artikel ini bisa lebih luas dan 

berpeluang untuk dibaca cepat dan dipraktekkannya jika mereka mampu.  

 Mengenai pemberian nama artikel, biasanya dilihat dari fokus kajian bidang ilmu yang 

sedang digeluti, misalnya jurusan Biologi, maka nama artikel penulis harus menyesuaikan 

dengan nama dan bidang garapan jurnal tersebut. Dalam arti lain bahwa setiap artikel ini 

harus memberikan inovasi bagi bidang ilmu lainnya. Seperti artikel Majalah BoBo, artikel 

koran “ Budaya Menulis”, artikel laporan yang bersumber dari kejadian, misalnya “ fenomena 

naik pangkat”, dari kedua contoh nama artikel maka artikel-artikel sekarang terus bertambah 

seolah ingin bersaing.  

 Nama artikel yang dibelakangnya ada nama “Ilmiah” berarti artikel yang dihasilkan 

dari cara dan “metode berpikir ilmiah”, dengan demikian artikel tersebut memenuhi syarat-

syarat tertentu. Syarat tersebut biasanya sesuai dengan lingkungan dan bidang atau kelompok 

keilmuan tertentu. Maka penamaan artikel selain ditentukan oleh nama kelompok bidang 

ilmu, juga ditentukan oleh metode penelitian atau metode berpikir ilmiah. 

D. JENIS ARTIKEL 

 Kecenderngan para penulis baik siswa, mahasiswa, Guru, dosen, instruktur, pelatiah, 

widyaiswara, pamong maupun profesi sejenisnya lainnya yang dituntut menulis artikel tidak 

semua mampu membedakan tentang artikel yang sedang ditulisnya. Berdasarkan atas sumber 

dan kenetingannya serta jurnal yang ditujunya, maka ada beberapa artikel yang harus dinelai 

selma ini, diantranya: 

1) Artikel Murni dari Penelitian (Original Research  Article). 

Kelompok artikel ini murni atau asli dihasilkan dari sebuah proses berpikir ilmiah dan 

metode berpikir ilmiah atau sering dikenal dengan artikel hasil penelitian. Beberapa 

contoh dewasa ini yang banyak ditemukan dan menjadi salah satu syarat untuk 

kenaikan jabatan, untuk memenuhi syarat ujian memperoleh gelar M.PD atau Doktor. 
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Sebagai contoh jika di lingkungan pendidikan khususnya persekolahan maka artikel-

artikel yang dibuat oleh para guru yang bersumber dari Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) sudah dapat dikatakan sebagai (Original Research Acticle) atau artikel murni. 

Baisanya artikel ini memiliki sistematikan pokok yaitu : Pendahuluan, Literatur, 

Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan, referensi. 

2) Artikel yang melaporkan hasil penelitian (Research Note Article) 

Jenis artikel ini bertujuan melaporkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh 

penulis itu sendiri atau penelitiannya dilakukan oleh kolega satu team, kemudian ia 

melaporkan temuan-yemuan penting dari penelitian koleganya tersebut dalam bentuk 

artikel. Biasanya artikel ini tidak  terlalu ketat seperti artikel asli dari penelitian yang 

sedang dilakukan sendiri atau dengan team pada waktu yang sudah dijadwalkan dan 

segera diselesaikan, kemudian dibuat publikasi artikelnya sebagai  informasi 

keseluruhan acara penelitian tersebut. Sebagai contoh artikel ini biasanya yang berasal 

dari penelitian formal, seperti Skripsi, tesis dan Disertasi. Secara sistematika artikel ini 

hampir mirip dengan artikel asli, namun dari segi rahasia hitungan dan metode tidak 

diuraikan secara detail. 

3) Artikel yang bersifat pendapat Terbarukan dari Ahli (Conceptual Article 

/Common sense) 

Artikel ini biasanya diterbitkan jarnag dewasa ini jika harus ke jurnal publikasi ilmiah, 

mengingat sebagian besar jurnal mengharpakan artikelnya minimal research note. 

Namun artikel ini dibutuhkan ketika jenis jurnalnya bersifat jurnal publikasi kebijakan. 

Dengan demikian artikel yang dibutuhkan untuk diterbitkan adalah artikel yang 

bersumber dari kejadian, pendapat atau pemikiran yang dimiliki oleh seseorang yang 

berkompeten dalam bidangnya dan juga memiliki pengalaman yang luas dan 

mendalam dalam bidang keimuwannya. Contoh artikel-artikel yang diterbitkan pada 

jurnal Pendidikan dan Kebudayaan dari kemendikbud, yang diterbitkan oleh Balitbang 

Kemendikbud Jakarta, sejak tahun 2016 lalu. 

4) Artikel hasil review/penilaian terhadap makalah (Review Paper article)  

Artikel sederhana yang bersumber dari sumber belajar, kejadian, pemberitaan, 

penelitian ataupun pendapat para ahli yang sudah berbentuk makalah atau bahkan 

artikel orang lain lagi. Artikel ini dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk peremajaan, 

update sejumlah layanan yang dimiliki, atau upaya-upaya perbaikan lainnya. Artikel 

ini bisa berupa artikel mingguan, bulanan dan biasanya  banyak ditemukan di papan 

pengumuman, papan informasi, atau dalam buletin-buletin dan tabloid. Isi artikel yang 

ditulis bisa untuk opini, kritik, isyu dan ajakan serta pemikiran baru lainnya dengan 

tujuan agar para pembaca mengetahui dan melaksanakannya sesuai dengan pemikiran 

penulis.   
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E. BATANG TUBUH ARTIKEL 

 Setelah kita membahas kajian literatur dan jenis artikel di atas maka anda akan diajak 

pada kesempatan ini untuk mengenal dan berani untuk mengembangkan bagian-bagian 

penting dari sebuah artikel ilmiah untuk diterbitkan di sebuah jurnal yang sesuai. Dalam 

standar nasional maupun internasional, secara umum bahwa batang tubuh atau sistematikan 

umum yang mendasar tentang sebuah artikel hasil penelitian ilmiah dan akan diterbitkan 

untuk kepentingan utama yang mendukung tingkat profesionalitas seseroang, biasanya terdiri 

atas: 

1. Absract (Itro, Mthode, Result, Con), Keywrods. 

2. Introduction, kebanyakan (present tences); 

3. Method (simple past refers) 

4. Result (simple past) 

5. Discussion (Present tences) 

6. Conclussion (presentences) 

7. Reference 

8. Acknowledege 

9. Funding 

10. Author Contributor  

11. Highlight 

12. Title Page 

13. Cover Page 

14. Original Reaserach Agreement 

15. Table 

16. Figur 

17. Suplement data. 

 

Berikut adalah bagian penting di awal sebuah artikel yang telah lolos selesai dan diterbitkan 

pada jurnal internasional 
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Gb.1 Bagian tajuk utama artikel jurnal internasional 

(Sumber: Darmawan, D (2017) Online Journal of Biological Science) 
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Gb.2 Bagian tajuk utama artikel jurnal internasional 

(Sumber: Darmawan, et.a.l (2017). Journal Computer Science ) 

 

F. MUTU ARTIKEL 

 Artikel yang baik adalah artikel yang sesuai dengan kaidah berpikir ilmiah ilmiah dan 

sesuai dengan metod epenelitian juga gaya selingkungan. Prosesnya tentunya sesuai dengan 

tahapan dari uji-revisi dan review sesuai dengan mekanisme atau prosedur publikasi jurnal 

tertentu. Mutu artikel dapat terlihat jika di lihat dari Judulnya saja, sudah mengundang 

kepenasaran (marketable). Tidak terlalu banyak halaman danterdiri atas unsur teks, image, 

ilustrasi, tabel data, dan gambar penguat tulisan lainnya. Arttikel yang bermutu biasanya terbit 

sesuai dengan waktu yang sesuai Edisi, Vol, Nomor dan Halaman penebitan sesuai dengan 

jurnal yang dikelola oleh penerbit jurnal. 

 Beberapa indikator penting dan utama lainnya mengenai mutu dari sebuah artikel 

jurnal, yaitu: 

1) Ditulis oleh lebih dari 1 orang (Maksimal 6 orang) 
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2) Bahasanya enak dibaca dan sesuai dengan gaya selingkung jurnal yag 

menerbitkannya; 

3) Memberikan dampak  inspiratif dan ujicoba atau muncul keinginan untuk 

mempraktekannya bagi para pembaca; 

4) Memiliki banyak referensi yang terbaru; 

5) Beberapa Referensi yang dikutif berasal dari artikel jurnal yang bermutu juga; 

6) Tidak mengandung unsur rekayasa data analisis; 

7) Artikel tersebut tidak merupkaan sebuah pengulangan artikel jurnal sebelunya; 

8) Memiliki nilai-nilai Keaslian (original) dan Novelty (kebaruan) dari artikel-artikel 

lain; 

9) Mudah diperoleh (diakses) dan tersedia pada fasilitas publikasi Open Access; 

10) Memiliki kata kunci yang mudah diakses dan diklasifikasikan. 

Sebenanya masih banyak indikator mutu sebuah artikel untuk jurnal, namun 

indivkatornya kebanyakan ditentukan oleh “Gaya Selingkung” jurnal masing-masing yang 

selanjutnya akan dibahas tersendiri. 

G. CARA MENYESUAIKAN ARTIKEL  DENGAN JURNAL 

 Artikel penulis tidak dapat dikatakan bagus atau baik haya berdasarkan pendapat 

penulis sedniri, namun artikel yang baik atau bagus adalah artikel yang sesuai dengan 

tuntutan dan aturan atau gaya “Selingkung” jurnal yang bersangkutan. Bebrapa jurnal 

publikasi ilmiah yang baik dan sesuai aturan juga memiliki perbedaan gaya selingkung 

masing-masing. Berikut beberapa klaster jurnal: 

1) Jurnal Lokal Ber-ISSN 

2) Jurnal Nasional Belum Terakreditas 

3) Jurnal Nasional Terakreditasi LIPI 

4) Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti 

5) Jurnal Internasional Berparameter  

Berikut adalah beberapa gaya selingkung dari jurnal yang ada di perguruan tinggi saat ini, dan 

boleh juga para guru mengirimkannya. 
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a. Kelompok Jurnal di Unpad dan UPI yang punya ISSN cetak dan Digital serta 

Terindeks  (Google Scholar, Sinta, IPI, Croessreff, DOI, DOAJ).  

Beberapa indikator gaya selingkung yang diterapkankan kepada penulis artikel untuk 

jurnal di lingkungan Unpad, secara umum, misalnya: 

1) Pada bagian pembahasan terlihat adanya kaitan antara hasil yang diperoleh dan 

konsep dasar atau hipotesis? 

2) Apakah hasil disusun secara rinci disertai tabel atau gambar, serta diberi 

keterangan yang mudah dipahami 

3) Apakah abstrak cukup ringkas, proporsional, dan dapat melukiskan isi artikel 

dengan jelas dan ah metode penelitian yang digunakan sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan dan dijelaskan secara jelas?  

4) Apakah kesimpulan disampaikan secara singkat dan jelas, serta dapat 

menjawab tujuan penelitian yang telah diajukan sebelumnya? 

5) Apakah sistematika dan format penulisan telah sesuai dengan pedoman (Judul, 

Abstrak, Kata kunci, Abstract, Keywords, Pendahuluan, Metode Penelitian, 

Hasil dan pembahasan, Simpulan dan Saran, dan Daftar Pustaka)? 

6) Apakah telah menggunakan bahasa yang baik dan benar? 

7) Apakah judul cukup ringkas dan dapat melukiskan isi artikel dengan jelas 

8) Apakah pendahuluan menguraikan dengan jelas tentang masalah, ruang 

lingkup, dan tujuan penelitian? 

b. Gaya Selingkungan Jurnal di UPI 

Gaya sleingkung jurnal ini, diantaranya mencakup: 

1. Judul tepat, singkat, dan jelas  

2. Abstrak menggambarkan isi  

3. Artikel adalah hasil penelitian dan isi artikel terdiri dari 5.000 – 5.500 kata 

4. Sistematika artikel sesuai dengan gaya selingkung Mimbar (Pendahuluan, 

Pembahasan (Hasil Temuan), Simpulan dan Saran) 
5. Isi artikel orisinal (Setelah dicek lewat google scholar) 

6. Bagian Pendahuluan, berisikan tentang Konteks dan tujuan penelitian serta 

didukung oleh hasil kajian pustaka 
7. Isi artikel sesuai dengan tujuan 

8. Pembahasan sesuai dengan ruang lingkup penelitian 



23 
 

9. Hasil penelitian yang berupa artikel dibandingkan dengan teori dan temuan 

penelitian yang relevan 
10. Hasil analisis data dimaknai dengan benar 

11. Hasil penelitian memberi kontribusi terhadap aplikasi dan/atau pengembangan 

ilmu  
Berikut penjelasannya untuk masing-masing gaya selingkung di atas: 

Judul 

1. Harus ditulis dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

2. Tidak lebih dari 11 kata 

3. Tidak ada kata klise (studi tentatif, kajian tentang, dsb.) 

 

Penulis 

1. Nama lengkap tanpa gelar, Alamat afiliasi / institusi, Alamat email penulis 

Abstrak 

1. Berbahasa Inggris dan Indonesia 

2. Ada tujuan, metode, dan hasil penelitian 

3. Panjang 200-250 kata 

Kata Kunci 

1. Ada kata kunci menggunakan Bahasa Inggris dan Indonesia 

2. Dibahas dalam teks, Sesuai dengan variabel/ konsep utama, Berjumlah 3-5  

Pendahuluan 

1. Diberi judul “Pendahuluan” 

2. Panjang 15-20% dari total artikel 

3. Kajian pustaka, rumusan tujuan  (bukan rumusan masalah atau hipotesis), metode, 

teknik pengumpulan data, analisis data dipadukan dalam pendahuluan 

4. Paparan tentang metode, data,  sumber, pengumpulan data, teknik analisis data 

dirancang jelas dan lengkap 

Hasil dan Pembahasan 

1. Paparan hasil analisis data jelas 

2. Paparan bahasan hasil analisis jelas 

Simpulan dan Saran 

1. Paparan simpulan jelas dan tidak numbering 

2. Paparan saran jelas dan lengkap  

Kutipan 

1. Sumber kutipan ditulis dengan nama akhir penulis, tahun, dilengkapi nomor 

halaman untuk kutipan langsung 

2. Kutipan langsung < 40 kata ditulis terpadu dengan teks 

3. Kutipan langsung > 40 kata ditulis dalam blok tersendiri 

Tabel dan Gambar 

1. Penyajian gambar/tabel sesuai dengan gaya selingkung Edutech 

2. Isi gambar/tabel diulas (tidak disebut ulang) dalam teks 

3. Isi tabel/gambar jelas dan informatif 

4. Perujukan pada tabel/gambar menggunakan nomor 

Daftar Pustaka:  

1. Rujukan primer> 80% 

2. Rujukan mutakhir > 80% 

3. Diutamakan terbitan lima tahun terakhir 
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4. Sumber yang dirujuk dalam teks ada di dalam Daftar Pustaka 

5. Yang tercantum dalam Daftar Pustaka  dirujuk dalam teks 

6. Daftar Pustaka sudah merepresentasikan (sesuai) dengan isi artikel 

7. Rujukan berupa artikel jurnal dilengkapi nomor halaman 

8. Rujukan buku kumpulan artikel dilengkapi nomor halaman 

9. Daftar Pustaka disusun alfabetis dan kronologis 

10. Tidak ada nama penulis sumber rujukan yang masih “dkk” 

11. Cara penulisan & penyingkatan nama konsisten 

12. Ditulis dengan sistem running note 

 

 

c. Gaya Selingkung Jurnal Terakreditasi Nasional (LIPI) 

Sebagai contoh Jurnal KWANGSAN adalah Jurnal Teknologi Pendidikan, 

menerima sumbangan tulisan hasil penelitian, kajian atau pengembangan. Substansi 

membahas khusus tentang pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

untuk pendidikan, media pembelajaran, pendidikan terbuka jarak jauh, dan model/metode 

pembelajaran. Syarat-syarat pengiriman naskah:  

1. Artikel belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal atau terbitan sejenisnya dengan 

dilampiri    pernyataan tertulis dari penulis bahwa artikel yang dikirim tidak 

berunsur plagiat. 

2. Artikel diketik 1,5 spasi menggunakan jenis huruf Time New Roman ukuran 12, 

spasi 1,5 pada  kertas ukuran A4 dengan ruang sisi 3,5 dari tepi kiri, 3 cm dari tepi 

kanan, 3 cm dari tepi atas dan bawah. Jumlah halaman 13 -15 halaman termasuk 

daftar pustaka dan tabel.  

3. Jumlah sumber bacaan untuk tulisan hasil penelitian minimal 10 acuan terdiri dari 

80 % acuan  primer dan 20%; sedangkan untuk tulisan hasil kajian minimal 25 

acuan. Yang disebut acuan primer adalah jurnal ilmiah, skripsi/tesis/disertasi, 

buku teks yang diacu secara penuh, peraturan perundang-undangan untuk artikel 

kebijakan. Website yang tidak resmi, opini dalam media masa tidak dapat 

dijadikan acuan.  

4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: (a) judul: 

komperhensif, jelas  dan singkat. Judul ditulis dengan bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. Judul diketik dengan huruf kapital ukuran 14. (b) nama dan 

alamat penulis: nama ditulis lengkap tanpa gelar. Alamat ditulis di bawah nama 

penulis, disertai dengan alamat lengkap institusi yang dapat dihubungi; (c) tanggal 

penyelesaian artikel: dicantumkan dibawah alamat penulis, untuk menunjukkan 

kemutakhiran suatu hasil penelitian, (d) abstrak: diitulis maksimal 200 kata 

(Inggris) dan 250 kata (Indonesia) berisi permasalahan/tujuan, metoda, hasil yang 

diperoleh, dan kesimpulan. Dituangkan dalam satu paragraf; (e) kata kunci: di 
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bawah abstrak dicantumkan kata kunci (key words) paling banyak lima kata. 

Kata-kata kunci harus mencerminkan konsep penting yang ada di dalam artikel.  

5. Pemakaian nama-nama orang, tempat, atau lembaga pada kata-kata kunci yang 

bukan merupakan fokus pembahasan artikel sebaiknya dihindari; (f) pendahuluan 

(tanpa judul subbab): berisi latar belakang, perumusan masalah, teori, hasil 

penelitian sebelumnya, hipotesa (optional), tujuan; (g) metode penelitian: berisi 

waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, metode analisa dan interpretasi 

data; (h) hasil dan pembahasan: dapat disajikan dalam subbab-subbab , 

menyajikan dan membahas secara jelas pokok bahasan dengan mengacu kepada 

tujuan penulisan; (i) tabel, gambar, foto, dan grafik diberi judul, nomor urut, 

ditulis/dibuat dengan ukuran yang mudah dibaca, serta diberi keterangan 

sumbernya. Teknis pemuatan diatur oleh redaksi. Data berupa gambar atau tabel 

hendaknya merupakan data yang sudah diolah. Pencantuman tabel atau gambar 

yang terlalu panjang (lebih dari 1 halaman) sebaiknya dihindari. Perujukan atau 

pengutipan gambar, tabel, dan rumus menggunakan penomoran; (j) kesimpulan; 

(k) ucapan terima kasih (optional); (l) pustaka acuan: pustaka yang diacu harus 

dipakai dan masuk dalam teks artikel. Penulis lebih dari tiga orang menggunakan 

et al.di belakang nama pertama. 

6. Daftar rujukan ditulis secara alfabetis, seperti contoh berikut.               Smaldino. 

2011. Instructional Technology and Media for Learning. Nine Edition. 

Terjemahan. New  Jersey: Pearson.  

7.  Ary, Donald. 20  10. Instruduction to Research in Education eight edition. 

Belmont: Wadsworth  Cengange Learning. 7. Artikel dikirim ke alamat redaksi 

dalam bentuk hard copy disertai soft copy dalam CD/DVD atau  pos-el ke 

bpmtv.kemdikbud.go.id 8. Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, 

menolak maupun menyarankan kepada     penulis untuk memperbaiki artikel. 9. 

Khusus naskah hasil penelitian yang disponsori oleh pihak tertentu harus ada 

pernyataan (acknowl  edgement) yang berisi nama sponsor dan ucapan terima 

kasih.     10.  Penulis bersedia melakukan revisi artikel jika diperlukan.     11.  Isi 

tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis.     12.  Jurnal Kwngsan dapat 

dilihat/diunduh di http://jurnalkwangsan.kemdikbud.go.id  

       d. Gaya Selingkungan Jurnal Terakreditasi Kemenristek Dikti 

 Seain I LII, di Indonesia ini ada juga akreditas yang diterbitkan oleh 

Kemenrian ristek dan Teknologi Dikti, dimana gaya-gayanya juga ada perbedaan. 

Berikut adalah gaya selingkungan yang wajib dikenal oleh para penulis. 
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e. Gaya Selingkungan Jurnal Internasional. 

 Pada tingkat Internasional artikel yang ahrus ditulis harus memenuhi gaya 

selingkung yang diterapkan oleh jurnal-jurnal dengan reputasi tinggi. Untuk pemula 

boleh jurnalnya yang masuk melalui call paper yang sering masuk ke email anda. 

Namun jika yang bereputasi, maka jurnalnya justru kita yang mencari. Akan tetapi jika 

setelah terbiasa dan dikenal oleh jurnal bereputasi maka anda juga akan dicari dan 

diundang melalui email. Berikut adalah sejumlah indikator atau gaya selingkungan 

dari jurnal internasional. 

Required Word Counts 

Please ensure that your manuscript follows the word count requirements specific to 

your publication format. If you are writing a book chapter, an easy way to determine 

the format of your book is to look at its title. Case books, encyclopedias, and 

handbooks of research will have the names of their formats included in their titles 
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(e.g., "Handbook of Research on. . ."). Edited book titles will not include any of these 

phrases. 

a) 7,000-10,000 words (Edited book chapter) 

b) 10,000-12,000 words (Handbook of research chapter) 

c) 7,000-10,000 words (Case book chapter) 

d) 3,000-5,000 words (Encyclopedia article) 

e) 5,000-7,000 words (Journal article) 

Manuscript: 

1) All manuscripts must 

2) be submitted in Microsoft® Word. 

3) be typewritten in English 

4) be written in objective third person point of view throughout (Use "the authors" or 

"the researchers" NOT "I" or "we") 

Original Manuscript: 

1) Originality of manuscripts. Only ORIGINAL submissions will be accepted for 

publication. Manuscripts may not have been previously published or be submitted 

for publication elsewhere. 

2) Simultaneous Submissions. No manuscript may be submitted to two IGI Global 

publications at the same time. However, a manuscript rejected from one book or 

journal may be resubmitted to a different book or journal currently in process. 

3) Revised manuscripts. IGI Global will not publish a manuscript that is a “revised” 

version of a manuscript that you published elsewhere. In order to be considered 

original, a manuscript must be at least 80% new material with no more than 200 

consecutive words (properly cited) repeated verbatim from any previously 

published work. 

4) Teaching notes. If you are writing a case study, please provide supplemental 

teaching notes as a separate document from your manuscript. These notes will be 

provided to readers interested in adopting your work as course material. Case 

Support Material Guidelines 

5) Copyright. For those already familiar with IGI Global's publication process, please 

note that PDF copyright agreements are no longer accepted. As part of the 

manuscript submission process, you and your authors will be asked to sign the 

Author’s Warranty and Transfer of Copyright Agreement digitally. 

http://www.igi-global.com/publish/contributor-resources/case-support-material-guidelines/
http://www.igi-global.com/publish/contributor-resources/case-support-material-guidelines/
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Plagiarism: 

Plagiarism. IGI Global takes concerns of plagiarism very seriously. All manuscripts 

are checked for plagiarized passages prior to being accepted for publication. Please 

ensure that all information taken from outside sources is properly cited and that all 

thoughts are composed in your own words. All instances of plagiarism will be 

immediately returned to the authors for correction and may be cause for removal of 

the manuscript from the publication 

Title 

1) Titles may be no longer than 100 characters. Subtitles, if included, may be no 

longer than 50 characters. 

2) Note that all titles must be entered in title case. To put a title in title case, the first 

letter of each word should be capitalized unless that word is a preposition 

(position words such as “over,” “with,” or “between”), conjunction (connecting 

words such as “and” or “but”), or article (“a,” “an,” or “the”). The only exceptions 

to this rule are that the first word of the title or subtitle is always capitalized, even 

if it is an article, preposition, or conjunction. 

3) Titles may not be written in all capital letters (e.g., "CHAPTER TITLE" is 

incorrect; "Chapter Title" is correct) 

Heading, Keyword, Image 

1) Headings. Please format all headings as in the below manuscript formatting 

templates. Heading names within the body of your text may be tailored to the 

content of the work. Note that headings and subheadings should NOT be 

numbered (e.g., 1. Introduction, 2. Background, etc.). 

2) Key Terms and Definitions (book chapters only). All book chapters must include 

a list of 7-10 key terms and definitions following the references and additional 

reading lists. Definitions must be written in the chapter author’s own words. For 

an example, please see the formatting templates below. 

3) Images. A manuscript may include no more than 20 figures. All submitted images 

must follow the requirements outlined in IGI Global’s Image Formatting 

Guidelines. Any figures or tables that do not meet these minimum specifications 

will be returned to the author(s) for correction. All figures must be submitted as 

separate files in .tif format. Please also note that it is the author's responsibility to 

obtain permission to use any image currently under copyright by a third party. 

Please see the image guide for more information. 

 

http://www.igi-global.com/publish/resources/image-guide.pdf
http://www.igi-global.com/publish/resources/image-guide.pdf
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Citation 

1) APA citations. Please ensure that all information in your manuscript that is taken 

from another source is substantiated with an in-text reference citation. A 

minimum of 10 sources is required for each submission. Please also note that your 

references must follow APA (American Psychological Association) style. (The 

publisher will return your submission to you for correction if you do not properly 

format your references.) For more information and examples on APA citations, 

please see IGI Global’s APA Citation Guidelines. 

2) Self citation. Researchers may need to cite their previously published works in 

order to communicate an idea effectively in their present manuscript. While IGI 

Global encourages the use of self citations in these cases, it is important that self-

cited works do not account for, at most, 50% of the total references in the 

manuscript. 

H. CONTOH ARTIKEL YANG BAIK 

 Banyak cotoh artikel yang baik dan kurang baik, namun ukuran baik dan kurang baik 

akan tergantung kepada penulis, sumber yang ditulis, juga jurnal yang dituju serta penerbit 

yang mempublikasikannya. Beberapa artikel menurut penulis baik dan reviewer baik juga 

diterbitkan pada jurnal yag baik, belum tentu penebit dan indeksasi yang dimiliki baik atau 

memenuhi standar persyaratan terntentu dari para penilai artikel jurnal. (Contoh Terlampir). 

I. SIMPULAN 

 Artikel merupakan salah satu buti bahwa seseorang profesional dan mengetahui 

tentang apa yang telah dilakukannya (diteliti, dipikirkan, dibuktikan, didiskusikan, dirancang 

dan diprediksisikan) tentang semua yang berhubugan dengan masa depan kariernya, 

keilmuannya secara profesional. Sejumlah artikel bagus harus sesuai dengan aturan tata cara 

menulis, pedoman menulis, gaya selingkung jurnal dan bersumber dari  aktivitas dan kegiatan 

serta berpikir ilmiah (metode ilmiah). Artikel diharapkan mampu menunjukkan mutu yang 

baik yang dapat ditindaklanjuti oleh peneliti berikutnya.  

J. REFERENSI 

Blocken, C. (2017).10 Tips For Writing A Truly Terrible Journal Article. The Netherlands: 

Elsevier Publishing Campus. 

Darmawan, D., dan Tim Perumus BTPMD. (2018). Draft Naskah Akademik Buku Teks Masa 

Depan.  Jakarta: Puskurbuk. Balitbang Kemendikbud.  

Darmawan, D. (2018).  Strategi dan TIP dalam Menulis KTI. Jakarta: Pustekom Kemdikbud. 
Darmawan, D. (2018).  Budaya Menulis. Bandung: Pikiran Rakyat, Edisi Rabu, 2018.  

Darmawan, D., Ruyadi, Y., Abdu, W.J., Hufad, A., (2017). Efforts to Know the Rate at which 

Students Analyze and Synthesize Information in Science and Social Science 

Disciplines: A Multidisciplinary Bio-Communication Study, OnLine Journal of 

Biological Sciences, Volume 17, Number 3 (2017) pp 226-231. 

http://www.igi-global.com/publish/contributor-resources/apa-citation-guidelines
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Darmawan, D., Kartawinata, H., Astorina, W. (2018). Development of Web-Based Electronic 

Learning System (WELS) in Improving the Effectiveness of the Study at Vocational 

High School “Dharma Nusantara. Journal of Computer Science 2018, 14 (4): 

562.573. DOI: 10.3844/jcssp.2018. 562.573. 

 

Murray, R. (2005). Writing for Academic. Journals. Maidenhead: Open University Press-. 

McGraw-Hill 

Tim Redaksi. (2015). Pedoman Menulis Artikel Jurnal Edutech, Jurusan Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan. Bandung: Edutech. 

Tim Redaksi Jurnal Kwangsan. (2017). Pedoman Penulisan Jurnal Kwangsan. Surabaya: 

Kemendikbud:BPKPTK. 

Tim Redaksi Jurnal Sosial Pembangunan Unisba (2015). Pedoman Penulisan Artikel Jurnal 

MIMBAR. Bandung: LPPM Unisba 

Tim Redaksi Jurnal Kemenristek Dikti. (2015). Pedoman Akreditasi Jurnal Nasional. Jakarta: 

Kemenristek Dikti. 

Tm Redaksi Jurnal Kemendikbud. (2017). Pedoman Penulisan Jurnal Pendidikan dan 
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CONTOH ARTIKEL NASIONAL: 

MUTU LULUSAN PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN 

ILMU PENDIDIKAN GARUT  
 

Mohammad Surya
1)

, Jamilah
2)

, Deni Darmawan
3) 

1)
 Program Studi Teknologi Pendidikan Konsentrasi Teknologi Pembelajaran 

Email: surya@yahoo.com 
2)

Program Studi Teknologi Pendidikan Konsentrasi Teknologi Pembelajaran Pascasarjana STKIP Garut 

Email: jamilah@yahoo.com 
3)

Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dan Pascasarjana Teknologi Pendidikan 

Konsentrasi Teknologi Pembelajaran Pascasarjana STKIP Garut 

Email: Ddarmawan@upi.edu dan diestry2005@yahoo.com 

 

Abstract 

An institution of higher education is definitely aimed scored the generation that can be expected to continue the 

struggle from the before generations, especially in education development. Many kinds and many fields of 

science ranging from diploma, bachelor, until postgraduate, everything was expected to give birth to the experts 

and scientists who are able to contribute to the development of education in the entire country. As has been 

championed by the graduate program STKIP Garut, which through a concentration in Instructional Technology 

was not felt already almost 7 years passed and has graduated about 300 graduates of the Master who excel in the 

field of science. In search studies, graduates have obtained a description that graduates Instructional Technology 

Program postgraduate STKIP Garut reliable enough in addressing the challenges and problems of education and 

learning, especially in places where they served. Given that almost 80% of the graduates of teachers and 

education personnel who have status as a teacher either in SD / MI, SMP / MTS, SMA / MA, and SMK even 

from Higher Education, and the Department of Government and private sectors. 

Keywords: competency tekpend, alumni, learning technology. 

I. PENDAHULUAN 

  Kehadiran Program Pasca Sarjana 

bidang Teknologi Pembelajaran di STKIP 

Garut dapat dipandang sebagai satu respon 

positif sebagai mitra pemerintah dan 

masyarakat dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan. Program Pasca Sarjana di 

STKIP Garut memulai aktivitasnya di 

pertengahan tahun 2009 dengan tujuan: (1) 

Menghasilkan tenaga akhli dalam bidang 

teknologi pembelajaran yang mempunyai 

kemampuan dalam menerapkan ilmu dan 

pengetahuan ilmiah untuk memperbaiki sistem 

pembelajaran dalam rangka memecahkan 

masalah-masalah pembelajaran, (2) 

Menyiapkan tenaga akhli yang mampu 

mengembangkan teknologi pembelajaran yang 

menghasilkan pembelajaran bermutu dan 

mengembangkan sistem pendidikan, (3) 

Menghasilkan ilmuwan teknologi 

pembelajaran yang mampu melakukan 

penelitian dan pengembangan sistem 

pembelajaran sesuai dengan kebudayaan 

Indonesia yang madani. 

Kegiatan operasional; secara resmi 

dimulai pada tanggal 9 Desember 2009 

dengan sejumlah 68 orang mahasiswa 

angkatan pertama. Hingga saat ini sudah 

merekrut sebelas angkatan dengan total 

jumlah mahasiswa tercatat sebanyak 500 

orang dan hampir seluruhnya berstatus sebagai 

guru atau yang terlibat sebagai pelaku 

pendidikan. Sejak itu selama kurun  waktu 

hingga sekarang ini pascasarjana telah 

melaksanakan tugas dan fungsinya melalui 

kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, 

mailto:jamilah@yahoo.com
mailto:Ddarmawan@upi.edu
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dan pengabdian kepada masyarakat. Semua itu 

dilaksanakan dengan tujuh prinsip program 

pendidikan berkualitas yaitu: relevant. 

practical, in demand, high quality, high-tech, 

professional attention, and close support. 

Semua diwujudkan dengan dukungan sarana 

akademik dan administratif yang memadai 

serta para tenaga pengajar yang memiliki 

kualifikasi akademik dan profesional. 

Kerjasama dengan berbagai pihak telah 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, 

kerjasama dengan Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) Bandung, Dinas pendidikan, 

Pustekkom Kemdikbud, Universitas Terbuka, 

Universitas PGRI Adibuana Surabaya, 

University of Malaya di Malaysia, dsb.  

  Dari sudut proses, dengan dukungan 

para tenaga dosen yang profesional, 

pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa 

sebagai calon tenaga akhli teknologi  

dilaksanakan dalam satu komunitas 

pembelajaran sehingga memberikan nuansa 

dan motivasi positif. Situasi komunitas 

pembelajaran seperti itu akan menumbuhkan 

visi mengenai guru profesional dengan 

keunggulan hibrida untuk menundukung tugas 

serta kewajibannya, berkembangnya 

pengetahuan mengenai “teknologi 

pembelajaran”, disposisi yang berkaitan 

dengan bagaimana menggunakan pengetahuan 

itu, praktek yang memberikan peluang untuk 

menguasai kompetensi sebagai guru 

profesional, serta strategi dan teknik yang 

dapat mendukung upaya-upaya tersebut.   

   Selama dalam keseluruhan proses 

pendidikan, ”Learning community” mampu 

memberikan serangkaian pengalaman yang 

berjenjang mulai dari pengenalan hingga 

membentuk kepribadian utuh sebagai guru 

profesional dengan keunggulan 

hibrida.khususnya dalam pembelajaran.   

 Setelah berjalan kurang lebih enam 

tahun dan telah menghasilkan lulusan 

sebanyak 269 orang (Lulusan periode 2011-

2015), pertanyaan yang muncul adalah apakah 

hasil yang telah dicapai oleh Pasca sarjana 

dalam bentuk product, efect, and impact. 

Pertanyaan lebih lanjut adalah   seberapa jauh 

capaian itu, memiliki keterkaitan dengan 

pengembangan karir guru profesional, serta 

pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan suatu 

studi lapangan dalam bentuk ”tracer study” 

dengan menelusuri  para lulusan untuk 

memperoleh gambaran mengenai refleksi 

terhadap pengalaman pembelajaran selama 

studi dan pengalaman empiris setelah lulus. 

Selanjutnya dari tracer study ini diharapkan 

diperoleh informasi mengenai dampak 

perubahan aktivitas pembelajaran di 

lingkungan pendidikan. 

Studi ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk memperoleh informasi balikan terhadap 

penyelenggaraan Pasca Sarjana konsentrasi 

Teknologi Pembelajaran di STKIP Garut. 

Secara khusus studi ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi balikan mengenai: 
1. Refleksi pengalaman pembelajaran para 

alumni selama mengikuti perkuliahan di 

Pasca Sarjana STKIP Garut. 

2. Aktiivitas para alumni di lingkungan 

pendidikan setelah menyelesaikan studi di 

Pasca sarjana STKIP Garut. 

3. Kontribusi para alumni terhadap 

perubahan di bidang pendidikan di 

lingkungan tempat bekerja 

4. Rencana aktivitas ke depan berkenaan 

dengan pengembangan diri dan 

profesional serta pengembangan 

pendidikan. 

5. Rekomendasi berkenaan dengan upaya 

perbaikan Pasca Sarjana STKIP Garut. 

B. STUDI LITERATUR 

1.    Profil Pascasarjana Teknologi 

Pendidikan Konsentrasi Teknologi 

Pembelajran STKIP Garut  
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Program Pasca Sarjana bidang 

Teknologi Pembelajaran di STKIP Garut lahir 

dengan surat izin operasional Dirjen Dikti 

Kementrian Pendidikan Nasional nomor 

1395/D/T/2009 dan memulai aktivitasnya di 

pertengahan tahun 2009. Visi yang 

diembannya adalah “Sebagai penyerlenggara 

pendidikan pascasarjana bidang teknologi 

pembelajaran yang unggul.dengan 

menghasilkan lulusan cerdas, kreatif, inovatif, 

kompetitif dengan wawasan teknologi dan 

dilandasi oleh ketaqwaan dan akhlak mulia”. 

Dengan visi tersebut maka misi program 

Pasca sarjana adalah: (1) Menyelenggarakan 

pendidikan Pascasarjana untuk menghasilkan 

tenaga pengembang dalam bidang teknologi 

pembelajaran, (2) Menyelenggarakan 

penelitian dan pengembangan ilmu untuk 

menghasilkan karya akademik yang unggul 

dan menjadi rujukan dalam bidang teknologi 

pembelajaran, (3) Membangun masyarakat 

melalui penerapan hasil-hasil penelitian dan 

kajian dalam bidang teknologi pembelajaran, 

(4) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak 

untuk meningkatkan kualitas dan kinerja 

Program Pascasarjana, (5) Memberdayakan 

alumni dalam rangka peningkatan peran dan 

citra pascasarjana, (6) Membangun organisasi 

yang sehat berdasarkan prinsip otonomi, 

akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi diri 

secara berkesinambungan. Berdasarkan visi 

dan misi itu, tujuan program pascasarjana 

adalah: (1) Menghasilkan tenaga akhli dalam 

bidang teknologi pembelajaran yang 

mempunyai kemampuan dalam menerapkan 

ilmu dan pengetahuan ilmiah untuk 

memperbaiki sistem pembelajaran dalam 

rangka memecahkan masalah-masalah 

pembelajaran, (2) Menyiapkan tenaga akhli 

yang mampu mengembangkan teknologi 

pembelajaran yang menghasilkan 

pembelajaran bermutu dan mengembangkan 

sistem pendidikan, (3) Menghasilkan ilmuwan 

teknologi pembelajaran yang mampu 

melakukan penelitian dan pengembangan 

sistem pembelajaran sesuai dengan 

kebudayaan Indonesia yang madani. 

 Sesuai Dengan pola pikIr tersebut di 

atas, deskripsi generik lulusan Program studi 

Teknologi Pendidikan Konsntrasi Teknologi 

Pembelajaran Pascasarjana STKIP Garut, 

adalah: 

(1) Mampu merancang, mengembangkan dan 

melaksanakan pembelajaran dan sistem 

informasi pendidikan dengan 

menggunakan multimedia, database 

program dan jaringan dengan sistem 

tertentu Secara kreatif sebagai wujud 

kemampuan beradaptasi terhadap masalah 

pendidikan teknologi informasi yang 

dihadapi di lingkungan pendidikan 

formal, informal maupun nonformal. 

(2) Menguasai teori pendidikan dan 

pembelajaran khususnya prinsip dan 

teknik pembelajaran dan sitem informasi 

pendidikan, sehingga mampu 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

menghasilkan bahan ajar berbasis 

multimedia serta mampu 

mengembangkan  sistem informasi 

pendidikan , mampu mengambil 

keputusan pembelajaran dan sistem 

informasi pendidikan secara akademik 

dan mandiri dalam memimpin kelompok 

kerja terbatas. 

(3) Memiliki sikap religius, etis, estetis, 

apresiatif dan partisipatif dalam 

pendidikan. 

 

Struktur Kurilulum 

Sebaran kurikulum pada prodi Teknologi 

Pendidikan Konsntrasi Teknologi 

Pembelajaran Pascasarjana STKIP Garut, 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel-1  

Struktur Kurikulum KKNI Program Studi Teknologi Pendidikan Konsentrasi Teknologi Pembelajaran 

 Pascasarajana STKIP Garut (Proyeksi Bersama ASP2TPI, 2016) 

NO NAMA MATA KULIAH 

BEBAN 

SKS 

SEMESTER 

1 2 3 4 

1 Desain Pembelajan 2 x       

2 Pengembangan Kurikulum 3 x       

3 Landasan Dan Model Pembelajaran 2 x       

4 Teori Pembelajaran 2 x       

5 Pengantar Teknologi Pembelajaran 2 x       

6 Filsafat Ilmu Pendidikan 2 x       

7 Statistika Terapan 3 x       

8 Bahasa Ingris 2 x       

9 Etika Profesi Tek. Pembelaran 2   X     

10 Manajemen Dan Kebijakan Pendidikan 2   X     

11 Sistem Informasi Pendidikan 2   x     

12 Multimedia pembelajaran 3   X     

13 Pembelajaran berbasis computer 3   X     

14 Evaluasi Pembelajaran 3   X     

15 Metode Penelitian pendidikan 3   X     

16 Metode Penelitian Teknologi Pendidikan 3   X     

17 Inovasi Pembelajaran 3     X   

18 Manajemen  ICT 3     X   

19 Praktek Teknologi Pembelajaran/virtual 3     X   

20 Strategi Kognitif  3     x   

21 Praktek  web Pembelajaran 0     X X 

22 ujian komprehensif 1     X X 

23 Tesis 20     X X 

  TOTAL JUMLAH SKS 72         

 

2. Kerangka Kerja  

 Kerangka kerja teoretis yang menjadi 

landasan dalam studi ini adalah: 

Pertama teori jenjang pengalaman 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Gibson 

& Hopkins (1980) yang menyatakan bahwa  

pengalaman itu berkembang secara berjenjang 

mulai dari yang bersifat sederhana hingga 

jenjang yang lebih tinggi melalui jenjang 

dalam moda-moda sebagai berikut: 

(1) RECEPTIVE MODE: Pengalaman-

pengalaman disampaikan kepada pembelajar  

yang bersifat pasif: Stimulated experience & 

spectator experience 

(2) ANALYTICAL MODE: Pembelajar 

melakukan studi lapangan dengan menerapkan 

pengetahuan dan ketrampilan teoretis atau 

memecahkan masalah praktis. Exploratory 

experience & Analytical experience 
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(3) PRODUCTIVE MODE: Pembelajar 

menghasilkan produk, aktivitas, dan 

pelayanan. Generative experience & 

Challenge experience 

(4) DEVELOPMENTAL MODE: Pembela-

jar mengejar kesempurnaan dalam satu bidang 

dengan merancang dan menerapkan program 

studi, aktivitas, dan praktek dalam jangka 

panjang. Competence experience & 

Challenge experience  

(5) PSYCHO-SOCIAL MODE: Pembelajar 

mempelajari untuk memahami diri mereka 

sendiri dan hubungannya dengan lingkungan. 

Mereka memenuhi tugas-tugas per-

kembangannya menuju kematangan dan 

kontribusi terhadap kehidupan di 

lingkungannya.   

 Kedua adalah teori ”Community 

learning” yang menyatakan bahwa proses 

pendidikan harus terwujud dalam suatu sistem 

“learning community” yang mengandung 

unsur input, process, dan output. Input berupa 

disposisi awal para mahasisswa seperti 

orientasi nilai, lingkungan sosial budaya, 

kualitas kepribadian, potensi dan prestasi, 

pengalaman lapangan, dsb. Process meliputi 

keseluruhan aktivitas pembelajaran  yang 

meliputi kuliah, belajar sendiri, belajar 

kelompok, penyelesaian tugas, menghadapi 

tes dan ujian, seminar and diskusi, penulisan 

thesis, kunjungan lapangan, dsb. Dan output 

berupa produk yaitu gelar akademik beserta 

prestasi lainnya, efek yaitu perubahan pribadi 

sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran, 

dan dampak yaitu pengaruh terhadap 

lingkungan pembelajaran dan pendidikan. 

Ketiga, “Constructivism learning 

theory” yang menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran, para mahasiswa selaku 

pembelajar senantiasa bertindak secara aktif 

dan membangun secara konstruktif perubahan 

perilaku dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Gambar.1 Model Learning Community yang akan diadaptasikan di lingungan PAsca STKIP Garut 
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Gambar.2 Analisis Akademic Competence Lulusan  Pascasarjana STKIP Garut 

 

 

Gambar.3 Dampak perolehan Pengalaman Belajar di lingkungan Pascasarjana STKIP Garut 

C. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini berupa suatu tracer study 

atau studi penelusuran terhadap para alumni 

Pascasarjana lulusan hingga tahun 2015 

dengan pendekatan deskriptif. Pada tahap 

awal studi ini menggunakan pendekatan 

kualitatif melalui wawancara mendalam 

dengan 15 orang alumni yang dipilih secara 

purposif dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi awal dalam rangka mempertajam 

masalah dan pengembangan instrumen 

pengumpul data dalam bentuk kuesioner untuk 

para alumni. Pada tahap selanjutnya 

pengumpulan akan dilaksanakan dengan 

mengunakan kuesioner kepada sampel studi 

yang dipilih secara acak sekitar 30% dari total 

alumni 269 orang Alumni. Dengan demikian 

sampel penelitian sebanyak 80 orang Alumni. 

Disamping itu akan dilakukan wawancara 

terbatas kepada beberapa kepala dinas, 
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pengawas, guru, dan siswa. Observasi terbatas 

juga akan dilakukan untuk memperoleh 

informasi aktivitas alumni di lingkungan 

kerjanya.  Studi ini akan dilaksanakan dengan 

tahapan kegiatan sebagai berikut: 

1. Persiapan yang meliputi: 

a. Identifikasi populasi yaitu daftar 

alumni seluruh angkatan hingga 

sekarang 

b. Pengembangan kerangka disain studi 

oleh Tim 

c. Wawancara dan diskusi dengan 15 

orang alumni untuk mempertajam 

masalah dan masukan untuk 

pengembangan instrumen. 

 

2. Pelaksanaan yang meliputi: 

a. Pengembangan instrumen. 

b. Uji coba dan pengembangan 

instrument 

c. Penetapan sampel 

d. Pengumpulan data 

e. Verifikasi data 

f. Pengolahan data 

 

3. Finalisasi yang meliputi: 

a. Penyusunan draft laporan 

b. Validasi dan revisi laporan 

c. Seminar terbatas hasil penelitian 

d. Finalisasi laporan 

e. Penyampaian laporan 

 

Penelitian akan dilaksankaan selama 3 bulan 

mulai pertengahan  bulan Agustus 2016, 

dengan tahapan berikut. 

Tabel. 2. Roadmap Penelitian Tracer Study 

 

NO 

 

Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Juli Agustus September 

1 Rapat Awal Perumusan 

Instrumen 

   

2 Penyebaran Uji Coba 

Instrumen 

   

3 Revisi Instrumen    

4 Penyebarluasan Instrumen    

5 Pengumpulan Data    

6 Pengolahan Data    

7 Pelaporan Data    

8 Penulisan Artikel untuk 

Seminar Ke Saporo Jepang 

   

9 Publikasi Jurnal ISBN    

 

D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Sesuai dengan rancangannya, 

penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, 

yaitu tahapan pertama berupa studi awal atau 

penjajagan dengan pendekatan kualitatif, dan 

tahapan kedua adalah pelaksanaan 

pengumpulan data secara lebih luas dengan 

pendekatan kuantitatif dan menggunakan 

kuesioner. Dalam tahapan pertama studi ini 

dilakukan dengan melakukan diskusi terfokus 

serta interviu mendalam  kepada 15 orang 

sampel alumni yang dipilih secara purposif. 

Tahapan ini dimaksudkan untuk 

memperdalam dan memtegas rancangan 

penelitian, pdngembangan instrument yang 

berupa kuesioner, serta strategi pelaksanaan 

khususnya penetapan sampel penelitian. pada 
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tahapan kedua. Sesuai dengan jadwal kegiatan 

ini dilaksanakan pada bulan Juni 2016 dengan 

dua pertemuan dan ditambah dengan 

melakukan interviu terbatas pada beberapa 

orang alumni, Pola panduan pelaksanaan 

tahapan pertama dapat dilihat dalam lampiran 

I. 

Proses penelitian tahapan kedua 

dilaksanakan setelah konstruksi kuesioner 

sebagai instrument pengumpul data selesai 

dikembangkan melalaui masukan di tahap 

pertama. Penetapan sampel sebanyak 80 orang 

semula akan dilakukan secara acak, namun 

secara teknis suit dilakukan sehingga 

dilakukan melalui cara aksidental yaitu 

melalui para mahasiswa yang telah dilatih dan 

kepada mereka diminta untuk menemui 

alumni hingga mencapai jumlah yang 

dikehendaki dengan memperhatikan 

keseimbangan penyebaran di selutruh 

kabupaten Garut. Kegiatan ini dilakukan pafa 

bulan Aguistus 2016 dan ternyata mampu 

mendapatkan jumlah 80 orang sampel 

meskipun hanya 50 yang dapat diolah setelah 

dilakukan verifikasi. Kegoiayan tahapan 

kedua selanjutnya ialah melakukan verifikasi 

data untuk kemudian ditabulasi,. Kegiatan 

selanjutnya adalah memberikan tafsiran 

terhadap data yang sudah diolah untuk 

dilanjutkan penulisan laporan. 

1. Hasil tahapan pertama 

   Tahapan pertama sebagai studi awal 

dan penajaman masalah, serta 

mengembangkan instrumen dengan 

pendekatan kualitatif telah menghasilkan 

disain penelitian yang lebih tajam dan 

instrument yang siap digunakan. Hasil yang 

lebih deskriptif sesuai dengan rumusan 

masalah, dapat dilaporkan sebagai berikut. 

Program pascasarjana STKIP Garut, 

dalam kurun waktu sejak dimulai tahun 2009 

hingga kini, hasil yang berupa produk, efek, 

dan dampak dapat dikemukakan sebagi 

berikut. Dari sudut produk, jumlah lulusan 

hingga sekarang tercatat sebanyak 269 orang 

lulusan dan berhak menggunakan gelar 

Magister Pendidikan (M.Pd), 26 orang di 

antaranya lulus dengan yudicium cum laude 

dan empat orang sedang, melanjutkan 

program S-3 di Uninus Bandung. Para lulusan 

tersebut telah melaksanakan penelitian untuk 

menghasilkan thesis dan berhasil 

dipertahankan dengan dengan baik dalam 

sidang ujian. Dengan demikian telah 

dihasilkan sejumlah 269 buah thesis yang 

berupa hasil penelitian  di bidang teknologi 

pembelajaran dalam berbagai bidang studi di 

tingkat Sekolah dasar, SMP/MTs, dan 

SM/SMK/MA. Thesis tersebut merupakan 

kajian ilmiah baik melalui eksperimen 

maupun studi pengembangan dalam berbagai 

strategi model pembelajaran dan penggunaan 

media berbasis TIK. Baik hasil penelitian 

maupun pengembangan, semuanya  

memberikan pengaruh positif dan dapat 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran 

di sekolah. Yang tidak kalah pentingnya 

adalah hasil yang berupa produk media 

pembelajaran yang ternyata amat baik dapat 

dikembangkan lebih jauh untuk dapat 

digunakan di setiap satuan pendidikan. 

    Selanjutnya hasil yang berupa efek, 

ternyata pengalaman mahasiswa dalam 

pembelajaran selama di program pasca sarjana 

telah memberikan efek yang positif dan 

konstruktif dalam perubahan kualitas 

kepribadian dan profesionalnya. Mereka 

menyatakan bukan hanya telah terjadi 

perubahan dalam aspek pengetahuan 

(receptive mode) akan tetapi telah 

berkembang menjadi makin luas dan 

dalamnya pengetahuan serta sikap yang lebih 

profesional (psycho-social mode). Dari survai 
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awal terhadap para lulusan diperoleh 

informasi balikan yang menyatakan bahwa 

setelah lulus dari pascasarjana mereka 

merasakan ada perubahan yang besar dalam 

aspek peningkatan pengetahuan, ketrampilan, 

dan sikap profesional. Sebagian besar mereka 

merasakan meningkatnya kemampuan dalam 

mengajar, meningkatnya rasa percaya diri, dan 

terus berinovasi dalam pembelajaran. 

Informasi yang sama juga diperoleh dari pihak 

lain seperti kepala sekolah, pengawas, dan 

rekan-rekan guru.  Mereka yang melanjutkan 

ke program S-3, mengakui bahwa proses dan 

hasil pembelajaran di Pascasarjana STKIP 

Garut memberikan bekal yang fundamental 

dalam studi di tingkat S-3. 

    Hasil dalam bentuk dampak 

ditunjukkan dengan adanya pengaruh 

keberadaan pascasarjana terhadap lingkungan 

baik internal maupun eksternal. Para lulusan 

pascasarjana terbukti mampu menularkan ilmu 

dan ketrampilannya dalam bidang teknologi 

pembelajaran ke lingkungan di tempatnya 

bekerja dan lingkungan lainnya. Mereka telah 

melatih para guru di sekolahnya dan di tempat 

lain sehingga telah terjadi peningkatan 

kualitas pembelajaran yang pada gilirannya 

akan meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk 

dampak lainnya dihasilkan melalui program 

pengalaman lapangan para mahasiswa sebagai 

kewajiban akademik untuk mengembangkan 

dan mempraktekan model dan media 

pembelajaran yang berbasis TIK. Praktek ini 

dilaksanakan dalam bentuk praktek kerja 

lapangan melalui pengabdian di beberapa 

sekolah. Dalam proses itu para mahasiswa 

membantu para guru di sekolah dalam 

mengembangkan model pembelajaran dengan 

menggunakan media berbasis TIK. Selama ini 

kegiatan dilaksanakan di beberapa Sekolah 

Dasar di sejumlah kecamatan di Garut. 

Melalui praktek lapangan ini, para mahasiswa 

menularkan ketrampilannya dan para guru 

dapat menyerap untuk kemudian diterapkan di 

sekolah masing-masing.  

 Laporan temuan dari studi tahap 

pertama ini telah dikembangkan menjadi 

sebuah makalah yang disampaikan dalam 

acara “the 38
th

 Conference for Japanese 

Society for Studies of Career Education, 14-

16 October 2016 in Sapporo Otani 

University, Saporo Japan” . Makalah 

presentasi dapat dilihat dalam lampiran II 

2. Hasil tahapan kedua 

 Hasil penelitian dari tahapan kedua 

dengan pendekatan kuantitatif menggunakan 

kuesioner yang disebarkan kepada 80 orang 

responden dan setelah diverifikasi hanya 50 

yang dapat diolah. Temuan penelitian dari 

tahapan kedua ini ternyata memperkuat 

temuan dari tahapan pertama. Selengkapnya 

temuan yang didapat dari tahapan kedua 

dilaporkan sebagai berikut: 

(a) Efek kegiatan pembelajaran terhadap 

pengalaman pembelajaran. 

 Data dalam tabel 1 di bawah ini memberikan 

gambaran temuan keterkaitan antara ragam 

kegiatan pembelajaran dengan jenjang 

pengalaman pembelajaran. . Temuan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk 

mengikuti kuliah di kelas ternyata paling 

banyak berkontribusi terhadap pengalaman 

pembelajaran dalam jenjang reseptif, 

disusul kemudian dengan jenjang analitik. 

Hal itu merupakan indikasi bahwa kegiatan 

mengikuti kuliah telah meningkatkan dan 

memperluas wawasan keilmuan bidang 

teknologi pembelajaran disamping 

memberikan kemampuan menggunakan 
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pengetahuan itu dalam melakukan analisis 

terhadap kenyataan praktek di lapangan. 

2. Menurut para responden, kegiatan belajar 

sendiri berkontribusi dalam perolehan 

pengalaman pembelajaran dalam jenjang 

analitik, disusul dengan jenjang 

pengembangan diri. Hal ini merupakan 

indikasi bahwa melalui belajar sendiri para 

responden memperoleh pengalaman dalam 

menggunakan pengetahuan untuk 

melakukan analisis terhadap praktek di 

lapangan. Disamping itu ada 

kecenderungan melalui belajar sendiri 

mereka mengakui telah terjadi 

pengembangan diri. 

3. Kegiatan belajar berkelompok ternyata 

memberikan kontribusi paling besar dalam 

jenjang pengalaman produktif, yang disusul 

oleh jenjang psiko-sosial, serta 

developmental. Hal ini mengandung makna 

bahwa kegiatan belajar dalam kelompok 

ternyata dapat membantu dalam 

menghasilkan karya-karya produktif yang 

inovatif. Disamping itu kegiatan 

berkelompok memberikan pengalaman 

untuk perwujudan diri baik pribadi maupun 

profesional, serta merupakan wahana untuk 

pengembangan diri. 

4. Telaah kepustakaan menurut para 

responden merupakan kegiatan 

pembelajaran yang dapat memberikan 

pengalaman pembelajaran dalam jenjang 

reseptif serta analitik. Hal itu merupakan 

indikasi bahwa telaah kepustakaan 

merupakan kegiatan pembelajaran yang 

dapat meningkatkan wawasan keilmuan 

serta menggunakannya untuk menganalisis 

situasi praktis di lapangan.  

5. Pemberian dan pengerjaan tugas ternyata 

merupakan kegiatan pembelajaran yang 

memberikan kontribusi terhadap 

pengalaman pembelajaran dalam jenjang 

pengembangan diri, disamping pengalaman 

reseptif, dan produktif. Hal itu merupakan 

satu indikasi bahwa pemberian tugas dapat 

meningkatkan  kemampuan mengembang-

kan diri serta penambahan wawasan dan 

menghasilkan karya produktif yang 

inovatif. 

6. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dalam mempersiapkan diri untuk 

menghadapi tes dan ujian, dinyatakan oleh 

responden telah menambah pengalaman 

pembelajaran untuk pengembangan diri dan 

aktualisasi diri. Dari kegiatan pembelajaran 

ini pula responden mengakui adanya 

peningkatan kemampuan menganalisis 

situasi lapangan berdasarkan pengetahuan 

yang telah diperoleh. 

7. Studi kunjungan sebagai satu bentuk 

kegiatan pembelajaran, dinyatakan oleh 

para responden telah memberikan 

pengalaman pembelajaran menghasilkan 

produk-produk inovatif disamping 

peningkatan wawasan keilmuan di bidang 

teknologi pembelajaran. Disamping itu 

ternyata studi kunjungan ke obyek tertentu 

telah memberikan kontribusi bagi 

aktualisasi diri secara pribadi maupun 

profesional. 

8. Praktek pengalaman lapangan (PPL) 

sebagai bentuk kegiatan belajar ternyata 

memberikan kontribusi paling besar 

terhadap produktivitas menghasilkan karya 

inovatif, disamping merupakan peluang 

untuk beraktualisasi diri. Hal itu dapat 

dipahami karena dalam PPL mereka harus 

membuat suatu karya teknologi 

pembelajaran dan secara mandiri harus 

mampu disosialisasikan kepada para guru. 

9. Seminar dan diskusi baik di kelas maupun  

di luar kelas, diakui oleh para responden 
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merupakan kegiatan pembelajaran yang 

dapat memberikan pengalaman khususnya 

dalam peningkatan wawasan keilmuan dan 

pengembangan serta aktualisasi diri. 

10. Penyelesaian thesis sebagai karya akhir 

yang wajib dibuat serta merupakan  

kulminasi dari semua proses kegiatan 

pembelajaran di Pascasarjana, ternyata 

memberikan pangalaman pembelajaran 

yang hampir merata dalam aktualisasi diri, 

pengembangan diri, serta menghasilkan 

karya ilmiah. Thesis merupakan produk 

berupa karya ilmiah sebagai satu wujud 

hasil proses pembelajaran di seluruh 

program pascasarjana. 

Dari sudut pandang pengalaman pembelajaran, 

berdasarkan sebaran distribusi persentase, data 

ini menunjukkan bahwa pengalaman 

pembelajaran yang paling banyak diperoleh 

adalah jenjang reseptif, kemudian disusul 

jenjang produktif, pengembangan, sosial-

psikologis, dan analitis.  

Tabel. 3 

Efek Kegiatan Pembelajaran Terhadap Pengalaman Pembelajaran 
 

 

No. 

 

PENGALAMAN 

PEMBELAJARAN 

 

KEGIATAN  

PEMBELAJARAN 

 

 

RESEP-

TIF 

 

 

ANA- 

LITIK 

 

 

PRO- 

DUKTIF 

 

 

PENG- 

EMBA- 

NGAN 

 

 

PSIKO- 

SOSIAL 

 

 

 

1. 

 

MENGIKUTI KULIAH DI 

KELAS 

 

54,4 

 

17,6 

 

10,0 

 

10,8 

 

7,7 

 

2. 

 

BELAJAR SENDIRI 

 

9,6 

 

31,6 

 

8.8 

 

19,6 

 

21,2 

 

3. 

 

BELAJAR BERKELOMPOK 

 

17,2 

 

15,2 

 

26,8 

 

19.6 

 

21,2 

 

4. 

 

TELAAH KEPUSTAKAAN 

 

31,6 

 

22,8 

 

20,0 

 

15,6 

 

10,0 

 

5. 

 

MENGERJAKAN TUGAS 

 

22,8 

 

 

17,6 

 

19,6 

 

30,0 

 

10,0 

 

6. 

 

MENGHADAPI TES & UJIAN 

 

 

18,4 

 

 

24,0 

 

3,6 

 

31,6 

 

22,4 

 

7. 

 

STUDI KUNJUNGAN 

 

21,6 

 

 

14,8 

 

26,4 

 

17,2 

 

20,0 

 

8. 

 

PRAKTEK LAPANGAN 

 

19,2 

 

 

16,4 

 

30,0 

 

10,8 

 

23,6 

 

9 

. 

 

SEMINAR & DISKUSI 

 

34,4 

 

11,2 

 

12,4 

 

21,2 

 

20,8 

 

10. 

 

PENYELESAIAN THESIS 

 

13,6 

 

 

 

11,6 

 

22,4 

 

22,8 

 

29.6 

(c) Ragam kegiatan yang dilakukan setelah 

lulus 

Berbagai ragam aktivitas para alumni 

setelah lulus sebagai wujud dampak dari 

pengalaman pembelajaran. Data dalam tabel 2 

di bawah ini, memberikan gambaran aktivitas 

responden setelah menyelesaikan studi di 

Pascasarjana sebagai wujud efek dan dampak 
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dari pengalaman pembelajaran. Nampaknya 

studi di pascasarjana cukup memberikan efek 

yang ditunjukkan dalam ragam kegiatan yang 

dilakukan di lingkungannya. Banyak para 

alumni yang menyatakan telah membuat 

media pembelajaran meskipun dalam 

frekuensi sedang. Yang paling banyak 

dilakukan adalah mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran sebagai penerapan teknologi 

pembelajaran, akan tetapi masih kurang 

banyak melakukan studi lapangan bersama 

siswa. . Diskusi dengan rekan-rekan guru 

berkenaan dengan teknologi pembelajaran 

umumnya telah dilakulan oleh para alumni, 

namun aktivitas yang berupa sosialisasi 

kepada teman-teman guru masih kurang 

banyak dilakukan. Aktivitas di MGMP atau 

KKG banyak dilakukan dan hal ini diharapkan 

dapat menjadi wahana dalam upaya 

menularkan pengetahuan dan ketrampilan 

dalam bidang teknologi pembelajaran. 

Menjadi nara sumber dalam kegiatan seminar 

atau konsultasi, membuat karya tulis dan 

penelitian masih belum banyak dilakukan oleh 

responden selaku alumni. Meskipun demikian 

dalam frekuensi yang relatif rendah banyak 

responden yang telah melakukannya.  

Tabel. 4 

Ragam Kegiatan Setelah Lulus 

No  Ragam kegiatan yang dilakukan Selalu Sering Kadang-

kadang 

Jarang Tidak 

pernah 

 

1 

 

Membuat media pembelajaran 

 

18,0 

 

 

46,0 

 

32,0 

 

2,0 

 

2,0 

2 Mengatifkan siswa dalam pembelajaran  

52,0 

 

 

48,0 

-- -- -- 

 

3 

 

Menyelenggarakan diskusi dengan guru 

 

12,0 

 

 

54,0 

 

28,0 

 

2,0 

 

4,0 

 

4 

 

Studi lapangan bersama siswa 

 

--- 

 

 

32,0 

 

60.0 

 

6,0 

 

4,0 

 

 

5 

 

Sosialisasi teknologi pembelajaran 

 

8,0 

 

 

42,0 

 

40,0 

 

6,0 

 

4,0 

 

6 

 

Aktif di MGMP atau KKG 

 

20,0 

 

 

32,0 

 

22,0 

 

16,0 

 

6,0 

 

7 

 

Menjadi nara sumber dalam seminar atau 

pelatihan 

 

4,0 

 

20,0 

 

30,0 

 

28,0 

 

16,0 

8 Membuat karya tulis berkaitan dengan 

teknologi pembelajaran 

 

2,0 

 

20,0 

 

34,0 

 

28,0 

 

16,0 

 

9 Membuat penelitian tentang teknologi 

pembelajaran 

 

2,0 

 

16,0 

 

44,0 

 

28,0 

 

16,0 

 

10 Memberikan konsultasi tentang teknologi 

pembelajaran 

4,0 30,0 44,0 22,0 --- 

 (c) Ragam perubahan yang terjadi. 

 Dampak berikutnya sebagai hasil dari 

proses kegiatan pembelajaran selama di 

Pascasarjana adalah terjadinya berbagai 

perubahan di lingkungan kerja. Temuannya 

adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel 

3 di bawah ini. Dari tabel 3 tersebut diperoleh 

gambaran mengenai dampak pengalaman 

pembelajaran yaitu berupa perubahan yang 
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terjadi di lingkungan tempat bertugas. Seluruh 

responden dalam frekuensi yang cukup tinggi 

menyatakan bahwa telah terjadi perubahan di 

lingkungan sebagai dampak dari hasil 

pembelajaran di Pascasarjana. Perubahan itu 

nampak antara lain dalam bentuk 

meningkatnya gairah siswa dalam 

pembelajaran dengan respon yang positif dari 

siswa. Respon positif juga diperoleh dari para 

guru, pihak atasan, orang tua, dan pihak 

lainnya. Selanjutnya mereka mengakui bahwa 

aktivitas di MGMP atau KKG atau kegiatan 

lainnya terasa meningkat. Demikian pula 

karya-karya produktif dalam bentuk berbagai 

ragam media pembelajaran mendapat respon 

dari berbagai pihak. Semua hal tersebut 

menunjukkan bahwa studi di pascasarjana 

telah memberikan dampak dalam bentuk 

ragam perubahan di lingkungan kerja. 

 

Tabel 5 

Ragam Perubahan Yang Terjadi Di Lingkungan Kerja 
No  Ragam 

perubahan 

yang dirasakan 

setelah lulus 
Pasca Sarjana 

Baik 
sekali 

Baik Cukup 
baik 

Kurang 
baik 

Tidak 
baik 

 

1 

 

Gairah siswa 
dalam 

pembelajaran 

 

40,0 
 

 

54,0 

 

6,0 

 

--- 

 

--- 

 
2 

 
Respon dan 

aktivitas siswa 

 
28,0 

 

 
62,0 

 
10,0 

 
--- 

 
--- 

 

3 

 

Respon dari 
rekan guru 

 

28,0 
 

 

60,0 

 

12,0 

 

--- 

 

--- 

4 Respon dari 

atasan (kepala 
sekolah, 

kepala dinas, 

pengawas dsb) 

 

32,0 
 

 

54,0 

 

12,0 

 

2,0 

 

--- 

5 Perubahan 
suasana kelas 

dan sekolah 

atau 
lingkungan 

kerja 

28,0 54,0 12,0 2,0 --- 

 
6 

 
Respon dari 

pihak MGMP 

atau KKG 

 
30,0 

 

 
42,0 

 
26,0 

 
2,0 

 
--- 

 

7 

 

Respon dari 
orang tua dan 

masyarakat 

 

22,0 
 

 

54,0 

 

24,0 

 

-- 

 

--- 

 

8 

 

Respon 
terhadap karya 

berupa media 

pembelajaran 

 

18,0 

 

60,0 

 

20,0 

 

2,0 

 

--- 

 

9 

 

Respon 

terhadap 
aktivitas 

kreatif dan 

inovatif 

 

22,0 

 

52,0 

 

26,0 

 

--- 

 

--- 

10 Respond ala 

memberikan 

konsultasi 
tentang 

teknologi 

pembelajaran 

 

38,0 

 

42,0 

 

40,0 

 

--- 

 

--- 

 

(d). Ragam kegiatan tindak lanjut. 

 Wujud dampak lainnya adalah ragam 

kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh 

para alumni. Data temuan terhadap hal ini 

ditunjukkan dalam tabel 4 di bawah ini. 

 

Tabel.6 

Ragam Kegiatan Tindak Lanjut 

No 
Ragam kegiatan pengembangan di 

masa yang akan dating 
Dilakukan 

Mungkin 

dilakukan 

Dalam 

timbangan 

Mungkin 

tidak 

dilakukan 

Tidak 

dilakukan 

1 Melanjutkan studi ke jenjang yang 

lebih tinggi (S-3) 

 

8,0 

 

 

44,0 

 

30,0 

 

16,0 

 

2,0 

2 Menghasilkan berbagai bentuk media 

pembelajaran 

 

30,0 

 

 

50,0 

 

16,0 

 

2,0 

 

2,0 

3 Menyelenggarakan diskusi, seminar, 

pelatihan  dengan guru 

 

22,0 

 

 

64,0 

 

10,0 

 

2,0 

 

--- 

4 Membuat karya tulis berbasis 

teknologi pembelajaran 

 

34,0 

 

36,0 

 

18,0 

 

--- 

 

2,0 
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5 Sosialisasi teknologi pembelajaran 

secara sistematis 

 

10,0 

 

 

68,0 

 

18,0 

 

2,0 

 

2,0 

6 Mengktifkan MGMP atau KKG dalam 

pengembangan teknologi 

pembelajaran 

 

3,0 

 

 

46,0 

 

20,0 

 

2,0 

 

2,0 

7 Menjadi nara sumber dalam seminar 

atau pelatihan 

 

16,0 

 

 

48,0 

 

26,0 

 

6,0 

 

4,0 

8 Melakukan studi banding baik dalam 

maupun luar negeri 

 

4,0 

 

 

12,0 

 

38,0 

 

12,0 

 

8,0 

9 Membuat penelitian tentang teknologi 

pembelajaran 

 

22,0 

 

 

42,0 

 

28,0 

 

6,0 

 

2,0 

10 Memberikan konsultasi tentang 

teknologi pembelajaran 

 

20,0 

 

 

64,0 

 

14,0 

 

2,0 

--- 

11 Membangun komunitas para alumni 

teknologi pembelajaran 

 

34,0 

 

 

48,0 

 

16,0 

 

2,0 

--- 

 

Data dalam tabel 4 di atas, merupakan 

gambaran sebaran frekuensi berkaitan dengan 

kegiatan yang telah dilakukan, atau mungkin 

dilakukan, atau dipertimbangkan untuk 

dilakukan. Tentang melanjutkan studi ke 

jenjang yang lebih tinggi (S-3) ada beberapa 

yang menyebutkan telah dilakukan, sedangkan 

sebagian besar menyatakan mungkin 

dilakukan atau masih dalam pertimbangan. 

Lebih dari setengahnya menyatakan telah 

menghasilkan karya-karya berbagai bentuk 

media pembelajaran.  Selanjutnya hal-hal 

yang dipertimbangkan mungkin dilakukan 

atau dipertimbangkan antara lain 

menyelenggarakan diskusi atau seminar, 

melakukan penelitian, mengaktifkan MGMP 

dan KKG, menjadi nara sumber dalam bidang 

teknologi pembelajaran, membuat karya tulis 

dan penelitian dalam bidang teknologi 

pembelajaran, dan melakukan studi banding  

baik dalam negeri maupun l;uarnegeri. 

Membangun komunitas para alumni hampir 

seluruhnya menyatakan telah dan mungkin 

dilakukan. Informasi di atas memberikan 

indikasi bahwa para alumni memiliki niat 

untuk terus mengembangan hasil 

pembelajaran mereka di masa yang akan 

datang. 

2. Upaya Perbaikan yang harus 

dikembangkan 

 Melalui kuesioner yang disampaikan, 

para alumni memberikan sejumlah saran 

perbaikan bagi pengembangan Pascasarjana. 

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Kurikulum: harus dikembangkan 

lebih baik agar relevan dengan 

teknologi pendidikan, perkembangan 

iptek, dan bersifat aplikatif 

2. Tenaga pengajar: harus professional, 

memiliki kesesuaian dengan 

bidangnya, menguasai materi ajar, 

berkualifikasi senior dalam bidangnya. 

Memiliki kompetensi hubungan 

dengan mahasiswa. 

3. Strategi pembelajaran: 

menggunakan strategi yang bervariasi, 

interaktif, menyenangkan, menarik, 

penugasan yang fungsional. 

4. Pelayanan administrasi: sistem 

administrasi yang professional, dengan 

petugas yang memberikan pelayanan 
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yang baik dan komunikatif, disediakan 

pelayanan on-line. 

5. Pelayanan akademik: dosen jangan 

terlambat memberikan nilai hasil ujian, 

pelayanan harus professional, 

disediakan sarana akademik yang baik 

dan memadai. 

6. Sarana akademik: perlu ditingkatkan 

dan dilengkapi sarana akademik yang 

menunjang perkuliahan seperti 

kelengkapan perpustakaan, 

laboratorium, kelengkapan, dan sarana 

penunjang akademik lainnya seperti 

ketersediaan komputer, laptop, dan 

jaringan internet beserta komponen 

penunjangnya    

 

E. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh serta 

temuan sebagaimana dikemukakan dalam Bab 

IV, dapat dikemukakan sejumlah kesimpulan 

sebagai berikut. 

a) Sejalan dengan model konseptual 

yang dikemukakan dalam Bab II 

yaitu model jenjang pengalaman, 

Pascasarjana sebagai “learniung 

community”, serta model 

“constructionism learning theory” 

terbukti bahwa sepuluh macam 

kegiatan pembelajaran selama studi 

memberikan efek terhadap 

pengalaman pembelajaran secara 

berjenjang mulai dari pengalaman 

reseptif, analitik, produktif, 

pengembangan, dan psiko-sosial. 

b) Hasil pembelajaran yang berupa 

dampak ditunjukkan dengan ragam 

kegiatan yang dilakukan oleh 

alumni setelah lulus dengan 

menerapkan kegiatan dan 

pengalaman pembelajaran selama 

studi di Pascasarjana. 

c) Dampak lainnya ditunjukkan 

dengan ragam perubahan positif 

dan konstruktif yang terjadi di 

lingkungan kerja para alumni. 

Perubahan ini pada gilirannya akan 

meningkatkan mutu pendidikan 

secara keseluruhan. 

d) Sebagai dampak selanjutnya, ialah 

para alumni melakukan ragam 

kegiatan tindak lanjut baik yang 

sudah dilaksanakan maupun yang 

direncanakan untuk dilaksanakan. 

Dampak ini pada gilirannya akan 

menunjang perkembangan kualitas 

pribadi dan profesionalitas para 

alumni dan memberikan pengaruh 

terhadap kualitas para guru pada 

umumnya. 

e) Akhirnya secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa kehadiran 

program pascasarjana di STKIP 

Garut telah mampu menghasilkan 

lulusan berkualifikasi magister 

pendidikan dengan keunggulan 

hibrida  dalam teknologi 

pembelajaran  yang kemudian 

memberikan dampak bagi 

peningkatan kualitas pembelajaran 

di sekolah. Program Pascasarjana 

STKIP Garut akan semakin 

berkualitas setelah para alumninya 

berada di lingkungan kerja masing-

masing dan mengaplikasikannya 

serta mengembangan bidang 

keilmuan dan praktek teknologi 

pembelajaran. Secara tidak 

langsung kehadiran Pascasarjana 

merupakan wujud partisipasi dan 

kepedulian dalam meningkatkan 

kualitas profesionalitas guru dan 

peningkatan mutu pendidikan pada 

umumnya. Keunggulan hibrida 
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guru dalam pembelajaran sangat 

diperlukan dalam beradaptasi 

dengan tantangan global yang 

berkembang saat ini sebagai wujud  

upaya meningkatkan mutu 

pendidikan.  

2. Rekomendasi 

      Berdasarkan temuan dan kesimpulan 

sebagaimana dikemukakan di atas, maka 

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Sebagai suatu “learning community” 

Program Pascasarjana STKIP Garut 

harus menata keseluruhan unsur 

sistemnya yang meliputi komponen  

input yang berupa predisposisi 

mahasiswa, komponen proses  yang 

berupa seperangkat kegiatan 

pembelajaran, dan komponen output, 

yang berupa produk, efek, dan dampak.  

2. Predisposisi mahasiswa sebagai 

masukan dalam sistem masyarakat 

pembelajaran, harus benar-benar 

dikenal pasti dan dijadikan sebagai 

landasan untuk membantu proses 

pembelajaran dan pengembangan 

pribadi, akademik dan professional para 

mahasiswa.  

3. Perlu dilakukan penataan terhadap 

komponen proses yang meliputi 

pembinaan perangkat kegiatan belajar, 

tenaga pengajar, sarana akademik, 

layanan administrasi, agar seluruh 

proses pembelajaran dapat berlangsung 

dengan sebaik-baiknya. 

4. Pembinaan kegiatan pembelajaran 

harus dilakukan secara sistemik dan 

professional agar mampu menghasilkan 

pengalaman pembelajaran dengan 

mengikuti jenjang pengalaman secara 

proporsional mulai dari jenjang 

reseptif, analitik, produktif, hingga 

jenjang pengalaman, dan psiko-sosial. 

Dengan demikian Program 

Pascasarjana mampu menghasilkan 

lulusan yang tidak hanya memiliki 

penguasaan bidang keilmuan akan 

tetapi menghasilkan lulusan yang 

mampu berkarya produktif inovatif, dan 

pada gilirannya mampu berkembang 

optimal hingga mencapai aktualisasi 

diri secara personal dan professional 

5. Meskipun studi ini telah mampu 

menjawab pertanyaan masalah 

penelitian, serta memiliki kesesuaian 

dengan landasan teoritis, namun masih 

harus diakui adanya keterbatasan dalam 

berbagai aspek dan dimensi. Oleh 

karena dalam jangka panjang sebaiknya 

dilakukan pernelitian yang lebih 

lengkap dan lebih luas ditinjau dari 

aspek metodologi, pendekatan, 

instrumen, prosedur, sampel,  variabel, 

pengolahan data, dsb. 
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