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KATA PENGANTAR

B

erbagai bentuk hambatan atau kesulitan ditemui atau
dialami oleh akademisi Indonesia khususnya dari
bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam menulis
dan berpublikasi di jurnal internasional bereputasi seperti
lemahnya penguasaan bahasa Inggris baik dalam membaca
maupun menulis, kurang tersedianya referensi yang terkait
dan mutakhir, perbedaan gaya penulisan artikel dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris dan kesulitan memilih jurnal
bereputasi untuk menerbitkan draf artikel yang telah ditulis.
Di lain pihak, pemerintah telah memberikan bantuan dana
penelitian bagi para akademisi Indonesia melalui pemerintah
pusat maupun perguruan tinggi yang memadai. Namun hasil
penelitian ini belum banyak yang berhasil dipublikasikan
dalam jurnal internasional bereputasi. Sebagian besar hasil
penelitian tersebut hanya tersimpan dalam laporan penelitian,
tesis, disertasi atau terbit dalam jurnal nasional baik yang
terakreditasi maupun yang belum terakreditasi.
Buku ini mencoba membahas berbagai bentuk kesulitan
atau masalah yang dialami oleh akademisi Indonesia khususnya
dalam bidang ilmu social dan humaniora dalam menulis artikel
jurnal internasional berbahasa Inggris dan menawarkan
solusinya agar akademisi Indonesia khususnya dosen muda
dan mahasiswa pascasarjana dalam bidang ilmu-ilmu sosial
lebih berhasil dalam berpublikasi di jurnal internasional
berbahasa Inggris yang bereputasi atau terindeks.
Kami sebagai penulis buku ini mengucapkan terima
kasih banyak kepada Program Studi Pascasarjana Pendidikan
Bahasa Inggris FKIP Universitas Bengkulu atas bantuan dana
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dalam melaksanakan penelitian pada tahun 2020 sehingga
buku ini dapat diselesaikan. Kami berharap buku ini dapat
memberikan pengetahuan baru kepada akademisi Indonesia
khususnya dosen muda dan mahasiswa pascasarjana
sehingga mereka dapat lebih berhasil memublikasikan artikel
mereka dalam jurnal internasional bereputasi atau terindeks
berbahasa Inggris.
Bengkulu,

Oktober 2020

Prof. Safnil Arsyad
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I

PUBLIKASI DOSEN DAN PENELITI
INDONESIA PADA JURNAL
INTERNASIONAL BEREPUTASI ATAU
TERINDEKS

P

ublikasi ilmiah merupakan kegiatan yang sangat penting
bagi dosen dan peneliti karena kegiatan penelitian tidak
dapat dikatakan selesai sebelum hasil penelitian tersebut
diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Hanya dengan dipublikasikan
dalam jurnal ilmiah, hasil atau temuan penelitian tersebut
memiliki dampak praktis secara ekonomi dan sosial pada orang
lain yang memerlukan informasi tersebut. Sebaliknya, jika
kegiatan penelitian tidak dipublikasikan, maka hasilnya tidak
akan memiliki manfaat kepada orang lain sehingga dana yang
dikeluarkan untuk kegiatan penelitian tersebut hanya terbuang
percuma saja.
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Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Rifai. Dengan
nada yang agak keras ia menyarankan agar semua peneliti
yang telah menerima dana penelitian dari pemerintah wajib
untuk memublikasikan hasil penelitian mereka dalam jurnal
ilmiah sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana
masyarakat. Mereka yang tidak memublikasikan hasil penelitian
mereka dapat dianggap sebagai melanggar hukum dan dapat
dibawa ke pengadilan (Rifai, 1995). Ada alasan kuat penegasan
Rifai terhadap kewajiban peneliti untuk memublikasikan hasil
atau temuan penelitian mereka dalam media ilmiah: tujuan
akhir dari penelitian adalah sumbangan pemecahan masalah
untuk disodorkan menjadi bahan perbincangan akademik di
kalangan para peneliti.
Day (2007) dalam bukunya yang berjudul How to Get
Research Published in Journals mengatakan bahwa gagasan
atau ide yang cemerlang sekalipun tidak berharga karena tidak
satu pun orang sukses, kaya atau terkenal karena mempunyai
gagasan cemerlang; gagasan-gagasan cemerlang tersebut
hanya akan membawa hasil dan dampak apabila dipublikasikan
dalam media massa. Ada beberapa alasan mengapa tidak
semua orang yang mempunyai gagasan atau ide cemerlang
mau menulis, misalnya, takut gagasannya akan dicuri orang,
tidak tahu dari mana dan bagaimana memulai menulis, takut
kalau tulisannya memiliki banyak kesalahan dan ditertawakan
pembaca, takut editor media akan menolak menerbitkan
tulisannya.
Rasa takut ini menghantui semua orang yang baru belajar
menulis sehingga Belcher (2009) mengajak untuk melihat sisi
yang positif dalam menulis artikel jurnal. Dengan tepat sekali
dia mengatakan kalau anda menulis, maka tulisan anda akan
ditolak (rejected) oleh media untuk dipublikasikan dan ini
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pengalaman yang hampir semua orang sukses dalam menulis
pernah mengalaminya pada masa-masa awal. Penolakan dapat
menjadi pemicu bagi seorang penulis dalam belajar meniti
perjalanan bagaimana menjadi penulis yang berhasil. Sebab,
setiap penolakan dilengkapi dengan masukan, saran, kritikan,
dan pertanyaan yang mengarah ke langkah lebih lanjut untuk
menghasilkan tulisan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih
mudah dipahami.
Memublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah tidak
hanya untuk tujuan akademik dan sosial saja melainkan
juga untuk mendatangkan keuntungan pribadi bagi penulis
dan lembaga tempat yang bersangkutan bekerja. Day (2007)
mengatakan bahwa ada beberapa keuntungan yang bisa
diperoleh seseorang dalam berpublikasi, yaitu: memperjelas
gagasan atau pendapat sendiri, memikirkan kembali ide-ide
lama, mendapatkan umpan balik dari pembaca, memenuhi
kepuasan pribadi, terlibat dalam jaringan kerja sama
(networking), memperkenalkan dan mempromosikan diri dalam
komunitas ilmiah tertentu, menciptakan kesan positif (positive
image) pada sebuah lembaga tempat bekerja atau bernaung,
dan menambah koleksi literatur yang tersedia bagi peneliti lain.
Berpublikasi juga membawa manfaat yang banyak untuk
menunjang karier pribadi sebagai peneliti atau akademisi,
seperti untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional,
melengkapi curriculum vitae, mencapai gelar profesor atau guru
besar dan mendapatkan pekerjaan atau posisi yang lebih baik.
Berpublikasi akan menguntungkan tidak saja pribadi penulis
tetapi juga lembaga tempat dia bekerja atau bernaung. Lebih
dari itu, berpublikasi di jurnal internasional juga ikut membantu
pemerintah untuk lebih mengharumkan nama bangsa di mata
masyarakat ilmiah dunia.
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Jurnal Internasional Bereputasi
Jurnal internasional menurut versi Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemedikbud) Republik Indonesia adalah jurnal
yang menggunakan salah satu bahasa yang dipakai pada
organisasi dunia Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu bahasa
Inggris, Perancis, Cina, Arab atau bahasa Spanyol (Santoso,
2012). Selengkapnya kriteria jurnal internasional menurut
Santoso adalah sebagai berikut.
1. Naskah yang dikirimkan ke jurnal tersebut dikelola
dengan baik dan benar sehingga bisa diterbitkan dengan
cepat (rapid review) dan teratur atau konsisten sesuai
jadwal dan frekuensinya;
2. Naskah yang dikirimkan ke jurnal tersebut ditelaah
(di-review) oleh para pakar dalam bidang yang terkait
(editorial board) dari dalam dan luar negeri sehingga
naskah terseleksi secara kualitas;
3. Artikel jurnal dibaca oleh orang dari bidang ilmu yang
sesuai yang dapat dilihat dari peredaran (circulation)
jurnal tersebut;
4. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal tersebut diacu
(cited) oleh banyak peneliti atau penulis lain;
5. Jurnal tersebut tercantum dalam majalah abstrak Current
Content atau sejenisnya;
6. Penulis artikel mengacu pada referensi yang mutakhir
sebagai referensi dalam menulis artikel jurnal tersebut;
7. Tulisan yang dimuat dalam jurnal tersebut berasal dari
penulis berbagai negara;
8. Artikel yang dimuat telah ditelaah oleh pakar dalam
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bidang ilmu yang sesuai yang berasal dari banyak
negara;
9. Jurnal menyediakan versi off-prints/reprints;
10. Ketersediaan tulisan tidak menjadi penghalang dalam
penerbitan jurnal;
11. Bukan jurnal lokal atau bercirikan kelokalan yang dikelola
oleh jurusan, fakultas atau universitas atau lembaga lain
yang sederajat;
12. Menyediakan contoh cetak (printed copy) artikel bagi
pembaca;
13. Proporsi ideal antara artikel hasil penelitian dan artikel
ulasan (review article) adalah 80% berbanding 20%;
14. Menyediakan indeks untuk setiap terbitan;
15. Tidak mengalami kekurangan naskah sehingga
menghambat konsistensi penerbitan secara tepat waktu;
16. Mempunyai tingkat penolakan (rejection) minimal 60%;
17. Kadar sumber acuan utama atau primer dalam artikelartikel yang diterbitkan minimal 80% dan derajat
kemutakhiran acuan >80%; dan
18. Mempertimbangkan Impact Factor, yaitu jumlah kutipan
pada artikel yang dimuat dalam suatu jurnal dibagi
dengan jumlah artikel yang dimuat dalam jurnal tersebut.
Kalau memperhatikan syarat-syarat sebuah jurnal
ilmiah internasional yang disampaikan oleh Santoso di atas,
tentu tidak mudah bagi peneliti Indonesia untuk berpublikasi
dalam sebuah jurnal internasional dan tidak semua informasi
tentang persyaratan sebuah jurnal internasional tersebut dapat
diperoleh dengan mudah. Misalnya, informasi tentang tingkat
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penolakan (rejection) yang dimiliki oleh sebuah jurnal dan kadar
sumber acuan primer dan derajat kemutakhiran acuan yang
dirujuk dalam artikel hanya dapat dilihat pada beberapa contoh
artikel dalam jurnal tersebut.

Usaha Meningkatkan
Akademisi Indonesia

Publikasi

Internasional

Pemerintah Indonesia, terutama melalui Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, telah berusaha
keras mendorong dan memfasilitasi peneliti/akademisi
Indonesia untuk dapat berpublikasi dalam jurnal internasional
melalui berbagai program. Di antara program-program tersebut
adalah:
1. pemberian insentif bagi dosen perguruan tinggi negeri
maupun swasta yang berhasil berpublikasi di jurnal
internasional yang bereputasi;
2. mengirim dosen perguruan tinggi yang sedang studi
lanjut program Doktor (S3) di Indonesia ke luar negeri
melalui ‘Program Peningkatan Publikasi Internasional
Mahasiswa S-3’ dalam bentuk kegiatan magang
(interenship);
3. mengadakan berbagai bentuk pelatihan penulisan
artikel ilmiah untuk publikasi jurnal internasional;
4. menerbitkan panduan
internasional;

penulisan

artikel

jurnal

5. mengirim para dosen senior Indonesia yang sudah
berkualifikasi Doktor ke perguruan tinggi di luar negeri
untuk melakukan kerja sama penelitian melalui program
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Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME) atau
program penyegaran akademik (academic recharging),
dan
6. memberikan bantuan dana bagi peneliti Indonesia untuk
mengikuti seminar/konferensi internasional sebagai
pembicara atau narasumber.
Melalui program-program ini diharapkan terjadi
peningkatan yang signifikan pada kuantitas dan kualitas
karya ilmiah peneliti Indonesia sehingga dapat meningkatkan
kontribusi mereka pada publikasi jurnal internasional yang
sekaligus dapat meningkatkan citra baik bangsa Indonesia di
mata ilmuwan internasional.
Daya dan upaya pemerintah memotivasi dan
memfasilitasi akademisi Indonesia dalam berpublikasi akhirakhir ini telah mengakibatkan publikasi akademisi Indonesia di
jurnal internasional bereputasi atau terindeks terus mengalami
peningkatan. Data dari Kemenristekdikti (2016) menunjukkan
bahwa publikasi akademisi Indonesia dari tahun 2010 sampai
dengan bulan April tahun 2016 mengalami peningkatan yang
cukup signifikan walaupun, apabila dibandingkan dengan
publikasi akademisi dari negara tetangga seperti Malaysia dan
Thailand, masih berada jauh di bawah.
Publikasi akademisi Indonesia dalam jurnal internasional
terindeks Scopus meningkat dari tahun ke tahun secara
signifikan dan berada di atas publikasi akademisi Filipina.
Peningkatan ini sangat menggembirakan karena melawan
anggapan umum, bahwa penguasaan bahasa Inggris
akademisi Indonesia berada di bawah akademisi Filipina
karena di Indonesia bahasa Inggris berstatus sebagai bahasa
asing (a foreign language) sedangkan di Filipina sebagai bahasa
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kedua (a second language). Apakah ini menunjukkan bahwa
penguasaan bahasa Inggris tidak menjadi kendala berarti bagi
akademisi Indonesia untuk berpublikasi di jurnal internasional
berbahasa Inggris?
Selain di jurnal internasional terindeks Scopus, publikasi
akademisi Indonesia juga banyak diterbitkan dalam jurnal yang
diindeks oleh Web of Science (Thomson). Publikasi internasional
akademisi Indonesia yang terindeks Web of Science atau
Thomson pada periode 2010 sampai dengan bulan April
2016 juga berada di atas akademisi Filipina walaupun masih
berada jauh di bawah akademisi negara tetangga Malaysia
dan Thailand. Data ini juga menunjukkan bahwa produktivitas
akademisi Malaysia dan Thailand masih jauh di atas akademisi
Indonesia dalam hal publikasi di jurnal internasional terindeks.
Ada beberapa kemungkinan penyebabnya: 1) sebagian
besar akademisi Indonesia tidak berpublikasi sama sekali, 2)
sebagian besar akademisi Indonesia hanya berpublikasi pada
jurnal lokal atau nasional atau 3) sebagian besar akademisi
Indonesia hanya berpublikasi dalam bentuk laporan penelitian,
prosiding seminar atau konferensi berbahasa Indonesia.
Walaupun semakin meningkat dari tahun ke tahun,
publikasi akademisi Indonesia pada jurnal internasional masih
berada di bawah negara tetangga Malaysia dan Thailand dan
apalagi Singapura. Data dari Scimago Journal and Country
Rank dari tahun 1996 sampai dengan 2015 menunjukkan
bahwa Singapura berada pada urutan ke-32, Malaysia pada
urutan ke-35, Thailand ke-43, sementara Indonesia pada
urutan 57 di antara negara-negara yang berpublikasi di jurnal
internasional. Idealnya publikasi akademisi Indonesia jauh di
atas negara-negara tetangga tersebut karena jumlah penduduk
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dan sekaligus jumlah akademisi Indonesia jauh lebih banyak
daripada yang dimiliki negara-negara tetangga tersebut.
Pemerintah Indonesia juga sejak Agustus 2012 melalui
surat edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia
telah mewajibkan setiap mahasiswa Indonesia, khususnya
yang kuliah pada tingkat doktor (S3), untuk berpublikasi di
jurnal internasional sebelum mereka dapat diwisuda.
Data juga menunjukkan bahwa publikasi akademisi
Indonesia sebagian besar berada dalam bidang ilmu sains,
teknologi, kesehatan dan kedokteran seperti: Engineering
(15,14%), Medicine (10,64%), Computer Science (10,2%),
Agriculture and Biological Sciences (9,57%), Physics and
Astronomy (5,39%), sementara publikasi dalam bidang Social
Sciences hanya (4,74%) dan dalam bidang Arts and Humanities
hanya (0,91%) (Kemenristekdikti, 2016:18). Apabila disajikan
dalam bentuk grafik data ini sebagai berikut.

Gambar 1. Distribusi Publikasi Dosen dan Peneliti Indonesia dalam
Jurnal Bereputasi (Kemristekdikti, 2016)
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Data di atas menunjukkan bahwa sedikit sekali akademisi
Indonesia dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang
berhasil berpublikasi pada jurnal internasional bereputasi.
Kondisi di Provinsi Bengkulu, seperti di Universitas Bengkulu,
tidak jauh berbeda. Dalam jangka waktu tiga tahun terakhir
(2014, 2015 dan 2016) dari 740 orang dosen Universitas
Bengkulu hanya ada 51 publikasi dosen di jurnal internasional
bereputasi dan sebagian besar di antaranya dihasilkan oleh
dosen-dosen di bidang ilmu Sains dan Teknologi (Borang AIPT
Universitas Bengkulu, 2016).
Salah satu kemungkinan penyebab rendahnya publikasi
dosen Ilmu Sosial dan Humaniora di jurnal internasional adalah
penguasaan bahasa Inggris yang masih lemah sehingga
mereka sulit memanfaatkan referensi di jurnal internasional
berbahasa Inggris yang banyak tersedia secara daring dan
menulis artikel dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
yang layak dipublikasikan. Kemungkinan penyebab lain adalah
akademisi Indonesia belum memahami pola retorika standar
setiap bagian dan sub-bagian artikel berbahasa Inggris seperti
yang dijelaskan oleh (Swales, 1990 dan 2004) dan perbedaan
serta persamaan pola retorika artikel ilmiah dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris seperti yang ditemukan oleh
Safnil (2001), Mirahayuni (2002), Adnan (2009), Arsyad dan
Wardhana (2014) dan Arsyad dan Arono (2016). Oleh sebab
itu, perlu dirancang program pelatihan dan pendampingan atau
bimbingan teknis untuk membantu para dosen tersebut dalam
menulis artikel ilmiah dalam bahasa Inggris, khususnya artikel
untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi
atau terindeks.
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Kesimpulan
Walaupun publikasi di jurnal internasional bereputasi para
akademisi Indonesia semakin meningkat sebagai dampak
positif dari program pembinaan dan bantuan insentif yang
diberikan oleh pemerintah, namun peningkatan tersebut hanya
terjadi pada dosen dan peneliti dalam bidang ilmu sains,
teknik dan kesehatan. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan
mengapa ilmuwan Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan
humaniora tetap masih rendah penerbitan artikel mereka dalam
jurnal internasional bereputasi atau terindeks. Jawaban dari
pertanyaan ini akan dibahas dalam bab-bab berikutnya dalam
buku ini.
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bab
II

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT
MENULIS ARTIKEL JURNAL
INTERNASIONAL

U

paya pemerintah untuk memotivasi dan memfasilitasi
akademisi Indonesia untuk memublikasikan hasil
penelitian mereka di jurnal internasional telah
mampu meningkatkan publikasi akademisi Indonesia di
jurnal internasional bereputasi atau terindeks (reputable or
indexed international journals). Data dari Kemenristekdikti
(2016) menunjukkan bahwa publikasi akademis Indonesia di
jurnal internasional bereputasi dari tahun 2010 hingga tahun
2016 mengalami peningkatan yang signifikan walaupun jika
dibandingkan dengan publikasi akademisi dari negara-negara
tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, jumlahnya
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masih jauh lebih sedikit. Menurut data dari Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, jumlah publikasi akademis
Indonesia di jurnal internasional yang diindeks oleh Scopus
dan Web of Science telah meningkat secara signifikan dari
tahun ke tahun dan lebih tinggi dari jumlah publikasi dari
Filipina. Peningkatan ini sangat menggembirakan karena
anggapan umum adalah bahwa penguasaan bahasa Inggris
oleh akademisi Indonesia kurang dari pada para sarjana
Filipina karena di Indonesia bahasa Inggris adalah bahasa
asing sedangkan di Filipina itu adalah bahasa kedua. Ini berarti
menguasai bahasa Inggris bukanlah halangan yang signifikan
bagi akademisi Indonesia untuk menerbitkan dalam jurnal
berbahasa Inggris internasional.

Suasana Akademik
Internasional

Tentang

Publikasi

Jurnal

Studi tentang suasana akademik pada publikasi jurnal
internasional oleh penulis Indonesia sejauh ini telah
berkonsentrasi pada bidang utama, yaitu hambatan yang
berkaitan dengan kebijakan pendanaan penelitian dan praktik
penelitian di perguruan tinggi. Hasil studi menunjukkan
bahwa kebijakan dan peraturan akademik di perguruan tinggi
cendrung menghambat akademisi melakukan penelitian.
Studi oleh Nielsen (2010), misalnya, melihat kebijakan dan
peraturan di negara-negara ekonomi berkembang yang mirip
dengan Indonesia seperti Brasil, Malaysia dan Singapura dan
membandingkannya dengan Indonesia. Mereka menemukan
bahwa pendanaan untuk penelitian di Indonesia terlalu kecil dan
jauh lebih rendah dari jumlah ideal, hanya 0,08% dari National
Domestic Bruto (NDB), sedangkan standar ideal adalah sekitar
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1%. Jumlah ini menyulitkan para peneliti untuk mendapatkan
jumlah dana yang layak untuk melakukan penelitian serius.
Studi ini juga menemukan bahwa peraturan di Indonesia
terlalu ketat sehingga sangat sulit untuk memperoleh dana
penelitian dan untuk menghasilkan laporan keuangan setelah
penelitian dilakukan. Peneliti kesulitan dalam memenuhi
regulasi dan persyaratan biaya menulis artikel berkualitas dan
menerbitkannya menjadi sulit. Ada juga masalah kurangnya
kepemimpinan pro-penelitian dari para pucuk pemimpin.
Temuan serupa juga dibuat oleh McCarthy dan Rustam
(2010), yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan ilmu sosial. Mereka menemukan masalah
di tiga level (tingkat), yaitu makro, meso (tengah), dan mikro
(individu). Mereka mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia
tidak memiliki kerangka kerja nasional untuk pendanaan dan
pengembangan penelitian berkualitas tinggi, dan tidak ada
insentif untuk mengembangkan penelitian sendiri. Mereka
juga menemukan masalah pendanaan, seperti rendahnya gaji
akademisi mendorong mereka untuk melakukan lebih banyak
kegiatan non-penelitian untuk mendapatkan lebih banyak
uang dengan cepat untuk menambah penghasilan mereka,
misalnya dengan bekerja sebagai konsultan atau mengajar di
luar kampus mereka sendiri. Masalah lain termasuk tidak ada
pendanaan jangka panjang untuk pusat penelitian dan, pada
tingkat individu, tidak ada keamanan kerja untuk pekerjaan
penelitian. Karetji (2010), yang melihat ikhtisar luas sektor
pengetahuan di Indonesia, menemukan masalah lain terkait
pendanaan; yaitu bias pemerintah terhadap sektor teknologi
dan rekayasa dengan mengorbankan bidang lainnya. Dia juga
menemukan tidak adanya jalur karier yang jelas bagi para
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peneliti, dan kesenjangan antara penelitian dan kebijakan
pemerintah.
Semua studi di atas menunjukkan masalah yang sama,
yaitu kurangnya dana penelitian. Brodjonegoro dan Greene
(2012) juga meneliti masalah ini dan menemukan bahwa
peneliti kesulitan dalam mendapatkan dana dan kekakuan
dalam sistem pelaporan karena masalah serius menghambat
penelitian serius. Oleh karena itu, mereka mengajukan kasus
pembentukan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) atau
Dana Penelitian Indonesia, yang sekarang telah didukung oleh
pemerintah. Namun, belum terlihat seberapa efektif skema
pendanaan ini. Faktanya adalah, meskipun masalah pendanaan
yang buruk telah diakui oleh Menteri Riset dan Pendidikan
Tinggi dan ada janji untuk meningkatkannya, pendanaan untuk
tahun anggaran 2017 sebenarnya telah berkurang. Ternyata,
prioritas lain masih lebih tinggi daripada untuk penelitian.
Baru-baru ini dua studi dilakukan masing-masing oleh
Universitas Indonesia dan Pusat Kebijakan Inovasi dan Tata
Kelola yang disponsori oleh Global Development Network. Salah
satunya adalah studi tentang reformasi penelitian di Indonesia.
Studi ini meneliti faktor-faktor penghambat penelitian di tingkat
makro, meso (tengah) dan mikro (individu) yang berfokus pada
ilmu sosial. Studi ini mengkaji tujuh kasus di berbagai daerah
di Indonesia termasuk Aceh dan Papua. Di tingkat makro, studi
ini meneliti kebijakan dan peraturan pemerintah; di tingkat
menengah, bagaimana universitas menafsirkan kebijakan dan
peraturan ini untuk mengembangkan kebijakan dan peraturan
mereka sendiri, dan di tingkat mikro, bagaimana kebijakan dan
peraturan tingkat menengah ini memengaruhi para peneliti
perorangan di universitas.
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Studi lain yang dilakukan oleh Akademi Sains Indonesia
(AIPI) dan disponsori oleh proyek yang didukung AustraliaIndonesia bernama Knowledge Sector Initiative disingkat KSI
(Nugroho, dkk., 2016). Studi ini disebut ‘Buku Putih Pendidikan
Tinggi’, yang berkonsentrasi pada masalah ‘monodisipliner’ atau
‘linearitas’ yang diadopsi di Indonesia versus pendekatan ‘multidisiplin’ untuk penelitian. Tidak ditemukan publikasi dari studi
ini, tetapi menurut Nugroho dkk. (2016), kelompok konsultatif,
studi ini harus mempertimbangkan tidak hanya masalah
konseptual dan filosofis, tetapi juga merekomendasikan
intervensi yang tepat untuk mengubah faktor penghambat.
Di antara masalah yang akan diselidiki adalah masalah yang
sudah diidentifikasi dalam studi sebelumnya, misalnya,
ketidakharmonisan antara kegiatan penelitian, peneliti dan
konteks, jumlah dana yang sangat kecil, kurangnya perhatian
pada ‘Agenda Riset Nasional’, kurangnya dari jalur karier untuk
peneliti, dan gaji yang lebih rendah untuk peneliti dibandingkan
dengan dosen.
Penelitian di atas mengkaji faktor-faktor yang
menghambat penelitian di universitas yang bermitra dengan
Knowledge Sector Initiative yaitu Universitas Indonesia
(Universitas Indonesia), Universitas Gadjah Mada (UGM),
Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, dan Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya di Jakarta. Seperti dijelaskan di atas, semua
studi ini mempelajari masalah struktural dan lingkungan yang
menghambat penelitian di universitas-universitas tersebut.
Sementara, studi ini mencoba banyak menyumbangkan
kontribusi untuk memahami masalah dari hasil penelitian yang
rendah, masih banyak yang harus dilakukan seperti masalah
aktual yang dihadapi masing-masing peneliti ketika mencoba
untuk memublikasikan penelitian mereka.
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Pertanyaan yang mendesak adalah mengapa studi ini
tidak membantu meningkatkan publikasi jurnal internasional
Indonesia ketika jumlah penelitian telah meningkat, beberapa
didanai oleh pemerintah atau universitas mereka. Di masa
lalu, ada banyak proyek penelitian yang berkualitas baik,
tetapi rendahnya jumlah artikel yang diterbitkan dalam jurnal
internasional menunjukkan bahwa banyak di antara hasil
proyek penelitian itu yang tidak diterbitkan atau diterbitkan
hanya di jurnal lokal atau nasional. Sulit untuk memastikan
berapa banyak proyek penelitian yang didanai pemerintah
belum dipublikasikan di jurnal internasional. Akan tetapi,
pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
yaitu bahwa ia akan mengejar akademisi yang telah berjanji
untuk menerbitkan dari dana yang didanai pemerintah mereka
proyek penelitian untuk menepati janji mereka tampaknya
menyiratkan bahwa jumlahnya tidak dapat diabaikan.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Menulis Artikel
Jurnal Internasional
Data survei yang dilakukan oleh Arsyad, dkk. (2019) tentang
faktor-faktor yang dianggap menghambat akademisi Indonesia
dalam bidang ilmu Bahasa dan Pengajaran Bahasa disajikan
dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 1. Faktor Penghambat Berpublikasi di Jurnal
Internasional Bereputasi (Arsyad dkk., 2019)
Alasan untuk
Tidak
Se- CuSanFaktor Tidak
tidak berpublikasi meng- dikit kup
gat
tahu
di jurnal interna- halan- meng- meng- meng- penghasional bereputasi
gi
halan- halan- halan- lang tidak
signifikan
gi
gi
gi
1. Kualitas penelitian saya rendah

41.8

13.4

23.9

3.0

1.5

16.4

2. Menulis artikel
untuk jurnal internasional terlalu sulit (misal,
terlalu banyak
persyaratannya)

48.2

10.7

23.2

10.7

7.1

0.0

3. Tidak ada insentif bagi yang
berpublikasi di
jurnal internasional

53.6

12.5

21.4

8.9

3.6

0.0

4. Tidak ada bantuan finansial
untuk menulis
artikel jurnal
internasional

50.0

12.5

19.6

10.7

7.1

0.0

5. Saya tidak punya
pengetahuan
yang cukup
tentang jurnal
internasional

43.3

9.0

19.4

9.0

1.5

17.9

6. Saya tidak tahu
tentang format
artikel untuk
jurnal

53.6

12.5

17.9

8.9

7.1

0.0
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7. Kemampuan
saya dalam
menulis bahasa
Inggris sangat
rendah

57.1

17.9

17.9

3.6

3.6

0.0

8. Referensi berbahasa Inggris
sangat kurang
tersedia di perpustakaan universitas maupun
fakultas

51.8

14.3

14.3

8.9

10.7

0.0

9. Saya tidak suka
dengan jurnal
internasional
karena ini menjadi alat bagi
negara barat
untuk mengendalikan negara
lain atau neo
kolonialisme

55.2

17.9

14.9

6.0

6.0

0

10. Takut kalau
tulisan saya ditolak oleh editor
(penyunting) /
reviewer (penelaah) jurnal
internasional

29.9

20.9

31.3

11.9

6.0

0

11. Saya merasa
tidak percaya
diri pada
kemampuan
analisis data
penelitian
saya sehingga
artikelnya
tidak bagus

25.4

26.9

31.3

9.0

7.5

0
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12. Saya khawatir
artikel saya
tidak diterima
oleh editor
(penyunting)
atau reviewer
(penelaah)
jurnal internasional

43.3

19.4

20.9

7.5

9.0

0

13. Saya tidak
tertarik menulis artikel
untuk jurnal
internasional
karena secara
finansial tidak
menguntungkan sementara tugasnya
sangat berat

55.2

19.4

16.4

6.0

3.0

0

14. Saya merasa
malu kalau
kualitas artikel
saya terlalu
jelek

37.3

26.9

25.4

4.5

6.0

0

15. Tidak perlu
berpublikasi
di jurnal
internasional;
berpublikasi
di jurnal
nasional saja
sudah cukup

62.7

17.9

10.4

6.0

3.0

0
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Mayoritas responden (37,3%-62,7%) melaporkan bahwa
alasan untuk tidak berpublikasi di jurnal internasional, seperti
yang dinyatakan dalam kuesioner, tidak berpengaruh signifikan
kecuali butir nomor 1 (kualitas penelitian yang memadai),
butir nomor 2 (terlalu sulit untuk menulis artikel untuk jurnal
interansional, yaitu, ada banyak persyaratan untuk dipenuhi),
butir nomor 5 (tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang
jurnal internasional bereputasi), butir nomor 10 (takut artikel
tidak diterima oleh editor (penyunting) atau reviewer (penelaah)
jurnal internasional) dan butir nomor 11 (tidak merasa percaya
diri pada kemampuan analisis data yang menghasilkan artikel
penelitian yang buruk). Alasan-alasan ini berkaitan dengan
persepsi dosen tentang kualitas penelitian dan artikel mereka
sendiri dan tentang penerbitan di jurnal internasional.
Mayoritas responden juga melaporkan bahwa tiga alasan
utama yang menghambat mereka dalam menulis artikel untuk
jurnal internasional antara lain: a) merasa malu jika kualitas
artikel terlalu rendah, b) menulis artikel jurnal internasional
bereputasi terlalu sulit (misalnya, banyak persyaratan yang
harus dipenuhi), dan c) tidak ada insentif yang tersedia bagi
mereka yang berpublikasi di jurnal internasional bereputasi.
Jawaban ini masuk akal karena semua responden
dalam penelitian ini adalah dosen. Seorang dosen memiliki
tiga tugas utama yang disebut Tridharma dan dan salah satu
tugas tersebut adalah melakukan penelitian. Selain itu, ada dua
tugas lain, yaitu mengajar dan melakukan pengabdian kepada
masyarakat. Dua tugas terakhir ini sangat memakan waktu,
misalnya mempersiapkan kuliah atau pelatihan bersama
dengan semua pekerjaan administrasi yang mengikuti.
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Penelitian terkadang diabaikan atau dilakukan tanpa
perencanaan yang matang. Meskipun penelitian dapat
dikerjakan, kendala yang muncul biasanya waktu dan sumber
daya. Dosen harus dapat membagi waktu antara berbagai
prioritas yang perubahannya sangat dinamis. Misalnya, ia harus
menghadiri seminar, membimbing mahasiswa atau mengisi
formulir akreditasi program studi yang menghabiskan banyak
waktu kerja. Belum lagi jika dosen memiliki keluarga yang harus
dijaga atau perlu perhatian ekstra. Dalam menulis artikel untuk
jurnal internasional bereputasi, diperlukan dedikasi yang tinggi.
Para responden juga melaporkan dalam wawancara
bahwa masalah yang menentukan dalam publikasi jurnal
internasional adalah 1) ketersediaan referensi internasional
yang tidak memadai di perpustakaan fakultas/perpustakaan
universitas, 2) menulis artikel jurnal internasional bereputasi
terlalu sulit (misalnya, karena banyak persyaratan yang harus
dipenuhi), 3) tidak ada bantuan keuangan untuk menulis
artikel untuk publikasi jurnal internasional, dan 4) tidak
mengetahui format penulisan artikel yang berlaku untuk jurnal
internasional. Data ini menyiratkan bahwa faktor eksternal
menjadi alasan utama bagi para dosen untuk tidak menerbitkan
jurnal internasional yang memiliki reputasi baik. Faktor-faktor
eksternal ini termasuk fasilitas (ketersediaan referensi) dan
pengetahuan yang dapat diakses oleh responden (bantuan
keuangan, format penulisan).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 pertanyaan
yang diajukan kepada responden, ada dua faktor utama yang
tampaknya menghalangi mereka untuk berpublikasi di jurnal
internasional bereputasi; ini adalah persepsi mereka tentang
rendahnya kualitas penelitian dan artikel mereka sendiri
dan ketakutan mereka terhadap naskah mereka akan ditolak
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oleh editor (penyunting) jurnal dan/atau reviewer (penelaah).
Belcher (2009) menyatakan dengan jelas bahwa pada waktu
Anda menulis, tulisan Anda akan ditolak. Ketakutan ditolak
oleh jurnal internasional, terutama jurnal tingkat tinggi,
dialami oleh setiap penulis bahkan oleh yang berpengalaman.
Dengan kata lain, menulis artikel untuk jurnal internasional
adalah pekerjaan yang sangat sulit, terutama bagi penulis
pemula. Namun, menurut Belcher, bekerja sekeras apa pun,
jika sering dilakukan akan lebih mudah.
Demikian pula, Day (2007) mengemukakan bahwa
ketakutan ditolak oleh jurnal adalah alasan paling sering
bagi dosen untuk tidak memublikasikan dalam jurnal. Namun,
menurut Day, itu hanya alasan oleh dosen untuk tidak
mempersiapkan tulisan mereka dengan serius dan baik. Jika
penulis telah melakukan yang terbaik untuk penelitian dan
menulis naskah, tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali.
Ini karena, menurut Belcher (2009), sebuah artikel yang
ditolak oleh jurnal akan diterima oleh jurnal lain, setelah
beberapa revisi. Merevisi dan mengoreksi naskah berikut saran
dan koreksi dari editor (penyunting) jurnal dan/atau reviewer
(penelaah) menjadi proses pembelajaran yang penting
terutama bagi penulis pemula untuk mengembangkan
kompetensi dan kemampuan menulis akademik mereka.
Temuan
serupa
dilaporkan
oleh Feyera, dkk.
(2017) ketika mereka meneliti faktor-faktor yang dianggap
sebagai hambatan oleh dosen di Universitas Jigjiga di
Ethiopia berkaitan dengan produktivitas publikasi. Mereka
menemukan bahwa diantara variabel sosio-demokratis dan
kelembagaan yang dianggap bermasalah secara signifikan
oleh dosen universitas dalam berpublikasi adalah kualifikasi
akademik, peringkat, disiplin, rekam jejak pemenang hibah
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penelitian, supervisi
tesis serta menghadiri konferensi
akademik dan pelatihan terkait penelitian (2017: 567). Dengan
demikian, masalah dalam publikasi jurnal sangat kompleks;
ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan
dan kegagalan penerbitan di jurnal internasional bereputasi
dan, oleh karena itu, masalah ini harus dilihat dan dipecahkan
dari beberapa sudut yang berbeda.

Sikap Akademisi Indonesia Terhadap Publikasi
Jurnal Internasional
Kelompok pertanyaan ketiga dalam angket tersebut adalah
tentang sikap dosen atau peneliti terhadap publikasi jurnal
internasional. Data penelitian menunjukkan hasil seperti yang
disajikan dalam Tabel di bawah ini.
Tabel 2. Sikap Dosen Indonesia Terhadap Publikasi Jurnal
Internasional Bereputasi (Arsyad dkk., 2019)
Sikap terhadap jurnal
internasional bereputasi

Sangat
tidak
setuju

Tidak
setuju

Netral Setu- Sangat
ju
setuju

Tidak
tahu

1. Saya tidak punya
waktu yang cukup
untuk menulis karena tugas mengajar,
pengabdian kepada
masyarat, administratif dan tugas lain
di kampus terlalu
banyak.
2. Kalau ada yang
membantu, saya
akan bekerja keras
untuk menulis artikel
jurnal internasional

4.5

20.9

13.4

32.8

28.4

0.0

3.0

3.0

7.5

31.3

53.7

1.5
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Mayoritas dosen melaporkan bahwa walaupun mereka
mungkin sibuk melakukan pekerjaan akademik seperti mengajar,
melakukan penelitian dan pelayanan masyarakat (Tridharma
Perguruan Tinggi), dan pekerjaan administrasi seperti menulis
rencana tahunan dan melaporkan kinerja pekerjaan mereka,
melengkapi aplikasi untuk peningkatan karier, dan membantu
program studi mereka melengkapi formulir akreditasi namun,
jika ada seseorang yang mau membantu mereka, mereka
bersedia bekerja keras untuk menulis artikel untuk diserahkan ke
jurnal internasional. Selain itu, para dosen tampaknya memiliki
sikap positif terhadap penerbitan di jurnal internasional yang
memiliki reputasi baik. Tanggapan mereka tentang keuntungan
dari penerbitan di jurnal internasional ternama dirangkum
dalam tabel berikut.
Tabel 3. Keuntungan Berpublikasi di Jurnal Internasional
Bereputasi (Arsyad dkk., 2019)
Keuntungan dari
berpublikasi di
jurnal internasional bereputasi

Tidak
berpengaruh
sama
sekali

Berpengaruh
sedikit

Cukup
berpengaruh

Sangat
berpengaruh tetapi
tidak menentukan

Sangat
berpengaruh

1. Untuk intentif
finansial

11.9

11.9

35.8

22.4

17.9

2. Untuk kredibilitas pribadi

3.0

9.0

14.9

26.9

46.3

3. Untuk kepuasan pribasi

3.0

4.5

11.9

20.9

59.7

4. Untuk
mendapatkan
poin kredit
untuk kenaikan pangkat
dan jabatan

3.0

1.5

11.9

22.4

61.2
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5. Untuk kredibilitas institusi

3.0

3.0

7.5

25.4

61.2

Manfaat yang dirasakan oleh sebagian besar responden
(46.3%-61.2%) apabila memiliki publikasi di jurnal internasional
bereputasi: 1) kredit poin untuk kenaikan pangkat, 2) kredibilitas
untuk lembaga, 3) kepuasan atau kebanggaan pribadi, dan
4) kredibilitas pribadi. Khusus untuk insentif tunai, beberapa
responden (35.8%) menyatakan bahwa cukup berpengaruh.
Keuntungan lain berpublikasi di jurnal internasional
bereputasi menurut responden dapat dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu internal dan eksternal. Manfaat internal
meliputi: 1) kepercayaan diri sebagai ilmuwan atau dosen,
2) memperluas jaringan dengan komunitas ilmiah, 3)
mensosialisasikan temuan penelitian, 4) meningkatkan reputasi
pribadi, 5) menjadi pembicara yang diundang dalam pertemuan
ilmiah, 7) motivasi bagi dosen untuk lebih fokus pada bidang
yang mereka geluti dan kembangkan, 8) warisan intelektual, 9)
pengembangan dan aktualisasi diri.
Manfaat eksternal meliputi: 1) membantu meningkatkan
publikasi Indonesia, 2) membantu akreditasi program studi,
dan 3) membantu meningkatkan ketenaran negara di mata
komunitas akademik internasional. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa manfaat yang dapat diperoleh oleh dosen
yang memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi
dianggap lebih sebagai keuntungan internal daripada eksternal.
Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa
mayoritas dosen memiliki sikap positif terhadap publikasi jurnal
internasional. Jika mereka mendapatkan bantuan, kebanyakan
dari mereka bersedia dan siap untuk menulis artikel untuk
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jurnal
internasional walaupun mereka
mungkin sibuk
melakukan pekerjaan akademik dan administrasi lainnya. Ini
karena mereka tahu dan setuju dengan keuntungan penerbitan
langsung atau tidak langsung dalam jurnal internasional, baik
untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan
institusi mereka. Day (2007) menyatakannya dengan jujur,
”Gagasan itu murah”. Tidak ada yang berhasil karena mereka
punya ide bagus. Tidak ada satu orang pun yang menjadi
terkenal, kaya atau bahkan dipromosikan berdasarkan
kekuatan sebuah ide. Itu karena mereka melakukan sesuatu
dengan ide mereka sehingga mereka mencapai tujuan
yang diinginkan (2007: 11). Para dosen telah mengetahui
berbagai keuntungan penerbitan di jurnal bereputasi dan jika
mereka mendapat bantuan oleh penulis berpengalaman atau
dukungan keuangan oleh lembaga mereka, mereka siap bekerja
keras untuk melakukan penelitian dan menulis artikel untuk
jurnal internasional bereputasi meskipun itu ada di Inggris. Ini
karena, menurut Cargill dan Burgess (2016), bahasa Inggris
telah dominan sebagai bahasa publikasi di dunia.

Usaha yang Perlu untuk Mempersiapkan Artikel
Jurnal Internasional
Arsyad, dkk. (2019) juga menanyakan kepada responden
penelitiannya tentang usaha-usaha yang diperlukan untuk
menyiapkan artikel untuk publikasi jurnal internasional
bereputasi. Informasi dari responden tersebut disajikan dalam
tabel di bawah ini.
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Tabel 4. Usaha yang Diperlukan dalam Menyiapkan Artikel
untuk Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi (Arsyad dkk.,
2019)
Usaha yang perlu untuk
menulis artikel jurnal
internasional

1. Meningkatkan kemampuan berbahasa
Inggris
2. Mempelajari format
dan gaya penulisan
artikel jurnal internasional (misal, melalui
buku panduan penulisan karya ilmiah)
3. Menulis artikel dalam
bahasa Indonesia
setelah itu mintak
bantuan penerjemah
ke bahasa Inggris
4. Membaca artikel
jurnal internasional
sebanyak mungkin
5. Percaya diri dalam
mengirimkan setiap
artikel ke jurnal internasional bagaimanapun kualitasnya
6. Sering menulis artikel
dalam bahasa Indonesia untuk diterbitkan
dalam jurnal nasional
terakreditasi

Tidak Sedikit
efektif efektif

Cukup
efektif

17.9

3.0

16.4

Sangat
efektif
tapi tidak
menentukan
32.8

Paling
efektif

7.5

4.5

7.5

25.4

55.2

29.9

13.4

19.4

14.9

22.4

6.0

0.0

11.9

29.9

52.2

6.0

0.0

17.9

26.9

49.3

7.5

4.5

23.9

20.9

43.3

29.9
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7. Sering mengikuti
lokakarya tentang
penulisan artikel
untuk publikasi jurnal
internasional bereputasi
8. Meminta bimbingan kepada penulis
berpengalaman untuk
menulis artikel jurnal
internasional bereputasi

7.5

3.0

22.4

25.4

41.8

7.5

0.0

11.9

20.9

59.7

Menurut mayoritas responden (41.8%-59.7%), upaya
berikut ini dianggap efektif untuk dipublikasikan dengan sukses
di jurnal internasional berepuasi, yaitu: 1) mempelajari format
dan gaya penulisan artikel penelitian di jurnal internasional
(antara lain, melalui buku panduan dan membaca karya
ilmiah), 2) membaca artikel penelitian sebanyak mungkin yang
dipublikasikan di jurnal internasional, 3) dengan percaya diri
mengirimkan setiap penelitian artikel ke jurnal internasional
bereputasi (walaupun mungkin tidak diterima), 4) sering
menulis artikel (meskipun dalam bahasa Indonesia) untuk
diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, 5) sering menghadiri
lokakarya tentang publikasi di jurnal internasional bereputasi,
6) meminta bantuan kepada peneliti atau penulis yang telah
berhasil menerbitkan artikel mereka di jurnal internasional
terindeks.
Meskipun mayoritas responden melaporkan bahwa
mereka mencoba untuk berpublikasi dalam jurnal internasional
terindeks, beberapa di antara mereka (32,8%) menyatakan
bahwa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sangat
efektif walaupun tidak terlalu menentukan. Selain itu, beberapa
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responden (29,9%) juga berpendapat bahwa menulis artikel
dalam bahasa Indonesia, kemudian meminta bantuan untuk
menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris juga merupakan
upaya yang efektif. Responden juga memiliki beberapa saran
untuk mendorong publikasi di jurnal internasional bereputasi,
yaitu: 1) melakukan penelitian rutin, 2) mulai menulis di jurnal
lokal-nasional-internasional, 3) menulis artikel dengan peneliti
lain yang telah menerbitkan artikel mereka di jurnal internasional
terindeks, dan 4) membentuk tim reviwer (penelaah) universitas/
fakultas.

Kesimpulan
Dari berbagai alasan yang disampaikan oleh responden dalam
penelitian ini, ada tiga faktor utama yang dianggap cukup
menghambat dosen untuk memublikasikan temuan penelitian
mereka di jurnal internasional bereputasi. Pertama adalah
perasaan rendah diri terhadap kualitas penelitian dan artikel
mereka sendiri. Kedua, mereka berpikir bahwa menerbitkan
artikel penelitian dalam jurnal internasional bereputasi cukup
sulit dan memakan waktu yang lama. Terakhir, jika artikel mereka
dapat dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, tidak
ada insentif yang diberikan kepada mereka. Namun, sebagian
besar responden memiliki sikap positif terhadap publikasi jurnal
internasional untuk kepentingan mereka sendiri dan kepentingan
lembaga mereka dan berpublikasi dalam jurnal internasional
bereputasi akan dimungkinkan jika mereka melakukan banyak
upaya sebagai berikut: 1) mempelajari format dan gaya
penulisan artikel penelitian di jurnal internasional bereputasi,
seperti: membaca buku panduan penulisan karya ilmiah, 2)
banyak membaca bacaan artikel penelitian yang diterbitkan
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dalam jurnal internasional bereputasi, 3) mengirimkan artikel
penelitian ke jurnal internasional bereputasi walaupun peluang
untuk dapat diterima kecil, 4) sering menulis artikel walaupun
dalam bahasa Indonesia untuk diterbitkan di jurnal nasional
terakreditasi, 5) menghadiri lokakarya tentang publikasi di
jurnal internasional bereputasi, dan 6) meminta bantuan dari
para peneliti dan penulis yang telah berhasil menerbitkan
artikel mereka di jurnal internasional bereputasi.
Agar dapat berhasil dalam publikasi jurnal internasional
yang bereputasi, dosen di bidang Linguistik, Linguistik Terapan
dan Pendidikan Bahasa harus memiliki motivasi internal dan
eksternal yang tinggi. Motivasi internal diperlukan untuk
belajar dan terbiasa dengan format dan gaya penulisan artikel
jurnal internasional bereputasi; untuk sering berlatih menulis
artikel secara kolaboratif dengan bantuan seorang mentor atau
penulis berpengalaman dan menyerahkan naskah itu ke jurnal
internasional yang memiliki reputasi baik; untuk selalu merevisi
draft artikel mereka mengikuti saran dan koreksi dari editor
(penyunting) jurnal dan/atau reviewer (penelaah) dan sering
menghadiri seminar dan lokakarya tentang penulisan akademis
terutama menulis artikel untuk jurnal internasional. Motivasi
eksternal dapat datang dari pemimpin lembaga mereka dan ini
sangat penting untuk memperkuat motivasi internal mereka
sehingga mereka dapat mempertahankan kerja keras mereka
untuk menghasilkan artikel berkualitas tinggi untuk publikasi
jurnal internasional bereputasi.
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III

KESULITAN MENGUBAH pola
retorika artikel berbahasa
indonesia KE POLA RETORIKA
ARTIKEL berbahasa inggris

P

akar analisis wacana telah meneliti semua bagian dari
artikel jurnal (AJ) yang ditulis oleh penutur asli dan nonasli bahasa Inggris, khususnya tentang pola retorika
dengan menggunakan model yang disarankan oleh Swales
(1990 dan 2004) dan ahli lainnya seperti oleh Bathia (2001),
Holmes ( 1997), Hyland (1996, 1999, 2002, dan 2013) dan
Samraj (2002 dan 2005). Swales (1990 dan 2004), misalnya,
mengusulkan pola retorika standar pada bagian pendahuluan
AJ yang diberi nama CARS (Create A Research Space) dan
telah diujicobakan pada berbagai bidang ilmu dalam berbagai
bahasa dan budaya seperti dalam bahasa Arab oleh Najjar
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(1989), dalam bahasa Melayu oleh Ahmad (1997) dan dalam
bahasa Indonesia oleh Safnil (2001) dan Adnan (2009).
Mayoritas penelitian ini menemukan bahwa model CARS
dari Swales cukup efektif untuk menangkap unit komunikatif
penting dalam bagian pendahuluan AJ pada tingkat analisis
makro atau Moves, tetapi menemukan beberapa perbedaan
pada tingkat mikro atau Steps (langkah-langkah). Oleh karena
itu, para peneliti tersebut menyarankan revisi terhadap model
CARS berupa model PJP (Problem Justifying Project) oleh Safnil
(2001) dan model IPS (Ideal Problem Solution) oleh Adnan
(2011).
Bagian lain dari AJ juga telah diteliti oleh peneliti analisis
wacana seperti bagian abstrak oleh Ren dan Li (2011), Tseng
(2011) dan Zhang, dkk. (2012), bagian metode oleh Peacock
(2011), Lim (2006) dan Swales dan Feak (1994), bagian hasil
dan pembahasan oleh Dudley-Evans (1994), Holmes (1997) dan
Parkinson (2012). Analisis yang lebih khusus pada subbagian
kajian pustaka juga telah dilakukan oleh Hyland (1999, 2013),
Kwan (2009) dan Kwan, dkk., (2012). Studi-studi ini umumnya
menggunakan pendekatan serupa, yaitu analisis wacana
berbasis genre dengan menganalisis unit komunikatif bagian
dan sub-bagian pada sekelompok sampel atau corpus AJ
tertentu.
Temuan-temuan dari studi ini juga telah diterapkan dalam
pengajaran penulisan akademik untuk mendidik mahasiswa
dan penulis pemula dalam menulis AJ ilmiah khususnya untuk
dipublikasikan pada jurnal internasional berbahasa Inggris.
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Pola Retorika Artikel Jurnal Berbahasa Indonesia
Penelitian tentang perbedaan pola retorika artikel jurnal
penelitian dalam bahasa Indonesia dan Inggris menggunakan
metode komparatif langsung dan tidak langsung antara
artikel berbahasa Indonesia
yang ditulis oleh penulis
Indonesia dan yang dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh
penulis internasional. Studi-studi ini dilakukan antara lain oleh
Safnil (2003), Adnan (2009), Arsyad (2013a), Arsyad (2013b) dan
Arsyad dan Arono (2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui perbedaan dan persamaan pola retorika, gaya
kutipan, dan fitur linguistik artikel yang ditulis dalam bahasa
Indonesia oleh penulis Indonesia dalam disiplin ilmu tertentu
dengan yang retorika artikel berbahasa Inggris oleh penulis
internasional. Hasil studi ini sangat berguna untuk keperluan
penulisan akademik, yaitu mengajar penulis Indonesia untuk
menulis RA dalam bahasa Inggris untuk publikasi jurnal
internasional.
Safnil (2003) misalnya, menemukan bahwa pola retorika
bagian pendahuluan artikel berbahasa Indonesia dalam ilmu
sosial dan humaniora berbeda dengan artikel berbahasa
Inggris seperti dalam model CARS (Creating A Research
Space) yang disarankan oleh Swales (2004). Oleh karena
itu, Safnil (2003) mengusulkan model pola retorika yang
lebih cocok untuk mengakomodasi unit komunikatif yang
terkandung dalam bagian pendahuluan artikel berbahasa
Indonesia di bidang ilmu sosial dan humaniora; model ini ia
sebut dengan model Problem Justifying Project (PJP). Tidak
seperti model CARS, model PJP memiliki empat Moves
dan masing- masing Move memiliki lebih banyak langkah
dibandingkan dengan yang ada di model CARS. Menurut Safnil
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(2003), model PJP lebih baik dalam mengakomodasi berbagai
unit komunikatif yang ditemukan di bagian pendahuluan artikel
berbahasa Indonesia daripada model CARS. Safnil (2003)
lebih lanjut menjelaskan bahwa penambahan Move secara
khusus ditemukan dalam Move 1 (membangun pengetahuan
latar belakang bersama dengan pembaca) yang tidak terdapat
dalam model CARS.
Step 1 dalam model PJP, menurut Safnil (2003),
adalah untuk mengakomodasi strategi penulis Indonesia dalam
mengantisipasi pembaca jurnal dari berbagai bidang ilmu
agar tidak kebingungan dalam membaca artikel tersebut.
Rifai (2016) mengklaim bahwa, tidak seperti dalam artikel
berbahasa Inggris, tujuan bagian pendahuluan artikel dalam
bahasa Indonesia adalah untuk menyajikan alasan rasional
untuk melakukan penelitian, untuk membimbing pembaca
dalam membaca seluruh isi artikel, dan untuk mengumumkan
kontribusi penelitian terhadap pengetahuan yang sudah ada,
dan untuk membantu memecahkan masalah praktis yang
ditemukan dalam masyarakat.
Adnan (2009) menganalisis pola retorika bagian
pendahuluan artikel dalam bidang ilmu pendidikan yang ditulis
oleh penulis Indonesia dengan menggunakan model CARS
dari Swales (2004). Dia menemukan bahwa dari dua puluh satu
bagian pendahuluan artikel dalam korpus penelitiannya, tidak
satu pun yang cocok dengan pola retorika bagian pendahuluan
artikel berbahasa Inggris seperti pada model CARS (Swales,
2004). Perbedaan utama, menurut Adnan, adalah Step 1
(menjelaskan wilayah penelitian) di mana mayoritas penulis
Indonesia membahas pentingnya topik penelitian mereka
dengan merujuk pada masalah praktis yang dialami oleh
masyarakat atau pemerintah daripada oleh komunitas wacana
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ilmiah yang relevan. Selain itu, tidak ada penulis Indonesia
yang mendasarkan penelitian mereka dengan mengacu pada
kesenjangan atau celah dalam hasil atau temuan penelitian
sebelumnya yang relevan seperti dalam Step (langkah) 2
dalam model CARS. Adnan mengusulkan model Ideal Problem
Solution (IPS) yang merupakan modifikasi dari model CARS
untuk menemukan pola retorika pendahuluan artikel berbahasa
Indonesia, khususnya dalam disiplin pendidikan.
Pola retorika bagian lain dari artikel berbahasa
Indonesia
(yaitu, abstrak, metodologi dan hasil penelitian
dan diskusi) juga telah diteliti oleh peneliti analis wacana
seperti Arsyad (2013a) dan Arsyad (2013b). Arsyad (2013a)
meneliti bagian pembahasan 47 RA Indonesia di bidang ilmu
sosial dan humaniora yang diterbitkan dalam jurnal berbasis
universitas. Dengan menggunakan model delapan Move
(latar belakang informasi, pernyataan hasil, (tidak) hasil yang
diharapkan, referensi untuk penelitian sebelumnya, penjelasan,
deduksi dan hipotesis dan rekomendasi) dari Swales (2004,
hlm. 172), Arsyad (2013a) menemukan bahwa model delapan
Move cukup efektif dalam mengungkap unit komunikatif yang
terkandung dalam bagian pembahasan artikel berbahasa
Indonesia, tetapi ada perbedaan antara bagian pembahasan
artikel berbahasa Indonesia dan yang berbahasa Inggris.
Perbedaan-perbedaan ini antara lain bahwa, tidak seperti
pembahasan artikel berbahasa Inggris, Move 4 (referensi dari
temuan penelitian sebelumnya) jarang ditemukan dalam
bagian pembahasan artikel berbahasa Indonesia. Menurut
Arsyad (2013b), perbedaan ini sebagian disebabkan oleh
perbedaan pola penulisan bagian pembahasan yang terdapat
dalam pedoman penulisan artikel dalam bahasa Indonesia dan
dalam bahasa Inggris.
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Perbedaan Pola Retorika Abstrak
Abstrak adalah bagian paling penting dari artikel penelitian
karena abstrak menentukan apakah pembaca akan terus
membaca artikel atau tidak. Meskipun penulis dapat menulis
abstrak belakangan, abstrak adalah bagian pertama dari
tulisan akademik seperti artikel, tesis atau laporan penelitian
yang akan dibaca oleh pembaca setelah judul. Jika penulis
tidak menulis abstrak dengan meyakinkan, menarik, dan tepat,
pembaca mungkin tidak akan melanjutkan membaca artikel
tersebut (Belcher, 2009). Selain itu, bagi pembaca di mana
literatur akademik terbatas, abstrak adalah satu-satunya
bagian artikel yang tersedia bagi mereka (Cargill & O’Connor,
2009 dan Fartousi dan Dumanig, 2012). Menurut Thyer (2008),
abstrak sering dipublikasi ulang oleh organisasi layanan
pengindeksan yang terkait dengan jurnal untuk memberi akses
kepada pembaca yang lebih luas tentang apa yang telah diteliti
dan dipublikasikan. Dengan kata lain, kualitas abstrak karya
ilmiah sangat penting dan menentukan apakah sebuah artikel
akan dibaca oleh pembaca secara keseluruhan atau tidak.
Akademisi Indonesia dituntut untuk mampu menulis
abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik karena beberapa
alasan praktis. Pertama, mayoritas editor (penyunting) jurnal
ilmiah di Indonesia tidak akan menerima draf artikel tanpa
abstrak berbahasa Inggris. Kedua, para akademisi Indonesia,
khususnya dosen dan mahasiswa pascasarjana didorong
oleh pemerintah untuk menerbitkan artikel tidak hanya di
jurnal-jurnal Indonesia tetapi juga di jurnal internasional
terutama di jurnal-jurnal berbahasa Inggris (Aribowo, 2008 dan
Wahid, 2011). Ketiga, para ilmuwan Indonesia juga didorong
untuk berpartisipasi sebagai pembicara dalam seminar atau
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konferensi internasional, yang persyaratan utamanya adalah
penulisan makalah dan abstrak di dalam bahasa Inggris. Oleh
karena itu, abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh
akademisi Indonesia dituntut memenuhi persyaratan cara
penulisan yang benar dan tepat. Namun, gaya retorik abstrak
JA yang ditulis oleh penulis Indonesia cendrung berbeda dari
yang ditulis oleh penulis internasional khususnya tentang pola
retorikanya. Frekuensi dan persentase Move abstrak JA yang
diambil dari studi Arsyad disajikan pada Tabel di bawah ini.
Tabel 5. Frekuensi dan Persentase Move dalam Abstrak
Artikel Jurnal Berbahasa Indonesia (Arsyad, 2014)
Moves
HJ
Move 1 (pengantar)
Move 2 (tujuan)
Move 3 (metode)
Move 4 (hasil)
Move 5 (kesimpulan)

N=10
4
10
9
10
4

Journal Disciplines
EMJ
EJ
Total
N=10
3
8
10
10
1

N=10
1
9
9
10
4

N=30
8
27
28
30
9

%
26,6%
90%
90%
100%
30%

Notes: HJ=Humanity Journal
EMJ=Economics and Management
EJ=Education Journal
Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar abstrak
AJ yang ditulis oleh penulis Indonesia hanya memiliki tiga
Move (yaitu, tujuan, metode, dan hasil). Data ini menegaskan
temuan Basthomi (2006) bahwa meskipun menulis dalam
bahasa Inggris, penulis Indonesia masih menggunakan pola
retorika ketika menulis abstrak AJ dalam bahasa Indonesia.
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Ini mungkin karena AJ diterbitkan dalam bahasa Indonesia,
penulis harus mematuhi format abstrak yang biasa ditulis
dalam bahasa Indonesia. Namun, gaya ini berbeda dari pola
retorika abstrak AJ berbahasa Inggris yang ditulis oleh penulis
internasional seperti yang dianjurkan oleh pedoman penulisan
akademik. Abstrak bahasa Inggris yang diterbitkan dalam
jurnal internasional harus memiliki lima Move: Move -1 (latar
belakang / pendahuluan / situasi), Move-2 (tujuan penelitian),
Move-3 (metode / bahan / subyek / prosedur penelitian, Move- 4
(hasil / temuan penelitian) dan Move-5 (diskusi / kesimpulan /
signifikansi dari temuan penelitian).
Paltridge dan Sue (2007) menyatakan bahwa abstrak
AJ harus memiliki lima Move (tujuan utama, tujuan spesifik,
rasional, proses dan hasil) dan Bathia (1993) menyatakan bahwa
abstrak AJ memiliki empat Move (tujuan, metode, temuan, dan
kesimpulan). Demikian pula, menurut Belcher (2009), abstrak
AJ harus memiliki lima Move (alasan, topik, hasil, kesimpulan,
dan rekomendasi) agar abstrak tersebut lebih menarik dan
menantang para pembaca.
Untuk memahami lebih lanjut bentuk abstrak yang
sering ditulis oleh penulis Indonesia dalam jurnal yang terbit
di Indonesia, di bawah ini disajikan sebuah contoh abstrak AJ
yang diambil dari Nurlaila dkk. (2019) dalam jurnal ‘Journal
of Applied Linguistics and Literature’ dengan judul artikel
Susilo Bambang Yudoyono’s Speech the Role of the Military in
Changing the World: Semantic Analysis.
This research entitled Susilo Bambang Yudhoyono’s Speech
The Role Of The Military In Changing The World: Semantic
Analysis. The objectives of this research are to find out
the types of associative meaning, describe the realization
of associative meaning in Susilo Bambang Yudhoyono‟s
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speech, and the reason of using associative meaning in
the data. The data of this research were utterances. The
source of data was Susilo Bambang Yudhoyono’s role of the
military in changing world speech. The method used in this
research was descriptive qualitative adopted data analysis
procedures proposed by Miles & Huberman. This study
focused on associative meaning by using Leech‟s theory.
The result showed that there were the different amount of
the types of associative meaning used in SBY’s speech. The
affective meaning dominated the frequent type of associative
meaning in SBY‟s speech with 58 utterances (44.3%) from
all total 131 utterances. This type was not much disparity
within the number of connotative meaning used that only
(3.1%) lower than affective meaning, about 54 utterances
or in amount (41.2%) rather than another two types which
seemed to have a low priority to use. The use of social
meaning was only discovered in amount 12 utterances or
(9.2%). Then, the least of all types of meaning used in SBY‟s
speech was reflected and collocative meaning. The number
of reflected and collocative meaning only reached (3.1%)
and (2.3%) or it was only 3 - 4 utterances found from the
whole of speech utterances. SBY tends to use connotative
and affective meaning yet he still used social, reflected and
collocative meaning with the low rate (Nurlaila, dkk., 2019).
Abstrak di atas tidak dilengkapi dengan Move 1 atau
pernyataan tentang latar belakang masalah penelitian/
pendahuluan/situasi atau pernyataan argumentatif yang
diamaksudkan untuk menarik perhatian pembaca. Selanjutnya,
di dalam abstrak tersebut, tidak terdapat kesimpulan atau Move
5 yang terkait dengan hasil penelitian. Adapun kalimat terakhir
SBY tends to use connotative and affective meaning yet he still
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used social, reflected and collocative meaning with the low rate,
masih memberikan kesan hasil penelitian, bukan kesimpulan
data-data yang sudah diperoleh selama penelitian. Dengan
demikian, pembaca tidak tahu apa yang melandasi penulis
melakukan penelitian tersebut, dan bagaimana kesimpulan
dari hasil penelitiannya. Kenyataan ini bias disebabkan format
penulisan artikel jurnal dimana artikel ini diterbitkan atau
karena gaya penulisan abstrak yang dipilih oleh penulis.
Untuk melihat bagaimana bentuk abstrak yang sering
ditulis oleh penulis internasional yang memiliki Move yang
lengkap, di bawah ini disajikan satu contoh yang juga diambil
dari Arsyad dan Arono (2018).
Writing as a means of assessing and awarding
admission to the writers’ disciplinary discourse
communities is the most prominent learning activity.
Learning to write academic genres involves students
being familiar with its key features such as form and
function. Citation as a rhetorical device of academic
writing indicates authors’ understanding of the
previous works. Reporting verbs is one of the most
important aspects of citation in academic writing
which non-native students often fail using them
appropriately. Accordingly, this study investigated
the frequency of the most used reporting verbs and
their function in the Introduction and Literature
Review sections of research articles (RAs) written by
native and non-native writers. In so doing, a corpus
of 60 articles in the field of SLA, 30 by native English
authors published in International Journals and 30 by
Persian authors published in National Journals, were
selected and analysed. The results indicated that
there are some differences in the use of reporting
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verbs between the two corpora. The attained results
can be used to design tasks and materials for
teaching writing focusing on not only grammar but
also rhetorical structures as well as other genres of
writing (Yeganeh & Boghayeri, 2015).
Dalam abstrak di atas, bagian Move 1 atau latar belakang
masalah dapat dilihat dari kalimat “Writing as a means of
assessing and awarding admission to the writers’ disciplinary
discourse communities is the most prominent learning activity...”
Pada bagian ini, penulis memaparkan pentingnya menulis
dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Move 2 atau tujuan
penelitian terdapat pada kalimat “Accordingly, this study
investigated the frequency of the most used reporting verbs and
their function in the Introduction and Literature Review sections
of research articles (RAs) written by native and non-native
writers”. Penulis menyatakan langsung secara tegas dan jelas
tentang tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut,
yaitu untuk menginvestigasi frekuensi penggunaan reporting
verbs dan fungsinya. Move 3 atau metode atau prosedur
penelitian dijabarkan oleh penulis dengan cara memberikan
penjelasan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu “In
so doing, a corpus of 60 articles in the field of SLA, 30 by native
English authors published in International Journals and 30 by
Persian authors published in National Journals, were selected and
analysed”. Sedangkan Move 4 atau hasil penelitian dituliskan
secara umum sebagaimana yang terdapat dalam kalimat “The
results indicated that there are some differences in the use of
reporting verbs between the two corpora”. Pada bagian terakhir
atau Move 5, penulis memberikan kesimpulan terkait dengan
hasil penelitiannya, yaitu “The attained results can be used to
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design tasks and materials for teaching writing focusing on not
only grammar but also rhetorical structures as well as other genres
of writing”. Penulis menutup abstraknya dengan memberikan
implikasi bahwa hasil penelitian tersebut sebagai landasan
dalam dalam merancang latihan-latihan dan materi-materi
ajar untuk pengajaran menulis yang tidak hanya terfokus pada
tatabahasa, akan tetapi juga pada struktur retorika bahasanya.

Perbedaan Pola Retorika Bagian Pendahuluan
Bagian terpenting kedua dalam AJ adalah bagian pendahuluan;
jika pembaca tidak terkesan dengan membaca pendahuluan
mereka tidak akan melanjutkan membaca artikel tersebut
(Swales dan Najjar, 1987 dan Safnil, 2001). Dengan kata lain,
bagian pendahuluan berfungsi untuk memotivasi pembaca
membaca seluruh artikel dan, oleh karena itu, bagian ini
harus ditulis semenarik dan sejelas mungkin argumen
yang dikembangkan. Menurut Belcher (2009), tujuan utama
pendahuluan dalam sebuah AJ adalah untuk memberikan
informasi yang cukup bagi pembaca untuk memahami
argumen yang dikembangkan dalam artikel tersebut. Komentar
serupa juga disampaikan oleh Swales dan Feak (1994) bahwa
tujuan utama bagian pendahuluan adalah untuk memberikan
informasi awal untuk memprovokasi pembaca untuk membaca
sebuah artikel.
Oleh karena itu, kemampuan penulis dalam menyajikan
informasi dan meyakinkan pembaca dalam pendahuluan AJ
sangat menentukan apakah pembaca akan terus membaca
artikel tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa cara penulis
Indonesia menulis pendahuluan AJ dalam bahasa Indonesia
dan diterbitkan dalam jurnal Indonesia berbeda dengan penulis
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internasional dalam bahasa Inggris. Di bawah ini disajikan data
dari studi Arsyad dan Wardhana (2014) tentang pendahuluan
AJ dalam bidang Ilmu Sosial dan Humaniora.
Tabel 6. Frekuensi dan Persentase Move dalam Pendahuluan
Artikel Berbahasa Indonesia (Arsyad dan Wardhana, 2014)
The Main Communicative
Units
Move 1 (menyamakan latar
belakang pengetahuan)
Move 2 (menjelaskan bidang penelitian)
Move 3 (mendukung
pentingnya topik
penelitian)
Move 4 (mengumumkan
temuan penting
penelitian)

Journal Disciplines
SS
LitS LS LawS Total
n=50 n=50 n=50 n=50 N=200
40
44
46
48
178

%
89%

50

42

48

47

187

93.5%

16

23

20

25

87

43.5%

41

35

36

28

140

70%

Notes: SS=Sosial Sciences		
LS=Language Studies		

LitS=Literature Studies
LawS=Law Studies

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6, sebagian besar
pendahuluan AJ memiliki Move 1 dan 2: 178 (89%) memiliki
Move 1 dan 187 (93,5%) memiliki Move 2. Namun, seperti
terlihat dalam Tabel 6, hanya 87 ( 43,5%) yang memiliki Move
3. Ini menyiratkan bahwa alasan kegiatan penelitian atau
Move 3 dianggap tidak terlalu penting bagi penulis Indonesia,
setidaknya tidak sepenting membangun pengetahuan bersama
(Move 1) dan menetapkan bidang penelitian (Move 2). Salah
satu alasannya adalah bahwa menulis Move 2 (menetapkan
bidang penelitian), seperti mengidentifikasi masalah penelitian,
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mungkin telah dianggap cukup meyakinkan oleh penulis
Indonesia untuk mendukung pentingnya kegiatan penelitian
mereka. Mengidentifikasi dan menyatakan masalah penelitian
adalah strategi universal untuk mendukung pentingnya kegiatan
penelitian tertentu (Nachmias dan Nachmias 1976). Menurut
Nachmias dan Nachmias, masalah adalah “… an intellectual
stimulus calling for a response in the form of a scientific answer
(hlm. 10)”. Karena para akademisi adalah pemecah masalah,
maka masuk akal jika dalam penelitian mereka, para ilmuwan
mengangkat masalah ke ranah penelitian mereka.
Tabel 6 juga menunjukkan bahwa hanya 140 (70%)
bagian pendahuluan AJ yang memiliki Move 4 (mengumumkan
penelitian). Dalam jurnal internasional, penulis diharapkan
mengumumkan fitur-fitur penting dari kegiatan penelitian
mereka, seperti pertanyaan dan /atau tujuan penelitian, makna
dari penelitian, temuan utama dan hipotesis penelitian untuk
menarik perhatian pembaca untuk membaca seluruh artikel
(Swales, 1990). Fungsi utama dari bagian pendahuluan AJ
adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik dan kegiatan
penelitian yang telah dikerjakan menarik dan penting dan oleh
sebab itu, layak untuk dibaca (Swales dan Najjar 1987; Swales
dan Feak 1994; Hunston 1994; dan Safnil 2001). Untuk tujuan
ini, menurut Belcher (2009), penulis AJ harus memberikan
informasi yang diperlukan tentang kegiatan penelitian mereka
dalam bagian pendahuluan dan dengan cara yang tepat untuk
memotivasi pembaca membaca seluruh artikel.

Cara Penulis Mendukung Pentingnya Topik Penelitian
Bagian pendahuluan mengandung beberapa nilai persuasif dari
sebuah artikel. Dalam bagian ini penulis berusaha menarik minat
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pembaca agar dapat menerima bahwa kegiatan penelitian itu
penting dan berguna (Hunston 1994). Menurut Hunston, penulis
harus membahas dua alasan yang sangat penting untuk sebuah
penelitian; pertama, ada kesenjangan pengetahuan yang
terdapat dalam literatur dan kedua, kesenjangan pengetahuan
tersebut terjadi dalam sebuah topik yang penting. Kedua klaim
ini sama pentingnya tetapi diekspresikan melalui retorika yang
berbeda. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis
Indonesia memiliki cara yang berbeda untuk meyakinkan
pembaca bahwa topik penelitian mereka penting dan menarik.
Di bawah ini adalah data yang diambil dari penelitian Arsyad
dan Wardhana (2014) tentang bagaimana penulis Indonesia
dalam Ilmu Sosial dan Humaniora membenarjelaskan topik
penelitian mereka.
Tabel 7. Cara Penulis Indonesia Membenarjelaskan Topik
Penelitian dalam Bagian Pendahuluan Artikel Berbahasa
Indonesia (Arsyad dan Wardhana, 2014)
The Writer’s Ways
of Justifying the
Research Topic

A. Menyatakan dan
menjelaskan
topik penelitian
B. Mengidentifikasi masalah
penelitian

Journal Disciplines
Social
LitLanLaw
Scierature guage
sciences studies Studies ences

Total

%

N=200

n=50
30

n=50
45

n=50
19

n=50
26

120

60%

26

34

33

28

121

60.5%
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C. Merujuk kepada kebijakan
pemerintah
D. Menelaah pengetahuan dan
hasil penelitian
yang terkait
dengan topik
penelitian

15

10

5

33

63

31.5%

41

40

41

33

155

77.5%

Notes: SS=Social Sciences		
LS=Language Studies		

LitS=Literature Studies
LawS=Law Studies

Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas penulis
Indonesia mendukung topik penelitian mereka hanya
dengan menyampaikan topik penelitian tersebut (Step-A);
mengidentifikasi masalah penelitian (Step-B) dan/atau
menelaah pengetahuan dan praktik terkini yang terkait dengan
topik penelitian tersebut (Step-D), sementara beberapa di
antaranya juga mengacu pada kebijakan pemerintah (Step-C).
Dalam konvensi AJ berbahasa Inggris, masalah penelitian juga
merupakan faktor utama dalam penelitian (Day, 2007:30). Day
menyatakan “Any piece of research is built around a design,
which begins with identifying a problem and then the issue
that guides our understanding”. Day melanjutkan bahwa
penelitian dirancang terutama untuk menemukan jawaban
atas pertanyaan problematik tertentu. Swales (1990) juga
mengemukakan bahwa masalah merupakan pusat penelitian
dalam banyak disiplin ilmu, ”problems or research questions
or unexplained phenomena are the life blood of many research
undertakings” (hlm. 140). Format penulisan masalah penelitian
bisa dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan hipotesis,
seperti yang disarankan oleh Travers (1969). Travers lebih
lanjut menyatakan bahwa masalah penelitian dapat dinyatakan
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dalam bentuk pertanyaan yang jawabannya berupa hasil
penelitian; pertanyaan penelitian kadang-kadang juga berupa
sebagai hipotesis.
Penulis Indonesia–dalam membenarjelaskan topik
penelitian mereka – berbeda dengan cara yang biasa
digunakan oleh penulis internasional dalam Bahasa Inggris,
seperti yang disarankan oleh Swales (1990) dalam model
CARS-nya. Perbedaan yang jelas adalah penggunaan Step-C
(mengacu pada kebijakan pemerintah) sebagai salah satu cara
mendukung pentingnya topik penelitian. Alasan yang mungkin
mendasari kehadiran retorika ini adalah bahwa kegiatan
penelitian di Indonesia umumnya didanai oleh pemerintah.
Sebuah kegiatan penelitian hanya dapat didukung secara
finansial jika berhubungan dengan program atau kebijakan
pemerintah dan hasil penelitian diharapkan dapat membantu
pemerintah menyelesaikan masalah tersebut (Safnil, 2001).
Jadi, untuk mendapatkan pendanaan penelitian dari pemerintah,
peneliti harus menghubungkan topik penelitian mereka dengan
program atau kebijakan pemerintah.

Bagaimana Penulis Membenarjelaskan Penelitian
Mereka
Pernyataan untuk mendukung pentingnya penelitian atau
Move-2 dalam AJ Bahasa Inggris terutama dilakukan dengan
mengacu pada kelemahan atau keterbatasan penelitian relevan
sebelumnya, menyangkal pernyataan atau temuan peneliti lain,
mengkritik proses atau hasil penelitian orang lain atau untuk
menambah pengetahuan yang ada (Swales, 2004). Menurut
Swales, metode ini adalah cara umum yang digunakan oleh
penulis internasional dalam mendukung pentingnya kegiatan
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penelitian mereka. Dengan kata lain, penulis internasional
mendasarkan kegiatan penelitian mereka dengan menunjukkan
kelemahan, keterbatasan atau kesalahan yang ditemukan
dalam penelitian sebelumnya. Penulis Indonesia, di sisi lain,
memiliki cara yang berbeda untuk menguraijelaskan kegiatan
penelitian mereka. Di bawah ini adalah data dari Arsyad dan
Wardhana (2014) tentang bagaimana penulis Indonesia dalam
Ilmu Sosial dan Humaniora mendukung pentingnya kegiatan
penelitian mereka dalam pengantar AJ mereka.
Tabel 8. Cara Penulis Indonesia Membenarjelaskan
Penelitian dalam Bagian Pendahuluan Artikel Berbahasa
Indonesia(Arsyad dan Wardhana, 2014)
The Writer’s Ways
of Justifying the
Research Project

Journal Disciplines
Social
Litsciences erature
studies
n=50
n=50

Language
studies

Total

%

Law N=200
sciences

n=50

n=50

A. Mengidentifikasi kesenjangan
dalam penelitian terdahulu

4

5

6

4

19

9.5%

B. Menyatakan
bahwa topik
penelitian belum pernah atau
jarang diteliti

3

4

4

-

11

5.5%

C. Menyatakan
bahwa topik
penelitian perlu
diteliti

6

8

4

10

28

14%
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D. Menyatakan
3
6
tertarik untuk
meneliti topik
tersebut
Notes: SS=Social Sciences		
LS=Language Studies		

6

11

36

18%

LitS=Literature Studies
LawS=Law Studies

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 8, penulis
Indonesia membenarkan kegiatan penelitian mereka dengan
menggunakan salah satu dari empat kemungkinan cara atau
Step, yaitu: Step A (menunjukkan adanya kesenjangan dalam
penelitian sebelumnya), B (mengklaim bahwa topik tersebut
tidak pernah atau jarang diteliti), C ( mengklaim bahwa topik ini
perlu ditelitii) atau D (mengklaim berminat dalam meneliti topik
tertentu).
Tabel 8 juga menunjukkan bahwa sangat sedikit penulis
Indonesia yang mendukung pentingnya kegiatan penelitian
mereka dengan menunjukkan adanya celah (‘gap’) yang
ditemukan dalam studi terkait sebelumnya. Ini mungkin
karena penulis Indonesia cenderung menghindari mengkritik
karya orang lain, juga dalam penulisan akademik. Keraf (1992)
mengklaim bahwa penulis Indonesia enggan mengkritik karya
orang lain dalam tulisan mereka dengan alasan pandangan
berikut: mengkritik orang lain, terutama mereka yang lebih
tua atau yang memiliki status sosial atau ekonomi yang lebih
tinggi, dianggap tidak sopan secara kultural. Namun, menurut
Keraf, ini bukan sikap ideal bagi para ilmuwan karena tujuan
utama karya ilmiah adalah untuk menemukan kebenaran.
Klaim ini sejalan dengan pernyataan etnografer, seperti
Saville-Troike (1982) dan Gudykunst dan Ting-Toomey (1988),
yang mengklaim bahwa, tidak seperti budaya Barat, orang-orang
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Timur seperti Cina, Korea, dan Jepang menganggap harmoni
kelompok dan nilai kolektif sangat penting. Mereka bahkan lebih
suka berdiam diri daripada mengkritik orang lain. Para penulis
akademik Indonesia tampaknya mengadopsi pandangan yang
sama ketika menulis teks akademik dalam bahasa Indonesia,
yaitu yang menghindari untuk mengkritik atau menunjuk pada
kelemahan orang lain agar tidak tampak mengancam wajah
(threatening face) atau dianggap tidak sopan, dan itu dilakukan
untuk menjaga keharmonisan kelompok.
Strategi penulis Indonesia dalam membenarkan
kegiatan penelitian mereka berbeda dengan yang dilakukan
oleh penulis internasional. Perbedaan yang jelas adalah dalam
penggunaan Step-D (menyatakan berminat dalam meneliti
sebuah topik) yang tidak terdapat dalam model CARS dari
Swales. Salah satu alasannya adalah bahwa penulis Indonesia
mungkin berpikir bahwa mereka tidak perlu mendukung
pentingnya kegiatan penelitian mereka dengan cara lain
daripada hanya menyatakan dan membuktikan bahwa ada
masalah praktis yang terjadi di masyarakat pada suatu topik
yang penting. Jika ada masalah pada topik yang penting, maka
kegiatan penelitian diperlukan untuk meneliti penyebab atau
untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut.
Namun, penelitian serupa mungkin telah dilakukan di manamana, tetapi karena komunikasi antara akademisi atau peneliti
seperti melalui seminar atau konferensi di Indonesia jarang dan
laporan penelitian jarang dipublikasikan; informasi semacam
itu tidak tersosialisasikan atau terdistribusikan dengan baik.
Inilah sebabnya mengapa penulis Indonesia cenderung fokus
pada konteks penelitian lokal daripada konteks nasional atau
internasional tanpa mempertimbangkan efek holistik atau
universal karya ilmiah mereka.
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Di bawah ini disajikan satu contoh bagian pendahuluan
AJ yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh penulis Indonesia
dan diterbitkan dalam jurnal di Indonesia untuk melihat gaya
penulisan yang lazim digunakan oleh penulis Indonesia. Contoh
di bawah ini disajikan untuk memperlihatkan bagaimana
kecendrungan penulis Indonesia menulis bagian pendahuluan
AJ yang sekaligus memperlihatkan bagaimana mereka
membenarjelaskan pentingnya penelitian mereka.
Semantics is the study of meaning in a wide sense
that is communicated by language (Leech, 1981).
Semantics is an important role regarding the case
of communication. It is because the language
has the means to speaker regarding conveying or
communicating the meaning of his/her for the listener.
Every president has a special style in delivering a
speech. They have different styles in persuading people.
With a military background, President Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) has a kind of discipline which is firmly
disciplined and courageous. Starting the office through
the general election, president SBY was directly chosen
by the people in 2004, the sixth president Indonesia.
According to Indonesian presidential interpreter,
Muhammad Iqbal Sirie has an opinion on SBY’s style
of speech that SBY has his own style in delivering his
speech. He has a lot of international levels meetings,
complemented by the selection of words conveyed
to his audience. President SBY tends to use official
language.
SBY has made quite frequent speeches in his tenure,
the words or sentences chosen by SBY had many
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meanings or messages. SBY who was once be the
number one person in Indonesia has a background with
very broad knowledge and has education in several
countries abroad which makes him familiar with the
society of different level, SBY has a very high repertoire
language. The term repertoire is used for various
languages that are known and used by someone in an
association, work, and their affairs. It turns out that
everyone masters and uses a lot of different kinds of
mother tongue.
It is related to associative meaning because it is
unstable of meaning and has variants of individual
experience (Leech, 1974: 21). The associative meaning
of expression has to do with the individual mental
understanding of the speaker. They, in turn, can be
broken up into five subtypes are connotative meaning,
stylistic meaning, affective meaning, reflected
meaning, and collocative meaning. In the other hand,
it is the meaning of words that has a connection to
the relationship of word with the condition beyond the
language. For examples, the word “white” associates
with the word of “holy,” in the other way, while the word
“black” associates with the word “darkness, sadness,
and badness” because to understand the meaning,
we need to know how words or sentences convey the
meaning. The idea is that when we read texts; we try to
know how words are put together to convey meaning
so that they can be understood. It differs when we
understand the meaning of speaking since sometimes
it has the ambiguous meaning which makes the listener
thinks more deeply to convey the meaning.
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Based on the phenomenon above, the researcher is
interested in analyzing SBY’s speech to find out the
types of meaning in order in SBY’s speech. Semantics
is one tool to analyze every sentence in ways to find
out the meaning in the language used. The researcher
chooses Geoffrey Leech1’s Theory to understand the
meaning. Generally, it is classified into seven types
of meanings in which five of them are identified as
associative meanings.
The researcher sees that every written text has
associative meaning that links the meaning relations in
the text contribute to its unity in order to help the readers
understand well, we need the knowledge to minimize
these misunderstandings so that the communication
process can achieve a common goal. In addition, a word
that is spoken by the speaker often means ambiguity
which results in a person’s speech not being smooth.
The meaning of the word becomes blurred and the
listener gets confused, it can even result in disharmony
of an on-going conversation, so it becomes very urgent
to know aspects of meaning formation for anyone,
especially for language learners. Thus, this thesis is
entitled Susilo Bambang Yudhoyono‟s Speech The
Role Of The Military In Changing The World: Semantic
Analysis.
Contoh teks di atas juga diambil dari Nurlaila dkk. (2019)
dalam ‘Journal of Applied Linguistics and Literature’ dengan
judul artikel ‘Susilo Bambang Yudoyono’s Speech the Role of
the Milatary in Changing the World: Semantic Analysis.’ Pola
retorika penulisan bagian pendahuluan AJ dalam contoh di
atas belum mengikuti gaya penulisan bagian pendahuluan
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artikel dalam jurnal internasional seperti model creating a
research space atau CARS (Swales, 1990 dan 2004). Misalnya,
pada paragrap pertama, penulis memulai dengan memberikan
definisi semantiks; selanjutnya, pada paragraf kedua dan
ketiga, penulis hanya memaparkan tentang bagaimana pola
pidato Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah
itu, penulis melanjutkan paragraf kelima dengan menyinggung
sedikit teori yang terkait dengan makna asosiasi yang terdapat
di dalam sebuah pidato kepresidenan. Terakhir, penulis
menuliskan alasan-alasan penelitian berdasarkan persepsi
yang ada di dalam pemikiran peneliti sendiri bahwa topik
penelitian ini penting untuk diteliti.
Menurut Swales, bagian pendahuluan harus memiliki
bagian atau Move tentang establishing a territory. Pada Move ini,
penulis harus merujuk pada hasil-hasil penelitian dengan topik
yang sama atau berkaitan yang sudah pernah dilakukan oleh
para peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk membangun
argumentasi bahwa topik penelitian yang akan diteliti
merupakan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang telah
banyak diteliti orang lain dan oleh sebab itu menarik untuk dikaji.
Dalam contoh di atas tidak ditemukan satu paragraf pun yang
membahas secara kritis penelitian relevan untuk mendukung
pentingnya dilakukan penelitian tersebut. Dengan tidak adanya
pembanding atau argumentasi terhadap penelitian-penelitian
yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka
gap yang merupakan bagian dari Move 2, yaitu establishing a
niche, tidak dapat ditunjukkan oleh penulis. Padahal, gap ini
sangat penting untuk dipaparkan guna menunjukkan uniqueness
(keunikan) yang menjadi ciri pembeda penelitian yang telah
pernah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh penulis.
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Di bagian akhir yang merupakan Move 3 atau occupying
a niche, penulis tidak menuliskan tujuan penelitiannya secara
jelas dan tegas. Peneliti hanya mengulang kembali judul topik
penelitian, dan tidak menyatakan pertanyaan penelitian yang
akan menjadi panduan dalam mencari data penelitian nantinya.
Untuk melihat bagaimana lazimnya penulis internasional
menulis bagian pendahuluan AJ di bawah ini disajikan satu
contoh.
There are many studies conducted by non-native researchers
in the field of ELT. These researchers need to follow new
developments in the field and also because they mostly
report their scientific findings in English, they certainly
need to acquire English academic writing skills. Citing
others’ work is one of the essential parts of academic
discourse. It helps the writer make intertextual connections
for a successful argument, and create a link between their
research and previous studies in the field. Moreover, it helps
them create a new place in the related field of study (Charles,
2006; Hyland, 1999; Swales, 1990). While citing, writers need
to use reporting verbs to present, criticize and question
other writers’ opinions and/or claims and to express theirs.
Reporting verbs are grammatical devices, which writers need
to express their stance in their studies (Hyland, 1999).
There has been a lot of research on reporting since Swales’
(1990) pioneering work “Genre Analysis” and reporting
has been studied in different aspects in literature. Some
researchers conducted structural studies on reporting (e.g.
Hyland, 1999; Pickard, 1995; Swales, 1981, 1990). Swales
(1990) divided reporting structures as integral and nonintegral. According to this division, when researcher’s name
appears in the citing part, it is called integral citation, and
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when it takes place outside the citing sentence, it is nonintegral citation. Swales (1990) also made a distinction
between reporting and non-reporting citation. Reporting
citation means a citation including a reporting verb. Nonreporting citations are alternative ways of reporting which
do not contain reporting verbs. By these distinctions, Swales
(1990) provided a basis for studying reporting.
In addition to citation practices, reporting verbs have been
investigated in terms of their structures, functions, forms,
tense choice of them, patterns, semantic evaluation, usage
differences between novice and expert or native and nonnative researchers. All these studies highlight the importance
of knowing how to use reporting verbs and supply beneficial
implications for academic writing courses.
This study aimed to shed light on the use of reporting
verbs comparing native and non-native researchers’ use of
reporting verbs. Unlike some studies investigating reporting
verbs focusing on specific sections of research articles
(Yeganeh & Boghayeri, 2015; Manan & Noor, 2014; Loi, 2012),
in this study, all parts of the articles were included in the
data,excluding texts associated with tables and graphics,
references, abstracts and footnotes. In the study, the most
frequently used reporting verbs by native and non-native ELT
researchers and functional and positional differences in the
use of those reporting verbs were analyzed. Also,
whether there were any overused reporting verbs in nonnative ELT research articles with reference to native
ELT research articles was investigated. In addition, the
differences between native and non-native ELT research
articles in terms of the syntactic patterning of the first three
overused reporting verbs was in the scope of the study.
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The results of the study were supposed to contribute to
the literature on the use of reporting verbs and how to use
them. In addition, non-native ELT learners and researchers
would benefit from the results of the study to improve their
academic writing skills.
Contoh teks pendahuluan AJ di atas dikutip dari artikel
yang berjudul A Contrastive Corpus-based Analysis of the Use of
Reporting Verbs by Native and Non-native ELT Researchers oleh
Maide Yilmazi & Zeynep Özdem Ertürk (dalam Arsyad dan
Arono, 2018). Pendahuluan tersebut telah memenuhi standar
pendahuluan penulian AJ berbahasa Inggris. Pada paragrap
pertama, penulis memulai dengan memberikan gambaran
umum tentang topik penelitian atau Move 1, yaitu “There are
many studies conducted by non-native researchers in the field of
ELT. These researchers need to follow new developments in the
field and also because they mostly report their scientific findings
in English, they certainly need to acquire English academic writing
skills. Citing others’ work is one of the essential parts of academic
discourse...”. Selanjutnya, penulis memaparkan hasil-hasil
penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya
yang terkait dengan Reporting Verbs, yaitu “There has been
a lot of research on reporting since Swales’ (1990) pioneering
work “Genre Analysis” and reporting has been studied in different
aspects in literature. Some researchers conducted structural
studies on reporting (e.g. Hyland, 1999; Pickard, 1995; Swales,
1981, 1990). Swales (1990) divided reporting structures as integral
and non-integral...” Hal ini menunjukkan bahwa kajian topik
tentang Reporting Verbs masih sangat menarik dan penting
untuk dilakukan.
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Untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian yang
akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau
Move 2, penulis mengungkapkan dalam paragrap terakhir atau
4, ‘Unlike some studies investigating reporting verbs focusing
on specific sections of research articles (Yeganeh & Boghayeri,
2015; Manan & Noor, 2014; Loi, 2012), in this study, all parts of
the articles were included in the data,excluding texts associated
with tables and graphics, references, abstracts and footnotes’.
Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya
meneliti satu atau beberapa bagian AJ, penelitian yang akan
dilakukan menganalisis semua bagian dalam artikel yang
menjadi sampel penelitian mereka. Terakhir, Maide & Zeynep
memberikan gambaran tentang apa saja yang akan diteliti
nantinya atau Move 3 dengan kalimat “... In the study, the most
frequently used reporting verbs by native and non-native ELT
researchers and functional and positional differences in the use of
those reporting verbs were analyzed. Also,whether there were any
overused reporting verbs in non-native ELT research articles with
reference to native ELT research articles was investigated...”

Bagaimana Menulis Kajian Pustaka
Bagian pendahuluan merupakan tempat utama bagi penulis
untuk mengevaluasi atau menelaah apa yang telah diteliti atau
ditemukan oleh peneliti lain dalam studi terkait sebelumnya
(Swales, 1990). Lebih khusus lagi, menurut Swales, penulis
perlu memberikan penjelasan dan penilaian pada temuan
penelitian sebelumnya yang terkait dengan tulisan mereka untuk
menciptakan “niche” atau peluang untuk kegiatan penelitian.
Swales lebih lanjut menunjukkan bahwa kajian pustaka adalah
elemen wajib dalam bagian pendahuluan artikel kecuali dalam
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bidang penelitian yang sangat baru, seperti di bidang teknologi
komputer. Selain menjadi bidang disiplin baru, penelitian tentang
teknologi komputer berbeda dari yang ada dalam disiplin lain;
misalnya, penelitian di bidang ini lebih ditujukan untuk tujuan
komersial daripada menghasilkan pengetahuan baru. Namun,
data dari studi Arsyad dan Adila (2018) menunjukkan bahwa
cara penulis Indonesia menulis tinjauan pustaka atau mengutip
karya orang lain dalam pengantar RA mereka berbeda dari
pengarang internasional. Data ditampilkan dalam tabel berikut
ini.
Tabel 9. Fungsi Kutipan dalam Bagian Pendahuluan Artikel
Berbahasa Inggris yang Ditulis oleh Penulis Indonesia (Arsyad
dan Adila, 2018)
Functions of Citation

Citation Frequency in RA Introductions
%
IJC IJES Bio JICT Total

n=75
F1 (Mendefinisikan istilah1
istilah penting)
F2 (Membenarjelaskan
6
masalah penelitian)
F3 (Mendukung penting21
nya topik penelitian)
F4 (Menyarankan solusi
7
utk mengatasi masalah
penelitian)
F5 (Mengeritik literatur
2
yang dikutip)
10
F6 (Mengidentifikasikan
kesenjangan dalam penelitian terdahulu)

n=77 n=124 n=80 N=356
3

10

5

19

5.34

5

15

4

30

8.43

17

30

25

93

26.12

3

4

5

19

5.34

1

2

6

11

3.09

11

19

9

49

13.65
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F7 (Mendukung pendapat
atau hasil

28

37

44

26

135

37.92

penelitian yang dikutip)
Notes:
IJC=Indonesian Journal of Chemistry
IJES=Journal of Engineering and Technology Science
BIO=Journal of Biotropis: The South East Asian Journal of Tropical
Biology
JICT=Journal of ICT Research and Application

Tabel 9 menunjukkan bahwa fungsi kutipan yang paling
dominan ditemukan dalam pendahuluan AJ berbahasa Inggris
oleh penulis Indonesia adalah untuk menyajikan pembenaran
(135 dari 356 atau 37,92%). Penelitian ini menegaskan studi
sebelumnya, seperti dari Samraj dan Swales. Samraj (2002)
mengemukakan bahwa beberapa kutipan dapat digunakan
untuk tujuan yang berbeda dari pada menunjukkan celah dan
ditemukan di seluruh bagian pengantar RA dan ini disebut
‘menyajikan justifikasi positif (Swales, 2004, hlm. 230). Swales
menganggap fungsi ini sebagai pilihan (optional) karena
pembaca di banyak disiplin ilmu berharap bahwa penulis
menunjukkan pandangan atau sikap mereka sendiri terhadap
literatur yang dikutip dan ini mengharuskan penulis untuk
menyatakan apa yang mereka pikirkan dan bukan hanya untuk
mengetahui tulisan yang terkait dengan tulisan mereka (Feak &
Swales, 2009, hlm. 71). Untuk penulis Indonesia, penggunaan
F-7 (menyajikan pembenaran positif) adalah untuk tujuan
menunjukkan bahwa mereka akrab dengan perkembangan
penelitian terbaru yang terbit dalam literatur terbaru.
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Penggunaan F-7 (menyajikan pembenaran positif) yang
dominan oleh penulis Indonesia dalam menelaah literatur
mungkin merupakan transfer pola retorika dari kajian pustaka
dalam tesis atau disertasi ke dalam artikel jurnal. Penulis
Indonesia tampaknya tidak membedakan pola retorika kajian
pustaka untuk tesis dan disertasi dengan yang untuk AJ dan
menggunakan gaya yang sama untuk kedua tujuan tersebut.
Menurut Rifai (1995), referensi atau tinjauan literatur dalam
konvensi penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia, seperti
dalam menulis tesis, disertasi atau esai, digunakan untuk dua
tujuan utama: untuk menguraikan topik penelitian yang sudah
diperkenalkan dan untuk menelaah pengetahuan dan praktik
terkini yang berhubungan dengan topik penelitian, yang dapat
digunakan untuk memperkuat poin dalam bagian pembahasan.
Namun, menurut Coleman (2014), tidak seperti dalam AJ,
tujuan penulis menelaah literatur dalam tesis dan disertasi
adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa mereka tahu dan
akrab dengan referensi terkait dan tidak untuk menilai dan
berargumen tentang literatur tersebut.
Fungsi yang paling penting dari kutipan dalam
pendahuluan AJ berbahasa Inggris adalah untuk menunjukkan
kesenjangan pengetahuan yang ditemukan dalam literatur
yang dikutip (Saunders & Rojon, 2011; Swales, 1990) atau
F-5 (mengevaluasi negatif literatur yang dikutip) atau F-6
(menunjukkan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya).
Namun, dalam AJ berbahasa Inggris oleh penulis Indonesia,
seperti yang terlihat pada Tabel 9, fungsi kutipan ini jarang
ditemukan. Kutipan dengan dua fungsi ini hanya ditemukan
60 kali (16,74%). Ini menyiratkan bahwa penulis Indonesia
cenderung menghindari evaluasi negatif terhadap ide atau
hasil penelitian penulis lain. Namun, menurut Oliver (2012,
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hlm. 8), cara begini tidak membantu mengembangkan
argumen; padahal, ini suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam
penulisan akademik. Oleh karena itu, tulisannya mungkin tidak
memuaskan pembaca internasional.
Di bawah ini disajikan satu contoh bagian telaah
pustaka yang ditulis oleh penulis Indonesia dalam sebuah AJ
berbahasa Inggris yang diambil dari Soraya dan Ridwan (2019).
There are several numbers of English texts that should
be mastered by the students; one of the notable is the
report text. Gerot & Wignell (1994:196) define report
text as a genre of text which aims to describe the way
things are, with reference to a range of natural, manmade and social phenomenon in our environment.
Report text may reveal the natural phenomenon such
as living or non-living things, and social phenomenon
such as technology, economic issue, parliament, and
political parties. Since report text is a common text
taught to students of English major, therefore it has
been assumed that the students are familiar with it,
in terms of the use of its grammatical features and
generic structures. Yet, though the fact appears to be
so, the errors in writing are still found in non-English
speaking students’ writing productions.
...Corder (1981:24) claims that the making of errors is
significant because it is part of the learning process
itself. He also adds that the process of learning a
second language is a fundamentally different nature
from the process of primary acquisition. In order to get
the uptake and feedback on their writing, it is needed
to have a further analysis toward the errors students
make. Therefore, in order to analyze errors made by the
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learners, some experts in second language acquisition
field then construct an approach namely, Error Analysis
(EA).
Gass & Selinker (2008:103) define EA as a procedure
for analyzing second language data that begins with
the errors learners make and then attempts to explain
them. According to them, there are two main sources
of error, namely inter-language (negative interference
from L1) and intralanguage (developmental errors
between L1 and L2). Error analysis has successfully
proven its function in analyzing L2 learners’ errors in
numerous research of classroom situation. By seeing
at the success of EA procedures conducted in L2
classroom situation, it is necessary for the researcher
to take an insight over several previous researches on
this field.
Research on error analysis has been frequently done.
Thus, it is important to take a view on former ones.
Zawahreh (2012) investigated the written English
errors of 350 tenth grade students in females and males
schools in Ajloun, Jordan. The students were asked to
write a free essay about “A journey to the ancient city
of Jerash in Jordan” in an ordinary English language
exercise in the class. The findings were respectively;
the most predominant errors among tenth grade
students in Ajloun schools within morphology errors
of lack of agreement between subject and the main
verb, function words errors of insertion of prepositions,
syntax errors of omission of the main verb, tenses
errors of using present instead of past, and lexical
items errors of lexical item order.
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Barzegar (2013) committed to analyzing Persian
Learners of English made in converting ten Persian
sentences into English. The data of the research was
analyzed according to several procedures, such as
collecting, describing, analyzing and evaluating the
errors that were made by the intermediate level students
from the Simin Institute in Ramsar, Iran. The result of
the study indicate that the majority of errors produced
by these learners involve syntactic morphological
errors in the descriptive of errors, substitution in the
process of errors, and intralingua errors dominated the
source of errors.
Contoh bagian telaah pustaka di atas diambil dari artikel
yang berjudul Syntactical Error Analysis on Report Text oleh
Soraya, dkk. (2019 dikutip dari Arsyad dan Arono, 2019). Dari
pola penulisan telaah pustaka pada contoh di atas, terlihat
bahwa penulis tidak memberikan argumentasi terhadap
informasi yang dikutipnya. Penulis hanya menyampaikan ideide dari para pakar, tanpa menunjukkan posisi penulis sendiri
terhadap telaah pustaka yang disitasinya. Misalnya, apakah
peneliti setuju dengan ide-ide atau informasi yang disampaikan
oleh para pakar atau sebaliknya memberikan bantahan atau
sanggahan terhadap ide-ide tersebut dengan memberikan
argumentasi logis dan ilmiah.
Menurut Arsyad & Arono (2019) di dalam melakukan
telaah pustaka, penulis sebaiknya melakukan penilaian
terhadap kelebihan, kekurangan, dan kendala dari setiap solusi
yang diusulkan. Contoh, di dalam telaah pustaka “...Zawahreh
(2012) investigated the written English errors of 350 tenth grade
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students in females and males schools in Ajloun, Jordan...”, penulis
tidak memberikan pernyataan sikap atau authorial stance
terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Zawahreh.
Penulis hanya menjabarkan proses dan hasil penelitian yang
telah dilakukan oleh Zawahreh. Hal ini dinyatakan dalam
kalimat “...The students were asked to write a free essay about
“A journey to the ancient city of Jerash in Jordan” in an ordinary
English language exercise in the class...” Begitupun di dalam
telaah pustaka “Barzegar (2013) committed to analyzing Persian
Learners of English made in converting ten Persian sentences
into English...”, penulis hanya memberikan informasi tambahan
terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Barzegar
sebagaimana yang terdapat dalam kalimat “The data of the
research was analyzed according to several procedures, such as
collecting, describing, analyzing and evaluating the errors that were
made by the intermediate level students from the Simin Institute in
Ramsar, Iran....”
Sebagai bahan perbandingan di bawah ini disajikan satu
contoh bagian telaah pustaka (literature review) yang ditulis
oleh penulis internasional dan terbit dalam jurnal internasional.
Hyland (1999, 2000, 2002) states that reference to
the works or ideas of others has an important role
in the knowledge construction. In fact, citing other
works allows writers to get their research grounded,
show the significance and relevance of their research,
provide justifications for their arguments, and position
themselves in relation to other disciplinary members...
…
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...Discussion section/chapter of a RA/thesis. Similarly,
Chen and Kuo (2012) stated that citations in M.A.
theses seem to perform different rhetorical functions
in different chapters. Although these studies have
provided some insights into the way NNEWs cite in their
theses and in their first writing for publication, they have
not been systematically documented since no study
has been investigated on how citations are used in the
thesis by NNEWs. Moreover, little is known about the
way students cite in each chapter of their M.A. theses
although they are considered as a high stakes genre of
a student’s academic accomplishment (Hyland 2004).
The current study, which aims to investigate the use of
citations in each chapter of their M.A. theses, therefore,
is expected to add more information about students’
use of citation to the literature and to shed more light
on how NNEWs cite in their theses.
Contoh bagian telaah pustaka di atas diambil dari
artikel yang berjudul Citation Practice in the Whole TESOL
Master’s Theses by Vietnamese Postgraduates oleh Loan &
Pramoolsook (diambil dari Arsyad dan Arono, 2019). Di dalam
telaah pustaka tersebut, Loan & Pramoolsook tidak hanya
mensitasi ide dari para pakar, seperti dalam kalimat “Hyland
(1999, 2000, 2002) states that reference to the works or ideas of
others has an important role in the knowledge construction...”,
akan tetapi juga menyajikan argumen berupa pernyataan yang
mendukung ide Hyland sebagaimana yang terdapat pada
kalimat “...In fact, citing other works allows writers to get their
research grounded, shows the significance and relevance of their
research,...” Loan & Pramoolsook mempertegas pernyataan
Hyland yang menyatakan bahwa dengan mensitasi ide orang
lain, maka dapat membantu penulis untuk mengkontruksi
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pengetahuannya. Bahkan, mengutip karya-karya orang lain
memungkinkan penulis untuk mendapatkan landasan atau
alasan (rationale) penelitian mereka serta menunjukkan
signifikansi dan relevansi penelitian mereka.
Pada paragraf berikutnya, Loan & Pramoolsook mensitasi
hasil penelitian dari Chen & Kuo (2012), yaitu “...Similarly,
Chen and Kuo (2012) stated that citations in M.A. theses seem
to perform different rhetorical functions in different chapters...”
Dalam paragraf ini, Loan & Pramoolsook juga menunjukkan
kelemahan penelitian yang telah dilakukan oleh Chen & Kuo
sebagaimana yang terdapat pada kalimat “...Although these
studies have provided some insights into the way NNEWs cite in their
theses and in their first writing for publication, they have not been
systematically documented since no study has been investigated
on how citations are used in the thesis by NNEWs...” Dari kalimat
ini, Loan & Pramoolsook menyatakan bahwa penelitian yang
dilakukan oleh Chen & Kuo belum terdokumentasi secara
sistematis karena sebelumnya belum ada peneliti yang mengkaji
tentang sitasi dalam tesis. Selanjutnya, Loan & Pramoolsook
juga memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian yang
dilakukan oleh Chen & Kuo dengan mensitasi ide dari Hyland
sebagaimana yang terdapat dalam kalimat “Moreover, little is
known about the way students cite in each chapter of their M.A.
theses although they are considered as a high stakes genre of a
student’s academic accomplishment (Hyland 2004)...”. Dengan
memberikan pendapat atau sikap terhadap penelitian-penelitian
orang lain yang dikutip, penulis membangun sebuah argumen
untuk meyakinkan (convince) pembaca bahwa penelitian yang
akan dilakukan berbeda dengan yang sudah pernah dilakukan
sehingga hasilnya nanti akan dapat menambah pengetahuan
pembaca tentang topik yang sama atau berkaitan.
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Perbedaan Pola Retorika Bagian Metode Penelitian
Swales dan Feak (1994) menyatakan bahwa bagian metode
umumnya dianggap sebagai bagian termudah dari sebuah AJ
dan oleh karena itu, biasanya bagian ini yang pertama ditulis.
Namun, menurut Belcher (2009), meskipun bagian metode
terlihat mudah, penulis juga mengalami kesulitan dalam
menulisnya, terutama pada waktu AJ ditulis dalam bahasa
asing atau bahasa kedua, seperti bahasa Inggris untuk peneliti/
penulis Indonesia. Mereka menghadapi kesulitan, antara
lain, dalam menentukan pilihan ‘tenses’, menggunakan jenis
kalimat (aktif atau pasif), memberikan informasi yang cukup
tentang proses penelitian, dan mengikuti format yang tepat
yang disarankan oleh editor jurnal dalam pedoman jurnal yang
ditargetkan.
Selain itu, seperti yang disarankan oleh Branson (2004),
bagian metode harus ditulis dengan baik dan jelas sehingga
penelitian dapat direplikasi. Dengan demikian, bagian Metode
juga memiliki fungsi komunikatif untuk meyakinkan pembaca
bahwa kegiatan penelitian telah dilakukan dengan baik dan
benar, responden mewakili kelompok populasi yang dituju dan
metode yang dipakai telah dapat menghindari kemungkinan
kesalahan dan kelemahan pada data.
Tabel 10. Unit Komunikatif dalam Bagian Metode Penelitian
Artikel Berbahasa Indonesia (Arsyad, 2013)
Moves

Move 1 (Latar belakang penelitian)
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RS

EJ

Journals
EM LL

4
4

15
11

12
4

7
8

Total
PJ

SS

6
6

7
5

%

N=51
38

74.5

Move 2 (Tujuan/
Pertanyaan/
Hipotesa
penelitian)
Move 3 (Subjek/bahan penelitian)
Move 4 (Lokasi
penelitian)
Move 5 (Prosedurpenelitian)
Move 6 (Keterbatasan penelitian)
Move 7 (Analisa
data)

-

5

-

-

-

-

5

9.8

2

12

5

7

8

4

38

74.5

-

10

2

-

2

3

17

33.3

3

9

3

6

7

6

34

66.6

-

-

-

-

-

-

-

0

3

9

8

8

8

2

38

74.5

Notes:
RS=Religious Studies			
EJ=Education Journal
EM=Economics and Management		
LL=Language and Literature
PJ=Psychology Journals			
SS=Social Sciences

Tabel 10 menunjukkan bahwa Move dominan dalam
bagian Metode Penelitian adalah Move 1, Move 3, Move 5, dan
Move 7. Dapat dinyatakan bahwa keempat Move ini adalah Move
utama di bagian metode AJ berbahasa Indonesia dalam Ilmu
Sosial dan Humaniora, sementara Move 2 dan Move 4 hanya
merupakan Move pelengkap. Data ini juga menunjukkan bahwa,
Move 2 sangat langka ditemukan dalam korpus penelitian ini.
Juga, dalam hal penggunaan Step, dapat disimpulkan bahwa
bagian Metode dalam AJ Indonesia mirip dengan AJ Bahasa
Inggris meskipun ada perbedaan kecil dibandingkan dengan
temuan Peacock (2011) dan Lim (2006), yang meneliti bagian
Metode Penelitian dalam AJ berbahasa Inggris.
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Perbedaan Penulisan Bagian Hasil dan Pembahasan
Bagian lain yang paling penting dan sulit dalam artikel jurnal
adalah bagian diskusi. Di sini penulis harus menunjukkan
kepada pembaca kontribusi hasil penelitian mereka terhadap
pengetahuan yang tersedia tentang topik yang relevan
sebagaimana ditemukan dalam literatur terkait. Di sini para
penulis juga harus menjelaskan mengapa hasil penelitian
mereka sebagaimana adanya dan apa artinya (Hess, 2004
dan Hagin, 2009). Dalam bagian diskusi, para penulis harus
merangkum dan menginterpretasikan hasil penelitian mereka
dan mengomentari setiap butir sebagaimana dibahas dalam
pertanyaan atau hipotesis penelitian (Thyer, 2008 dan Branson,
2004). Namun, menurut Parkinson (2011: 164), mayoritas
mahasiswa atau penulis pemula merasa sangat sulit untuk
menulis bagian pembahasan. Tabel di bawah ini merangkum
hasil penelitian Arsyad (2013) yang meneliti unit komunikatif
umum di bagian diskusi AJ Indonesia yang ditulis oleh penulis
Indonesia dalam Ilmu Sosial dan Humaniora.
Tabel 11. Unit Komunikatif dalam Bagian Hasil dan
Pembahasan Artikel Berbahasa Indonesia (Arsyad, 2013)
Moves

Move 1
(Latar belakang
penelitian)
Move 2
(Pernyataan tentang hasil penelitian)
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SS
n=7
5

PJ
n=6
4

7

6

Journals
EJ
RS
n=14 n=4
11
4

14

4

EM
n=10
4

LL
n=6
4

10

6

Total
N=47

%

32

68

47

100

Move 3
(Hasil penelitian
yang terduga atau
tidak terduga)
Move 4
(Rujukan pada
literatur terkait)
Move 5
(Penjelasan/
Penafsiran tentang
hasil penelitian)
Move 6
(Contoh atau
Ilustrasi hasil
penelitian)
Move 7
(Kesimpulan)
Move 8
(Saran/ Rekomendasi)

-

-

-

1

-

-

1

2.1

2

4

3

2

4

3

18

38.3

5

6

7

3

8

2

31

65.9

1

-

1

1

-

-

3

6.4

3

1

9

1

5

1

20

42.5

3

3

3

1

4

-

14

29.8

Notes: SS=Social Sciences		
PJ=Psychology Journals
EJ=Education Journals		
RS=Religious Studies
EM=Economic and Management
LL=Language and Literature

Move dominan yang ditemukan di bagian pembahasan,
seperti yang dapat dilihat pada Tabel 11, adalah Move1 (informasi tentang latar belakang penelitian), Move-2
(pernyataan tentang hasil penelitian), dan Move-5 (penjelasan/
interpretasi hasil penelitian). Pola retorika yang khas ini berbeda
dengan yang ada dalam AJ bahasa Inggris yang memiliki:
Move-1, Move-2 dan Move-4 (rujukan pada literatur terkait).
Perbedaan yang paling signifikan terletak pada penggunaan
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Move-4. Tidak seperti AJ Indonesia, Move-4 dalam AJ Bahasa
Inggris merupakan Move dominan untuk menunjukkan kepada
pembaca bahwa temuan penelitian mereka berkontribusi pada
pengetahuan atau literatur yang ada dalam literatur yang
relevan.
Berikut ini disajikan sebuah contoh bagian pembahasan
dalam AJ berbahasa Inggris yang ditulis oleh penulis Indonesia
dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah di Indonesia.
The Use of Subject- Verb Agreement
The last syntactical error categories being analysed
was the use of subject-verb agreement (SVA). The
SVA analysis then subcategorized into two; the use
of number and the use of tenses. Table 3 below is
presented to project the example of error found in the
clause.
…
Table 3 showed that the use of subject verb agreement
(SVA) occurred for 117 times. It was constituted by the
use of number agreement and the use of past tense
agreement. The number of agreement errors occurred
for 22 times which caused by 3 inter-language errors
and 19 intra-language errors. Meanwhile, the tense
agreement errors occurred for 95 times which caused
by 6 inter-language errors and 89 intra-language
errors. It was obviously a huge number of errors
found in 20 students’ writing results. Differences
in structure of Indonesian language and English
language might have been causing the occurrences
of SVA errors. In Indonesian language structure,
change of tenses doesn’t exist, so there are no verb
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or predicate changes. Moreover, number of subject
doesn’t affect the changes of verb. (paragrap 2)
Eventually, in relation to the objective of the study,
it was found that the most predominant syntactical
errors fell into the use of article, followed by the use of
SVA and the use of relative pronoun respectively. The
most influencing errors caused by the intra-language
source (L2 interference). Clearly, by seeing through
these findings, some pedagogical remediation related
to syntactical and English grammatical needed to
be carried out. (paragrap 3)
... Due to the findings that the error is caused mostly by
intralanguage errors, thus, the students are required
to be even more serious in learning and practicing
English grammar, whether in writing or speaking skill.
In addition, the researcher recommends the students
to keep reading books which related to English
grammar and genre-based writing.
Contoh di atas diambil dari Soraya dan Ridwan (2019)
dalam ‘Journal of Applied Linguistics and Literature’ dengan
judul article ‘Syntactical Error Analysis on Report Text. Untuk
hasil data penelitian, Soraya & Ridwan telah menyajikan data
sesuai dengan tujuan penelitian yang diajukan, yaitu untuk
menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta
didik dalam beberapa aspek bahasa ((1) to find out the most
predominant errors made by the students, (2) to investigate the
source causing the errors). Namun, pada aspek pembahasan,
Soraya & Ridwan hanya menyampaikan pendapat mereka saja
tanpa memberikan argumentasi dengan membandingkan hasil
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penelitian mereka terhadap penelitian-penelitian serupa yang
sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.
Soraya & Ridwan hanya menggunakan beberapa Move
saja di sini, seperti Move 1 yang berisikan tentang Background
information about the research. Informasi yang berhubungan
dengan latar belakang penelitian dapat dilihat pada kalimat
“The last syntactical error categories being analysed was the use
of subject-verb agreement (SVA)...” Selanjutnya, Move 2 tentang
Statement of results yang berisi pernyataan terkait dengan
hasil penelitian dapat dilihat pada kalimat “...The SVA analysis
then subcategorized into two; the use of number and the use of
tenses...”. Selain itu, untuk Move 3 Statement of (un)expected
findings , Soraya & Ridwan juga menambahkan kalimat “...Table
3 below is presented to project the example of error found in the
clause” yang menunjukkan bukti terkait dengan hasil penelitian
yang telah diperoleh.
Untuk Move 5 Explanation of research results, Soraya
& Ridwan memulainya dengan argumentasi terkait isi tabel
sebagaimana yang terlihat pada kalimat “Table 3 showed that
the use of subject verb agreement (SVA) occurred for 117 times...”
Sedangkan Move 6 Illustration to support the research results yang
berisikan tentang ilustrasi untuk mendukung hasil penelitian
dapat dilihat pada kalimat “Eventually, in relation to the objective
of the study, it was found that the most predominant syntactical
errors fell into the use of article, followed by the use of SVA and the
use of relative pronoun respectively...”, artinya bahwa kesalahan
sintaksis itu sering terjadi setelah diikuti oleh SVA (Subject Verb
Agreement). Terakhir, Move 8 Suggestions or recommendation
dijelaskan oleh Soraya & Ridwan dalam kalimat “...Clearly, by
seeing through these findings, some pedagogical remediation
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related to syntactical and English grammatical needed to be carried
out” dan pada kalimat “Due to the findings that the error is caused
mostly by intralanguage errors, thus, the students are required to
be even more serious in learning and practicing English grammar,
whether in writing or speaking skill. In addition, the researcher
recommends the students to keep reading books which related to
English grammar and genre-based writing.”
Di dalam bagian hasil dan pembahasan yang disajikan
oleh Soraya & Ridwan, tidak terdapat Move 4 atau Reference to
previous relevant studies dan Move 7 Deduction and hypothesis
or Interpretation of research findings. Hasil penelitian ini tidak
dibahas dengan merujuk kembali teori-teori dan temuan
penelitian relevan yang digunakan di dalam penelitian tersebut.
Selain itu, juga tidak terdapat interpretasi terhadap hasil
penelitian. Soraya & Ridwan hanya menyampaikan data-data
sesuai fakta yang diperoleh selama penelitian. Menurut Swales
(1990 dan 2004), Move 4 merupakan sebuah bagian yang wajib
(obligatory) ada dalam sebuah bagian pembahasan AJ karena
di sini lah penulis dapat mengaitkan temuan penelitiannya
dengan teori atau pendapat pakar atau temuan-temuan
penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada
bagian ini juga penulis atau peneliti dapat menegaskan bahwa
temuan penelitiannya mempunyai sumbangsih atau kontribusi
terhadap pengetahuan yang sudah ada dalam literatur dan
tidak hanya berupa pengulangan atau duplikasi (reinventing the
weel) dari apa yang telah diteliti dan dipublikasikan orang lain
sebelumnya.
Di bawah ini disajikan sebuah contoh bagian hasil dan
pembahasan yang diambil dari sebuah AJ berbahasa Inggris
yang terbit dalam sebuah jurnal internasional sebagai bahan
perbandingan.
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In the case of total number of reporting verbs found in
the corpus (Table 2), 254 different reporting verbs in five
subcategories were used. Based on our expectations of
Thompson and Ye’s (1991) classification, the number
of reporting verbs used in author’s act category was
far higher than the number of the ones used in writer’s
act category. This distribution was not only true for
the total number of verbs, but also for all three groups
of verbs. The ratio of author’s act reporting verbs
to writer’s act reporting verbs used by both NES and
NNES were similar to the total number of the verbs.
This observation was also true about the verbs used
only by NES and the ones used only by NNES.

In the case of distribution of reporting verbs in
different subcategories, the highest number of verbs
used belonged to textual subcategory excluding the
group of verbs used only by NNES in which writers
used more mental verbs compared to other types
of reporting verbs. In the case of reporting verbs
referring to a mental activity the group of verbs shared
by NES and NNES had the lowest number indicating
that writers of each group tended to use a specific
range of verbs that did not overlap in a large degree.
Table 2 also shows that overall 46 research reporting
verbs were used, and this is the lowest number of
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verbs used in author’s act category. Moreover, its
distribution among NES and NNES showed that they
shared a high number of these verbs.
Writer’s act reporting verbs constituted a smaller
portion of the total number of verbs found in the
corpus, and most of the verbs belonged to the
subcategory of theorizing which in all cases except
the verbs used only by NNES was more than the
number of the verbs used in research subcategory.
Comparing verbs formed the group consisting of
the lowest number with only four verbs used only 25
times in the whole corpus.
Overall, the largest number in each category belonged
to the verbs that were used by both groups of writers
except mental verbs, indicating that to some extent
writers of both groups had similar choices of verbs in
creating their patterns of citation. Of course, this can
only be stated about the choice of verbs, whereas, in
the case of type of quotations they used, substantial
differences existed.
In the case of different subcategories of author’s
act, findings suggested that NNES overall used more
mental verbs. The findings also showed that in case of
indirect quotations they have used more mental verbs.
On the contrary, NES used more research verbs in both
direct and indirect speech. This fact could be ascribed
to Hyland’s (2005) claim that reporting verbs facilitates
the creation and maintenance of connection between
writers and readers and they also enable writers to
display their stance toward the quoted material. This
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might signal that in quoting other researchers NES
preferred to remain more objective by using research
verbs, which refer to employed physical and mental
steps throughout the research process rather than
mental verbs, which refer to unobservable processes
they were absent at the time of their occurrence.
Although the findings may suggest that researchers
in each group followed a specific and to some extent
conscious pattern of citation, it can also be argued
that some writers may have used their verbs semiautomatically and no specific purpose is behind
them (Swales, 2014), a claim that cannot be verified
without interviewing authors of the texts which was
not feasible for the researchers. Nevertheless, not
in all cases of such interviews could be helpful and
revealing (Harwood, 2008, 2009).
With such findings and interpretations, this study tried
to investigate the difference in the use of reporting
verbs by NES and NNES in applied linguistics
articles in English. The findings showed contrasting
result in the use of reporting verbs by two groups of
writers, which the researchers believe this to be the
result of strategies used in order to report materials
objectively. There are some concluding remarks and
suggestions for further research that are mentioned
in last section of this paper.
Contoh hasil dan pembahasan di atas di ambil dari artikel
yang berjudul Reporting Verbs in Applied Linguistics Research
Articles by Native and Non-native Writers oleh Manoochehr
Jafarigohar (2015 dikutip dari Arsyad, 2016). Move 1 Background
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information about the research terdapat pada kalimat “In the
case of total number of reporting verbs found in the corpus (Table
2), 254 different reporting verbs in five subcategories were used...”
Jafarigohar memberikan pernyataan bahwa perbedaan RV
yang dibahas pada penelitiannya dapat dilihat pada tabel 2
yang disajikan. Move 2 Statement of results dapat dilihat pada
kalimat “...This distribution was not only true for the total number
of verbs, but also for all three groups of verbs...”,yakni bahwa hasil
yang disajikan pada tabel 2 mencakup semua aspek yang akan
dicari di dalam penelitian tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan
pernyataan tegas yang diungkapkan dengan menggunakan
pola kontradiksi “...was not only , but also for...”
Move 3 Statement of (un)expected findings dapat dilihat
pada kalimat “In the case of distribution of reporting verbs in
different subcategories, the highest number of verbs used belonged
to textual subcategory excluding the group of verbs used only by
NNES in which writers used more mental verbs compared to other
types of reporting verbs...” yang artinya bahwa hasil penelitian
telah menunjukkan distribusi terkait dengan RA dalam berbagai
kategori. Move 4 Reference to previous relevant studies terdapat
pada kalimat “...Based on our expectations of Thompson and
Ye’s (1991) classification, the number of reporting verbs used in
author’s act category was far higher than the number of the ones
used in writer’s act category...”. Kalimat ini menunjukkan bahwa
penulis memberikan perbandingan dengan hasil penelitian
yang sama yang sudah pernah dilakukan oleh Thompson dan
Ye. Selanjutnya juga pada kalimat “...This fact could be ascribed
to Hyland’s (2005) claim that reporting verbs facilitates the creation
and maintenance of connection between writers and readers and
they also enable writers to display their stance toward the quoted
material...”
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Move 5 Explanation of research results terdapat dalam
kalimat “...Writer’s act reporting verbs constituted a smaller portion
of the total number of verbs found in the corpus, and most of the
verbs belonged to the subcategory of theorizing which in all cases
except the verbs used only by NNES was more than the number
of the verbs used in research subcategory...” yang menunjukkan
penjelasan tentang hasil penelitian dari Tabel 2.
Move 6 Illustration to support the research results dapat
dilihat pada kalimat “...In the case of different subcategories
of author’s act, findings suggested that NNES overall used more
mental verbs. The findings also showed that in case of indirect
quotations they have used more mental verbs. On the contrary,
NES used more research verbs in both direct and indirect speech...”
Kalimat ini menunjukkan bahwa penulis memberikan analisis
terhadap hasil penelitiannya dengan memberikan penekananpenekanan berupa frasa “In the case of different..” dan “The
findings also showed that..” Selanjutnya, Move 7 Deduction and
hypothesis or Interpretation of research findings dapat dilihat
pada kalimat “Although the findings may suggest that researchers
in each group followed a specific and to some extent conscious
pattern of citation, it can also be argued that some writers may
have used their verbs semi-automatically and no specific purpose is
behind them (Swales, 2014), a claim that cannot be verified without
interviewing authors of the texts which was not feasible for the
researchers...” Dalam kalimat ini, penulis menginterpretasikan
hasil yang telah diperoleh dengan pola membandingkan yang
ditunjukkan oleh frasa “Although the findings may suggest..., it can
also be argued...”Terakhir, Move 8 Suggestions or recommendation
terdapat pada kalimat “...There are some concluding remarks
and suggestions for further research that are mentioned in last
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section of this paper.” Artinya, secara lebih rinci, penulis akan
menuangkan saran-saran dan rekomendasi di bagian khusus
dari tulisannya.

Kesimpulan
Artikel jurnal penelitian adalah tulisan ilmiah atau akademik
yang harus bersifat argumentatif dan persuasif dan oleh
karena itu penulis harus menyatakan argumen mereka dengan
jelas dan mendukung klaim secara meyakinkan. Dalam
sebuah AJ, setidaknya ada tiga tempat yang harus ditulis
secara argumentatif dan meyakinkan dengan menggunakan
pola retorika yang tepat sebagaimana yang diharapkan oleh
pembaca jurnal, yaitu: abstrak, pendahuluan dan pembahasan.
Pola retorika AJ dapat bervariasi dari satu bidang ilmu ke
yang lain dan dari satu bahasa dan budaya ke yang lain dan
oleh karena itu penulis harus mempelajari dan mematuhi pola
retorika yang biasanya ditemukan dalam contoh AJ di bidang
ilmu mereka sendiri, terutama dari AJ yang diterbitkan dalam
jurnal internasional. Dengan demikian, diharapkan bahwa
kualitas draf AJ akan meningkat setidaknya dari sudut pandang
pola retorika dan begitu juga kemungkinan naskah mereka
untuk diterima oleh jurnal internasional bereputasi.
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bab
IV

KESULITAN DALAM MEMILIH JURNAL
INTERNASIONAL BEREPUTASI ATAU
TERINDEKS

T

idak jarang kita jumpai peneliti atau mahasiswa
pascasarjana kesulitan dalam mencari jurnal
internasional untuk menerbitkan artikel penelitian
mereka; sebagian mereka terpilih jurnal internasional yang abalabal dan berbayar (predatory journals) sehingga artikel mereka
tidak memenuhi persyaratan sebagai artikel jurnal bereputasi
(reputable). Artikel yang sudah diterbitkan oleh sebuah jurnal
tidak dapat ditarik kembali untuk dikirimkan ke jurnal lain.
Sebuah artikel bisa sangat bagus dan menarik untuk dibaca (a
good article is a good article), tetapi kualitasnya juga ditentukan
oleh kualitas jurnal yang menerbitkan artikel tersebut. Oleh
sebab itu, seorang peneliti atau mahasiswa pascasarjana
harus berhati-hati dalam memilih dan menentukan jurnal untuk
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menerbitkan artikel mereka: apakah bereputasi atau tidak.
Sebelum mengirimkan tulisan ke sebuah jurnal, penulis
sebaiknya mempelajari jurnal tersebut dengan sebaik-baiknya.
Perhatikan, misalnya, kecocokan misi jurnal dengan topik
dan isi artikel, reputasi jurnal yang dituju, panduan penulisan
artikel yang dipersyaratkan oleh pengelola jurnal, dan aturanaturan khusus yang diberlakukan jurnal tersebut (kalau ada).
Informasi tentang ciri-ciri jurnal dapat diperoleh dengan
mengakses informasi tentang jurnal tersebut melalui internet
kalau jurnal tersebut berupa jurnal elektronik atau “daring”
(online) atau dengan membaca langsung contoh cetak jurnal
tersebut di perpustakaan (kalau ada). Kalau jurnal tersebut
adalah jurnal elektronik yang open access sehingga contohcontoh artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal tersebut
dapat dipelajari, maka penulis dapat mengetahui ciri-ciri artikel
yang telah diterbitkan dalam jurnal tersebut tentang format
tulisan, seperti: ukuran kertas, ukuran huruf, jarak spasi, cara
pengutipan, jarak margin kiri-kanan dan atas-bawah, serta cara
penulisan judul dan subjudul atau judul pinggir.
Memilih jurnal yang tepat untuk mengirimkan tulisan
sangat penting terutama untuk menghemat waktu karena
proses penelaahan (reviewing) sebuah artikel oleh sebuah
jurnal bisa sampai satu tahun (Belcher, 2009). Jadi, kalau kita
mengirimkan sebuah artikel ke sebuah jurnal yang akhirnya
menolak tulisan tersebut setelah satu tahun kita kehilangan
waktu lama sekali dalam penantian. Secara rinci Belcher
menjelaskan sembilan kegiatan yang sebaiknya dilakukan oleh
penulis dalam memilih sebuah jurnal sebagai berikut:
1) Minta pendapat pada teman, mantan pembimbing
atau dosen satu bidang ilmu terutama yang sering
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berpublikasi pada jurnal internasional tentang jurnal
yang tepat untuk artikel yang telah ditulis;
2) Periksa jurnal milik pribadi, yang tersedia di
perpustakaan atau yang tersedia secara online dalam
bidang ilmu yang sesuai dengan artikel yang telah
ditulis;
3) Memilih jurnal yang tepat, misalnya, dengan melihat
pada daftar pustaka yang Anda gunakan sendiri —
terutama yang berupa artikel— karena sumber bacaan
yang digunakan tentunya juga dari bidang yang
relevan;
4) Melakukan hal yang sama, dengan melihat pada daftar
pustaka artikel penulis lain yang Anda kutip sendiri
dalam artikel Anda;
5) Kalau Anda bergabung dalam sebuah asosiasi bidang
ilmu, Anda bisa meminta pendapat tentang daftar
jurnal internasional yang relevan dengan topik tulisan
yang telah Anda tulis pada anggota asosiasi tersebut;
6) Bila Anda punya akses pada database elektronik,
seperti Cambridge University Press, Oxford University
Press, Sage, Elsevier Science, Wiley-Blackwell, Taylor
& Francis, dan Springer, Anda bisa mencari jurnal
yang cocok karena masing-masing database tersebut
mempunyai daftar jurnal yang mereka terbitkan dalam
berbagai bidang ilmu;
7) Mencari beberapa buku referensi tentang metode
penelitian sebab di situ juga ada yang dilengkapi
dengan daftar jurnal internasional bagi pembaca
bila ingin mengetahui lebih jauh tentang topik-topik
penelitian terkait lainnya;
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8) Mencari jurnal yang tepat dengan tulisan Anda melalui
internet searching dengan menggunakan kata atau
frasa kunci yang terdapat dalam judul artikel Anda;
9) Menilai setiap jurnal yang Anda pilih dengan menjawab
pertanyaan sebagai berikut: a) apakah jurnal tersebut
terbit tepat waktu?; b) apakah jurnal tersebut jurnal
peer review?; c) apakah tulisan yang diterbitkan dalam
jurnal tersebut ditulis oleh penulis yang berasal dari
beberapa negara yang berbeda?; d) apakah jurnal
tersebut terbit lebih dari lima atau enam kali setiap
tahun?; e) berapa lama masa tunggu untuk sebuah
artikel bisa diterbitkan?; f) siapa yang membaca jurnal
tersebut?; g) apakah jurnal tersebut memberlakukan
tema khusus untuk terbitan berikutnya?; dan h)
apakah penulis artikel dalam jurnal tersebut juga ada
yang berstatus sebagai reviewer (penelaah) atau editor
(penyunting)?
Setelah Anda mendapatkan informasi sebanyak mungkin
tentang sebuah jurnal, barulah Anda bisa membuat keputusan
apakah akan mengirimkan tulisan ke jurnal tersebut atau ke
jurnal lain. Ada baiknya Anda mengirimkan tulisan ke jurnal
dengan reputasi yang tinggi terlebih dahulu dengan cara
melihat nilai impact factor, persentase artikel yang diterima
(acceptance rate), nama dan reputasi penerbit, nilai google
scholar metrics dan reputasi penulis yang berpublikasi di jurnal
tersebut. Bila tulisan Anda ditolak, maka tulisan tersebut dapat
dikirimkan ke jurnal dengan reputasi atau h-index yang lebih
rendah setelah direvisi berdasarkan pertanyaan, komentar,
saran perbaikan dan kritikan dari tim penelaah sehingga tulisan
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tersebut menjadi lebih baik dan mempunyai peluang yang jauh
lebih besar untuk diterima diterbitkan pada jurnal internasional
lainnya.

Menentukan Jurnal Internasional yang Abal-Abal
Karena tekanan yang semakin meningkat untuk berpublikasi
dalam jurnal internasional, seringkali penulis tergoda untuk
mengambil rute sesingkat mungkin agar karya mereka
dipublikasikan. Salah satu cara termudah dan tercepat adalah
mengirim manuskrip ke jurnal abal-abal yang dikelola oleh
penerbit yang tidak jelas dan oleh mereka yang berbisnis
komersial. Motivasi utama penerbit ini adalah untuk
memublikasikan artikel tidak berdasarkan standar akademik,
tetapi untuk mendapatkan sebanyak mungkin artikel yang
dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan besar. Anda
mungkin telah melihat sendiri artikel yang ditulis oleh penulis
dari berbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara
Timur Tengah yang diterbitkan dalam jurnal dengan kualitas
yang dipertanyakan. Mereka mungkin melakukan ini dengan
tidak sengaja, tetapi mereka perlu lebih berhati-hati dalam
memilih jalan untuk karya ilmiah mereka.
Ada penulis serius yang ingin menerbitkan artikel mereka
dalam jurnal akademis yang layak tetapi — karena kurangnya
pengalaman dan pengetahuan — mereka dapat menjadi korban
jebakan menarik yang dibuat oleh penerbit abal-abal atau apa
yang oleh Jeffrey Beall dari University of Colorado disebut
sebagai penerbit predator (Beal, dikutip dalam Brezgov, 2019).
Dengan ringkas Beal menggambarkan bahwa penerbit preadator
adalah mereka yang secara tidak profesional mengeksploitasi
penerbitan jurnal dengan akses terbuka untuk keuntungan
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mereka sendiri. Biasanya, penerbit ini termasuk ke dalam spam,
daftar email profesional yang secara luas meminta kiriman
artikel untuk tujuan mendapatkan penghasilan tambahan.
Daftar penerbit abal-abal yang diterbitkan Beall sangat luas dan
mencakup banyak penerbit dari berbagai jurnal dalam berbagai
bidang ilmu (seperti, pertanian, kedokteran, teknik, ekonomi,
sastra, dan pendidikan bahasa). Di bawah ini disajikan lima
penerbit yang menerbitkan jurnal terkait dengan pengajaran
bahasa Inggris (TESOL) yang abal-abal. Penerbit ini cukup
agresif dalam mempromosikan jurnal mereka dan mengirim
undangan untuk mengirim draf artikel kita serta meminta
kita menjadi menelaah naskah atau sebagai anggota dewan
editorial atau peninjau bagi jurnal mereka. Beberapa penerbit
ini dan jurnal terkait TESOL yang abal-abal diberikan di bawah
ini.
1. Academic Journals
 International Journal of English and Literature
http://www.academicjournals.org/ijel/
2. Bentham Open 1
 The Open Applied Linguistics Journal http://
www.benthamscience.com/open/toalj/MSandI.
htm
3. Canadian Center of Science and Education (CCSE)
 English Language Teaching http://www.ccsenet.
org/journal/index.php/elt/index
 English Language and Literature Studies http://
www.ccsenet.org/journal/index.php/ells
4. David Publishing
 Sino-US English Teaching http://www.
davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=797
5. Research Publisher
 International Journal of Language Teaching and
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Research http://researchpub.org/journal/ijltr/ijltr.
html
Bagaimana kita membedakan penerbit jurnal yang layak
dari yang palsu? Ada sejumlah rambu-rambu yang harus
mengingatkan kita akan kualitas jurnal yang meragukan.
Secara lengkap daftar jurnal yang diduga abal-abal (predatory)
dapat diakses pada laman web Jeffrey Beall seperti pada
gambar di bawah ini.

Gambar 2. Alamat Situs Jurnal yang Diduga Abal-abal
(https://beallslist.weebly.com/)

Pada laman ini kita dapat melihat jurnal-jurnal dan
penerbit-penerbit yang berpotensi abal-abal, dan oleh sebab itu
kita harus hati-hati dan sebaiknya menghindarinya.

Biaya Penerbitan Artikel Tinggi
Biaya penerbitan (publishing cost) mungkin tanda yang paling
jelas untuk menandai sebuah jurnal abal-abal. Tak satu pun
jurnal arus utama internasional (international mainstream
journals) dalam bidang TESOL dan Linguistik Terapan yang
memungut biaya untuk publikasi. Jurnal palsu berkembang
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dengan biaya. Mereka membebankan biaya publikasi kepada
penulis agar dapat bertahan dan mendapatkan keuntungan
dari bisnis ini. Jurnal arus utama didanai oleh lembaga
akademik atau dari biaya berlangganan dari pembaca mereka.
Mereka tidak mengenakan biaya kepada penulis. Biaya yang
dikenakan penerbit palsu berkisar antara US $ 300-550, yang
menurut standar terlalu tinggi. Jurnal Internasional Bahasa
dan Sastra Inggris yang diterbitkan oleh jurnal akademik
predator mengenakan biaya sampai $ 550 (lihat situs web untuk
informasi tentang biaya di bawah ini). Terlepas dari apa yang
dikatakan penerbit tentang kemungkinan pembebasan biaya,
saya ragu bahwa tulisan Anda akan dapat diterbitkan dalam
jurnal ini tanpa membayar biaya yang dikutip. Publikasi artikel
dalam Jurnal Internasional Bahasa dan Sastra Inggris tidak
bergantung pada kemampuan penulis untuk membayar biaya.
Tidak juga penerimaan untuk membayar biaya penanganan
merupakan jaminan bahwa makalah akan diterima untuk
publikasi.

Frekuensi Terbitan yang Tinggi
Sebagian besar jurnal utama dalam TESOL dan linguistik terapan
menerbitkan dua hingga empat edisi jurnal per tahun. Beberapa
jurnal menerbitkan sampai enam edisi per tahun (misalnya,
Language Teachers yang diterbitkan oleh JALT di Jepang)
dan beberapa jurnal hanya satu volume per tahun (misalnya,
Annual Review of Applied Linguistics, Cambridge University
Press). Jurnal palsu cenderung terbit lebih sering setiap tahun.
English Language Teaching Journal yang diterbitkan oleh CCSE,
misalnya, adalah jurnal bulanan, yaitu menerbitkan 12 makalah
per tahun. Alasannya sederhana: semakin sering terbit, semakin
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banyak uang yang didapatkan penerbit. Demikian pula, dua
jurnal lainnya International Journals of English dan Literature
dan Sino-US English Teaching menerbitkan 12 edisi per tahun.
Di bawah ini disajikan satu contoh jurnal yang terbit tiap bulan
dengan memuat lebih kurang 30 artikel untuk setiap kali terbit.

Gambar 3. Contoh Jurnal Ilmiah yang Terbit Setiap Bulan

Jurnal seperti dalam gambar di atas terbit setiap bulan
atau terbit 12 kali dalam satu tahun. Jurnal ini awalnya diindeks
oleh Scopus, seperti tertera pada laman jurnal, namun ketika
dilihat di database SJR pada bulan Juli tahun 2019, jurnal ini
tidak lagi dapat ditemukan; artinya, jurnal ini mungkin tidak
lagi diindeks oleh Scopus. Lagi pula jurnal ini dapat ditemukan
dalam daftar jurnal yang terduga abal-abal atau dalam daftar
Jeffrey Beall. Dengan kata lain, jurnal ini kualitasnya agak
mencurigakan dan penulis perlu menghindarinya.
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Tingkatan Penerimaan Artikel yang Sangat Tinggi
Rata-rata, jurnal arus utama (mainstream) memiliki tingkat
penerimaan sekitar 30%. Beberapa mungkin memiliki tingkat
penerimaan yang lebih tinggi (40 atau 50%), terutama jurnal
yang lebih baru. Jurnal yang lebih mapan di bidang TESOL
memiliki tingkat penerimaan yang jauh lebih rendah, beberapa
sampai serendah 5% (misalnya, TESOL Quarterly). Jurnal palsu
biasanya memiliki tingkat penerimaan super tinggi, mungkin
sampai 100%. Jadi, apabila Anda mengirim sebuah naskah dan
itu kembali kepada Anda tanpa koreksi yang diperlukan atau
naskah Anda diterima apa adanya, maka pikiran di kepala Anda
harus memberi tahu bahwa jurnal ini bukan untuk Anda. Sangat
jarang (hampir tidak mungkin) untuk sebuah naskah diterima
tanpa revisi pada jurnal yang profesional atau serius.

Waktu Tunggu yang Sangat Singkat
Waktu tunggu yang normal apabila Anda mengirimkan naskah
ke jurnal berkualitas berkisar antara dua hingga enam bulan.
The ELT Journal (Oxford University Press), misalnya, memiliki
waktu paling cepat sekitar dua bulan. Akan tetapi, ini agak
jarang karena banyak jurnal mainstream lainnya memiliki waktu
tunggu yang lebih lama; biasanya sekitar empat hingga enam
bulan. Jurnal abal-abal di sisi lain memiliki waktu tunggu yang
cepat. Proses review (telaah) dan publikasi bisa sesingkat empat
sampai enam minggu. Pada jurnal profesional, waktu yang
dibutuhkan untuk menerbitkan makalah Anda bisa memakan
waktu hingga 12 bulan. Dengan demikian, waktu tunggu yang
sangat cepat adalah tanda yang jelas bahwa Anda mungkin
berurusan dengan jurnal palsu. Penerbit palsu memikirkan
waktu perputaran yang cepat dan janji cepat kepada penulis
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untuk menelaah (reviewing) dan menerbitkan naskah mereka.
Berikut contoh yang diambil dari halaman Petunjuk untuk
Penulis dari situs web Jurnal Internasional English Language and
Literature yang diterbitkan oleh Jurnal Akademik.
Review process all manuscripts are reviewed by an editor
and members of the Editorial Board or qualified outside
reviewers. Decisions will be made as rapidly as possible,
and the journal strives to return reviewers’ comments to
authors within 3 weeks. The editorial board will re-review
manuscripts that are accepted pending revision. It is the
goal of the IJEL to publish manuscripts within 8 weeks
after submission.
Proses penelaahan dan pengoreksian semua artikel
dilakukan oleh editor dan anggota penelaah jurnal tersebut
dan keputusan apakah artikel dapat dimuat dalam jurnal
atau tidak dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin,
sementara perbaikan draf artikel hanya dilakukan dalam waktu
tiga minggu. Tujuan jurnal IJEL adalah menerbitkan draf artikel
dalam waktu delapan minggu setelah manuskrip diterima.
Di bawah ini disajikan salah satu contoh artikel yang
terbit dalam International Journal of Linguistic yang diterbitkan
oleh penerbit Macrothink Institute.
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Gambar 4. Contoh Artikel yang Diproses dalam Waktu Singkat

Dalam gambar di atas dapat dilihat, seperti yang
ditunjukkan dengan tanda panah, draf artikel diterima oleh
pengelola jurnal pada tanggal 7 Mei 2019, lalu pada tanggal 28
Mei 2019 sudah dinyatakan lolos penilaian dan diterima untuk
diterbitkan dan artikel ini diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2019.
Artinya, proses review dan revisi draf artikel mulai diterima
sampai diterbitkan hanya memakan waktu tujuh minggu atau
kurang dari dua bulan. Untuk menerbitkan artikel pada jurnal
ini, penulis harus membayar sebanyak $200 (dua ratus dolar
Amerika) atau kira-kira Rp3.000.000. (tiga juta rupiah) dan
jurnal ini tidak diindeks oleh Scopus atau oleh Web of Science.

Artikel yang Telah Terbit Berkualitas Rendah
Sebaiknya, sebelum Anda mengirim naskah ke jurnal tertentu,
biasakanlah diri dengan membaca artikel yang diterbitkan
dalam jurnal tersebut. Dengan demikian Anda tahu tentang
orang-orang yang menulis untuk jurnal ini, jenis topik yang
mereka tulis, gaya penulisan yang diharapkan oleh editor,
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khalayak target pembaca, orang-orang yang duduk di dewan
penyunting (editor) dan penelaah (reviewers), dll. Jika Anda
menelusuri jurnal palsu, Anda akan melihat bahwa kualitas
artikel yang diterbitkan sangat tidak merata dan cenderung
berkualitas rendah. Topiknya tidak mutakhir, tinjauan pustaka
tidak bertanggal dan mengandung kutipan yang tidak akurat,
argumennya tidak meyakinkan atau koheren, dan bahasanya
sering kurang lancar. Aspek pola retorika adalah yang paling
jelas kelihatan pada artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal
palsu.

Anggota Tim Penyunting (Editor) dan Penelaah
(Reviewer) Artikel Tidak Jelas
Anggota dewan penyunting (editor)/penelaah (reviewer) jurnal
abal-abal biasanya adalah para sarjana yang tidak dikenal yang
belum pernah terdengar namanya sebelumnya. Mereka dapat
memiliki gelar doktor dan berafiliasi dengan universitas atau
lembaga penelitian, tetapi mereka mungkin tidak memiliki
keahlian yang relevan untuk berfungsi sebagai managing editor
atau reviewer. Apabila daftar anggota penyunting (editor) dan
penelaah (reviewer) tersebut menyertakan beberapa orang
terkenal, mungkin, karena diintimidasi, mereka hanya digunakan
tanpa izin atau mereka mungkin tidak menyadari bahwa nama
mereka termasuk dalam jurnal tersebut. Jadi, dengan jurnal
abal-abal, apa yang terjadi adalah bahwa draf artikel Anda
diterima dan dipublikasikan tanpa proses pemeriksaan yang
semestinya. Orang yang menentukan nasib artikel Anda tidak
lain adalah penyunting (editor), atau anggota staf editorial.
Tidak mustahil bila keputusan itu hanya didasarkan pada
pertimbangan bahwa Anda telah membayar biaya publikasi.
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Pedoman Memilih Jurnal yang Bereputasi atau
Terindeks
Cara lain untuk memastikan sebuah jurnal internasional benarbenar bereputasi atau terindeks adalah dengan melihat daftar
jurnal yang terdapat pada laman website SJR (Scientific Journal
Ranking) atau ‘Scimago Journal and Country Rank’ (https://www.
scimagojr.com/ journalrank.php) seperti terlihat dalam gambar
di bawah ini.

Gambar 5. Laman ‘Scimago Journal and Country Rank’

Dari laman SJR ini penulis bisa melihat apakah sebuah
jurnal internasional masih terindeks oleh Scopus atau tidak.
Penulis juga bisa mencari jurnal yang tepat untuk mengirimkan
draf artikel sesuai dengan bidang ilmu dan topik artikel yang
telah ditulis. Namun, penulis juga harus berhati-hati karena
sebuah jurnal yang masih tercantum dalam laman SJR belum
tentu masih aktif terindeks; ada kalanya jurnal tersebut tidak
lagi terindeks Scopus dengan catatan “cancelled”. Perhatikan
contoh berikut ini.
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Gambar 6. Jurnal yang Tidak Lagi Terindeks Scopus (Cancelled)

Seperti yang terlihat dalam gambar di atas di atas, jurnal
internasional Man in India masih dapat ditemukan pada laman
SJR. Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah,
terdapat catatan 2000-2017 (cancelled). Ini artinya semenjak
tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 jurnal internasional
Man in India tidak lagi terindeks pada Scopus. Oleh sebab itu,
penulis jangan memilih jurnal ini untuk menerbitkan artikel
yang telah ditulis.
Petunjuk lain dapat juga dilihat pada catatan komunikasi
penulis dengan pengelola database SJR yang sering
menanyakan apakah jurnal internasional tertentu masih
terindeks Scopus atau tidak. Lihat contoh berikut ini.
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Gambar 7. Komunikasi antara Penulis dengan Pengelola SJR

Gambar di atas diambil dari laman SJR (https://www.
scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100301415&tip=sid&
clean=0) tentang jurnal internasional ‘Journal of Language
Teaching and Research.’ Jurnal ini masih dapat ditemukan pada
laman SJR walaupun terdapat catatan bahwa jurnal ini sejak
tahun 2014 tidak lagi terindeks oleh Scopus atau ‘cancelled’.
Dalam komunikasi antara seorang penulis (Sundarsignh) dan
pengelola SJR (Elena Corera) dapat dipahami bahwa sampai
dengan bulan Juni tahun 2018, jurnal ini tidak lagi terindeks
Scopus, namun keadaan ini bisa saja berubah pada tahun 2019.
Data baru tentang jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus
dikeluarkan setiap bulan Juli setiap tahun, yang menerangkan
jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus sejak bulan Juli tahun
sebelumnya sampai dengan bulan Juni pada tahun berjalan.
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Kesimpulan
Penulis artikel untuk jurnal internasional bereputasi sebaiknya
berhati-hati dalam memilih jurnal yang tepat dan terpercaya
(reputable) untuk menerbitkan artikel yang telah ditulis supaya
tidak terpilih jurnal yang abal-abal atau jurnal predator yang
hanya mementingkan keuntungan finansial dalam menerbitkan
sebuah artikel. Artikel yang telah terbit dalam sebuah jurnal
tidak dapat ditarik kembali dan artikel ini akan bernilai rendah
atau tidak punya nilai sama sekali di mata penilai angka kredit
(PAK) dosen apabila diajukan untuk kenaikan pangkat atau
jabatan bagi dosen di Indonesia.
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bab
V

KETERBATASAN REFERENSI
MUTAKHIR DARI JURNAL
INTERNASIONAL BERKUALITAS

K

esulitan lain dalam menulis artikel jurnal internasional
bereputasi bagi akademisi Indonesia adalah tidak
tersedianya bahan bacaan atau referensi yang
berkualitas, khususnya dalam bentuk artikel jurnal internasional
di perpustakaan atau secara daring (online). Sebagian besar
jurnal internasional bereputasi diterbitkan oleh penerbit terkenal
seperti Elsevier, Taylor & Francis, Springer, Wiley-Blackwell, dll.
Daftar lengkap penerbit terkenal disajikan dalam Gambar 8 di
bawah ini.
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Gambar 8. Daftar penerbit jurnal internasional bereputasi
(https://dedyrw.staff.telkomuniversity.ac.id/daftar-jurnal-terindeksscopus-berdasarkan-penerbit-publisher/)

Dapat kita lihat pada gambar di atas bahwa Elsevier
memiliki persentase jurnal terindeks atau bereputasi paling
banyak, yaitu 10%, Springer 8%, Wiley 5%, Taylor & Francis 5%,
dst. Penerbit yang disebutkan di atas adalah penerbit besar
yang menerbitkan banyak jurnal yang berkualitas. Adapun 60%
jurnal yang terindeks diterbitkan oleh penerbit kecil lainnya.
Banyaknya jurnal-jurnal di Elsevier yang terindeks itu karena
Scopus sendiri merupakan bagian dari penerbit Elsevier.
Walaupun sekarang banyak jurnal internasional dengan
sistem terbuka (open access) sehingga memungkinkan seluruh
artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ini dapat dengan
mudah diakses dan diunduh, namun kebanyakan jurnal-jurnal
ini bukanlah jurnal pada tingkat ”arus-utama” (main-stream).
Informasi dari artikel yang diperoleh pada jurnal internasional
dengan sistem terbuka (open-access) seperti ini dapat
memberikan tambahan pengetahuan baru kepada penulis,
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namun kualitas informasi tersebut masih di bawah kualitas
informasi yang diperoleh dari jurnal-jurnal internasional yang
diterbitkan oleh penerbit-penerbit terkenal seperti tertera dalam
Gambar 8 di atas.
Penyunting (editor) dan/atau penelaah (reviewer) jurnal
internasional bereputasi sering menanyakan apakah seorang
penulis telah membaca hasil penelitian yang diterbitkan dalam
jurnal internasional bereputasi tentang topik yang sama atau
berkaitan dengan artikel yang dia tulis atau belum. Dengan
kata lain, editor jurnal internasional bereputasi menginginkan
seorang penulis artikel benar-benar telah membaca seluruh
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan sebuah topik
penelitian sehingga penulis tersebut telah tahu semua informasi
dari referensi terbaru (updated) yang terkait dengan topik
penelitiannya. Dengan demikian, editor jurnal tersebut yakin
bahwa seorang penulis atau peneliti tidak sekadar mengulangi
penelitian yang sudah pernah dilakukan peneliti lain di tempat
lain (reinventing the wheel) atau hanya menghabiskan waktu
dan energi untuk menemukan atau menciptkakan sesuatu
yang telah dilakukan oleh peneliti lain (wasting time trying to
create something that someone else has already created). Editor
jurnal tersebut menginginkan apa yang diteliti atau ditulis oleh
seorang penulis benar-benar baru sehingga dapat memberikan
informasi baru (novelty) kepada pembaca jurnal.

Mendapatkan Referensi Baru di Internet
Salah satu sumber bahan bacaan untuk menulis artikel jurnal
internasional yang dapat diperoleh dari internet adalah ERIC
(Education Resources Information Center). Pusat Informasi
Sumber Daya Pendidikan atau ERIC menghasilkan basis data
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jurnal dan literatur pendidikan non-jurnal utama di dunia. Situs
web ERIC mencari basis data bibliografi ERIC lebih dari 1,3 juta
catatan bibliografi artikel jurnal dan materi terkait pendidikan
lainnya, dengan ratusan catatan baru yang ditambahkan
beberapa kali per minggu. Jika tersedia, tautan ke teks lengkap
disertakan. Dengan menggunakan versi EBSCO dari ERIC kita
juga akan mendapatkan tautan ke artikel jurnal yang tersedia
di basis data EBSCO lainnya. Gambar berikut ini adalah contoh
laman atau situs web ERIC.

Gambar 9. Laman Education Information Resources Center
(ERIC)
Contoh dalam gambar di atas adalah laman ERIC
(https://eric.ed.gov/). Di laman ini seorang penulis dapat
mencari referensi berupa artikel jurnal internasional dalam
bidang pendidikan yang sesuai dengan bidang ilmu dan topik
penelitian yang akan atau sedang ia lakukan. Penulis dapat
menuliskan kata kunci topik penelitian atau bahan bacaan
yang sedang ia cari. Misalnya, seorang peneliti akan menulis
artikel tentang analisis wacana (discourse analysis), maka dia
dapat menemukan banyak artikel yang dimuat dalam laman
ERIC seperti dalam contoh di bawah ini.

106

■

Gambar 10. Artikel Tentang ‘Discourse Analysis’ pada ERIC

Seperti yang terlihat dalam gambar 10, terdapat artikel
jurnal tentang analisis wacana pada laman ERIC yang
dapat dibaca atau digunakan sebagai referensi oleh seorang
peneliti atau penulis. Namun, artikel-artikel tersebut ada yang
menyediakan artikel utuh (full text available) dan ada juga yang
hanya abstrak yang tersedia. Untuk mendapatkan artikel yang
utuh, seorang penulis dapat dengan mudah mengunduhnya
dari laman ini apabila tersedia (download full text). Penulis
dapat juga memilih semua artikel yang tersedia dapat diunduh,
yaitu dengan memilih tombol full text available on ERIC dan
mengulangi mencari atau search kembali.
Apabila seorang penulis mengenal pakar-pakar dalam
bidang ilmu atau topik penelitian tertentu, dia juga dapat
mencari apakah publikasi mereka terdapat dalam laman ERIC
ini, yaitu dengan menuliskan nama pakar tersebut pada kolom
yang tersedia dan mulai mencarinya (search). Lihat contoh
dalam gambar berikut ini.
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Gambar 11. Artikel dari Seorang pakar Ken Hyland

Gambar di atas menunjukkan beberapa publikasi yang
dihasilkan oleh Ken Hyland (seorang pakar terkenal tentang
Analsis Wacana atau Discourse Analysis) yang dapat diunduh
oleh seorang penulis jika dia merasa perlu membaca tulisan
ini dan tentu sekaligus mengutipnya jika diperlukan. Dengan
mengakses database ERIC seorang penulis akan terbantu
memenuhi sebagian kebutuhan referensi untuk menulis sebuah
artikel ilmiah.

Basis Data Education Resources Information Center
(ERIC)
Basis data Pusat Informasi Sumber Daya Pendidikan atau ERIC
(lihat http://eric.ed.gov) menyediakan akses ke literatur yang
menjadi perpustakaan digital literatur pendidikan terbesar di
dunia. Disponsori oleh Departemen Pendidikan AS, ERIC telah
menjadi sumber utama dokumen dan artikel jurnal terkait
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pendidikan untuk para sarjana, praktisi, dan siswa sejak
didirikan pada tahun 1966. Reputasi ERIC untuk pengindeksan
yang komprehensif, mendalam dan konsisten, berkualitas tinggi
dari semua jenis materi pendidikan dibangun di atas jaringan
desentralisasi dan relatif otonom dari 16 lembaga yang terkait
dengan perguruan tinggi di seluruh dunia. Masing-masing
pusat data ERIC ini bertanggung jawab dalam mengumpulkan,
mengindeks dan mengabstraksi sumber-sumber informasi
dalam bidang-bidang tertentu, mulai dari penilaian dan
evaluasi (University of Maryland) hingga pendidikan dasar
dan pendidikan anak usia dini atau PAUD (University of
Illinois) hingga informasi dan teknologi (Syracuse University).
Struktur terdesentralisasi dengan keanekaragaman para ahli
ini menghasilkan kedalaman pengindeksan yang diandalkan
sebagai patokan di lapangan. Mengingat sejarah panjang akses
tepercaya dan dapat diandalkan untuk informasi dan karya
ilmiah pendidikan, pengumuman oleh Departemen Pendidikan,
pada musim semi 2003, yaitu bahwa akan menutup sistem
clearinghouse dan memiliki rencana untuk merampingkan dan
memodernisasi database ERIC ini menimbulkan keprihatinan
besar dari para sarjana pendidikan dan protes resmi dari lebih
dari 46 organisasi pendidikan nasional, mulai dari PTA Nasional
hingga American Library Association.
Signifikansi dari perubahan ini dalam ERIC dan implikasi
yang lebih luas dari restrukturisasi, reorganisasi dan reformasi
dari Departemen Pendidikan AS didokumentasikan dengan
baik dan ERIC Development News (tersedia di: www.lib.msu.
edu/corby/education/ doe.htm). Makalah ini lebih fokus dan
sempit. Secara khusus, laporan ini melaporkan dua studi
komparatif yang menilai dampak penutupan basis data ERIC
pada Desember 2003 dan pembukaan kembali berikutnya
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sebagai basis data ERIC baru pada September 2004. Tujuan
utamanya adalah untuk mengatasi keprihatinan ilmiah tentang
kinerja ERIC baru dan menyediakan pustakawan rujukan dan
mereka yang mengajar penelitian pendidikan sarana untuk
mengevaluasi dan memilih basis data alternatif berdasarkan
cakupan relatif mereka dari jurnal-jurnal pendidikan utama.
Strategi penelitian alternatif juga dibahas mengingat hilangnya
posisi dan pentingnya ERIC sebagai sumber daya pendidikan
tunggal yang komprehensif.
ERIC baru, yang dimulai pada bulan September 2004,
menjadi lebih baik dalam beberapa hal: situs webnya lebih ramah
pengguna; semakin banyak dokumen ERIC yang didigitalkan
dan tersedia dalam teks lengkap (full texts available); fitur dan
fungsi mesin pencari (search engine) telah ditingkatkan sehingga
proses pencarian lebih cepat. Namun, secara umum, ini tidak
mengindeks dan mengikuti perkembangan dengan jumlah
jurnal pendidikan penting yang sama yang dicakup oleh ERIC
lama sebelum Desember 2003 ketika Departemen Pendidikan
AS menutup clearinghouses ERIC, menghentikan pengindeksan
jurnal pendidikan dan ERIC mendokumentasikan dan menyewa
perusahaan swasta (Computer Sciences Corporation) untuk
membuat database baru.

Menghubungi Penulis Artikel yang Dibutuhkan
Satu cara lagi untuk mendapatkan referensi tertentu atau
referensi tentang topik tertentu melalui internet adalah dengan
menggunakan komunikasi email atau surat elekronik (electronic
mail). Apabila seorang penulis ingin mendapatkan sebuah artikel
atau sumber bacaan lain dari seorang penulis lain, maka dia bisa
berkirim surat melalui email kepada si penulis tersebut. Alamat
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email penulis itu tentu dapat ditemukan dengan mengakses
block atau atau alamat web data yang bersangkutan di laman
google. Setelah mendapatkan alamat e-mail penulis tersebut
maka kita bisa berkirim surat kepada nya untuk menyampaikan
maksud kita untuk mendapatkan softcopy dari bahan literatur
yang dia tulis sendiri atau yang mungkin dia miliki. Biasanya
penulis dengan senang hati akan membagi publikasi mereka
kepada orang yang membutuhkan karena mereka berharap
tulisan mereka tersebut dikutip dalam tulisan kita sehingga
akan menjadi catatan kutipan atau citation bagi si penulis
tersebut. Indeks kutipan atau citation index merupakan catatan
atau record penting bagi seorang penulis atau peneliti karena
jumlah kutipan tersebut menggambarkan tingkat kepopuleran,
kuantitas dan kualitas publikasi seorang peneliti atau penulis.

Mengakses Referensi Melalui ‘Google Search’
Tentu banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk mendapatkan
sebuah referensi melalui media internet, misalnya dengan
mengetik langsung judul artikel atau buku yang kita cari pada
laman google search seperti dalam gambar di bawah ini.

Gambar 12: Mencari Referensi Melalui Google Search
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Dalam gambar di atas terlihat bahwa referensi yang dicari
adalah Genre-based Analysis of Research Article Introduction
dan dengan mudah didapatkan artikel dengan judul yang sama
pada laman goole yang bisa diunduh dalam bentuk file pdf.

Bergabung Dengan ResearchGate
Bergabung dalam grup ResearchGate (https://www.researchgate.
net/publication/) merupakan cara yang bijak untuk mendapatkan
referensi yang diperlukan. Perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 13. Mencari Referensi Melalui Grup Research Gate

ResearchGate merupakan jejaring profesional bagi
ilmuwan mempunyai anggota yang sangat banyak di seluruh
dunia yang berbagi publikasi dan referensi serta berdiskusi
tentang berbagai hal penelitian atau ilmu pengetahuan. Misi
utama researchgate adalah untuk menghubungkan dunia ilmu
dan membuat penelitian terbuka bagi semua. Gambar 13
memperlihatkan contoh laman pada researchgate yang juga
menyediakan literatur yang dicari. Apabila artikel yang dicari
tidak tersedia dalam bentuk teks utuh, maka kita bisa saja
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meminta (request) kepada penulisnya melalui komunikasi di
researchgate.
Sumber informasi Wikipedia tentang ResearchGate (https://
id.wikipedia.org/wiki/ ResearchGate) menggambarkan bahwa
ResearchGate adalah sebuah situs web jejaring sosial gratis dan
alat kolaborasi bagi para ilmuwan sains dari segala jenis disiplin
sains. Situs ini menyediakan pelbagai aplikasi web termasuk
pencarian semantik (mencari seluruh abstrak), berbagi file,
berbagi database publikasi, forum, diskusi metodologi, grup, dan
berbagai aplikasi lainnya. Semenjak Mei 2008, ResearchGate
telah digunakan oleh lebih dari 1,400,000 ilmuwan dari 196
negara.. Dibandingkan dengan situs dan alat kolaborasi lainnya,
ResearchGate telah mengembangkan alat pencarian Internet
semantik yang mampu untuk mencari makalah penelitian dari
sumber internal dan pangkalan data (‘database’) eksternal
terkenal seperti PubMed, CiteSeer, arXiv, NASA Library dan
sebagainya. Alat pencarian internet ini dikembangkan untuk
menganalisis kata-kata dan ungkapan yang lebih luas daripada
yang biasa digunakan pada alat pencarian internet lainnya
dengan cara menganalisis seluruh abstrak makalah penelitian
sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

Memasang ‘Google Scholar Alerts’ Melalui Gmail
Google Scholar juga ikut membantu penulis dalam mencari jurnal
dan buku dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk mendapatkan
bantuan ini penulis harus memasang alerts (peringatan)
untuk referensi yang sesuai dengan bidang penelitian penulis.
Peringatan akan muncul beberapa kali dalam seminggu untuk
memberi tahu penulis akan adanya literatur baru yang tersedia
dan sebagian besar dapat diunduh secara gratis. Di bawah ini
disajikan satu contoh laman Google Scholar Alerts.
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Gambar 14. Laman ‘Google Scholar Alerts’

Seperti dalam gambar 14, pada surat elektronik (‘e-mail’)
terdapat kiriman pemberitahuan akan adanya sebuah referensi
baru dari penulis Hang Zou dan Ken Hyland (2019) dengan
judul ‘Reworking Research: Interactions in Academic Articles
and Blogs’, yang diterbitkan dalam jurnal Discourse Studies.
Sebagian referensi ini dapat diunduh secara utuh dan sebagian
lagi hanya bagian abstrak saja yang dapat diunduh.

Mendaftar Pada Jurnal dalam Bidang Ilmu Tertentu
Penulis juga disarankan untuk mendaftar (register) pada jurnaljurnal internasional bereputasi atau terindeks sesuai bidang
ilmu masing-masing. Jika kita terdaftar pada sebuah jurnal,
maka kita akan diberi tahu apabila jurnal tersebut menerbitkan
sebuah Volume dan Nomor baru dan apabila jurnal tersebut
adalah jurnal dengan sistem open access, maka kita dapat
memilih artikel yang menarik atau kita perlukan untuk diunduh.
Lihat contoh di bawah ini.
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Gambar 15: Laman Journal of Research in Applied Linguistics

Dalam Gambar 15 dapat dilihat tombol Register pada
tanda panah dimana kita dapat mendaftarkan diri kita sebagai
pengguna jurnal ini. Apabila tombol Register dibuka, maka akan
keluar laman berisikan formulir seperti dalam gambar berikut.

Gambar 16. Formulir Isian untuk Mendaftar Sebagai Pengguna
Jurnal RALS

Apabila formulir seperti dalam Gambar 16 sudah diisi
dengan benar, maka kita akan menjadi pengguna tetap jurnal
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ini. Selain diberi tahu apabila ada edisi baru terbit, kita juga
bisa mengirimkan draf artikel kita ke jurnal ini setelah masuk
melalui log in terlebih dahulu. Setelah log in, maka akan keluar
laman My home yang berisikan catatan draf artikel yang pernah
kita unggah ke jurnal tersebut seperti dalam gambar berikut ini.

Gambar 17. Halaman ‘My home’ dalam Jurnal RALS

Dalam halaman My home seperti dalam Gambar 17, terlihat
informasi tentang draf artikel yang telah kita unggah melalui
sistem yang digunakan oleh jurnal ini. Informasi tersebut
berisikan Manuscript ID, Manuscript type, Manuscript title, Submit
date, Revise date (kalau sudah direvisi), Current status, Modify
date, Manuscript main file alamat e-mail dan tombol apabila kita
berkeinginan untuk menarik tulisan kita dari jurnal ini.

Bergabung Dengan Grup Academia.Edu
Cara lain untuk mendapatkan referensi yang bagus, benar,
cepat dan terpercaya adalah dengan bergabung pada academia.
edu. Situs academia.edu merupakan situs jejaring sosial yang
disediakan bagi para akademisi untuk berbagi tulisannya
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dengan akademisi lainnya di seluruh dunia (Wikipedia). Situs
jejaring sosial academia.edu didirikan oleh Richard Price pada
bulan September 2008. Sudah ada 71 juta pengguna situs
academia.edu hingga saat ini.
Bagi para akademisi, bergabung dengan situs jejaring
sosial academia.edu merupakan salah satu solusi untuk
menemukan ide-ide terbaru dalam menulis artikel jurnal
internasional. Setiap tulisan terbaru, akan dibagi (share)
oleh academia.edu ke setiap e-mail yang telah teregistrasi ke
dalam situs tersebut. Adapun langkah-langkah untuk menjadi
pengguna atau anggota (member) situs academia.edu tidak
sulit. Pengguna hanya perlu membuka website academia.edu
dan mengikuti langkah-langkah sign-in yang telah disediakan di
dalam fitur website academia.edu.

Kesimpulan
Referensi atau literatur yang terbaru dan relevan khususnya
berupa artikel penelitian yang diterbitkan oleh jurnal
internasional bereputasi atau terindeks sangat dibutuhkan
untuk menulis sebuah artikel untuk jurnal internasional.
Namun, sebagian besar referensi ini diterbitkan oleh jurnaljurnal internasional berbayar sehingga sangat sulit didapatkan
secara gratis. Melalui beberapa cara, seorang penulis dapat
juga memperoleh referensi yang terbaru dan berkualitas untuk
bahan menulis artikelnya. Cara-cara tersebut, antara lain,
dengan mengakses ERIC, dengan mengakses Google search,
dengan berkirim e-mail kepada penulis artikel tertentu yang
dibutuhkan, dengan bergabung menjadi anggota ResearchGate,
dan dengan mendaftar sebagai pengguna tetap dari jurnaljurnal yang mungkin menerbitkan artikel yang dibutuhkan dan
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dapat diakses secara gratis. Apabila seorang penulis dapat
memenuhi kebutuhan referensinya dengan bahan-bahan
bacaan yang berkualitas, baru dan relevan maka artikel yang
ditulis pun akan berkualitas.
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bab
VI

SUSAHNYA MENELITI DAN MENULIS
ARTIKEL BERKOLABORASI
(CO-AUTHORSHIP)

S

alah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas karya
ilmiah dalam bentuk publikasi di jurnal internasional
adalah melalui meneliti dan menulis artikel secara
berkolaborasi atau yang sering disebut dengan co-authorship.
Namun, berbagai kendala sering ditemukan di lapangan ketika
seorang peneliti khususnya yang berada di perguruan tinggi
atau dosen berusaha untuk membentuk sebuah kelompok
penelitian seperti yang dianjurkan oleh pemerintah melalui
direktorat penelitian dan pengabdian pada masyarakat (DRPM)
kementerian riset dan pendidikan tinggi (Kemenristekdikti).
Berbagai kesulitan tersebut antara lain dalam menemukan
teman dengan ketertarikan penelitian (research interest) dalam
bidang yang sama, menemukan teman yang bisa bekerja sama
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dengan jadwal kerja yang sama atau sesuai, menemukan
teman dengan tingkat kepakaran yang sama, menemukan
teman dengan komitmen kerja yang sama dan lain lain.
Co-authorhip, ketika dua atau lebih peneliti berkolaborasi
dalam meneliti dan menulis artikel akademis yang diterbitkan
di jurnal ilmiah, telah lama menjadi fitur kegiatan penelitian
dalam ilmu, tetapi menulis sering dianggap sebagai pengejaran
tunggal di bidang humaniora dan ilmu sosial (HIS) (Macfarlane,
2017). Namun menurut mereka, menulis secara berkolaborasi
dalam bidang Ilmu Sosial dan Humaniora semakin sering
dilakukan. Tujuh puluh empat (74) persen responden dalam
survei melaporkan bahwa jumlah penulis per artikel jurnal
sekarang terdiri atas dua atau lebih penulis.
Ada sejumlah alasan mengapa pertumbuhan penulisan
berkolaborasi seperti itu terjadi, tetapi responden paling sering
mengaitkannya dengan meningkatnya persaingan dan tekanan
berbasis kinerja dalam kehidupan akademik. Kebutuhan untuk
menerbitkan lebih banyak untuk dipromosikan ke jenjang
jabatan yang lebih tinggi berarti bahwa kepenulisan bersama
tampaknya merupakan pengembalian investasi yang baik,
kata seorang peneliti. Banyak responden juga menunjuk
pada tumbuhnya peluang untuk berkolaborasi, termasuk
perkembangan jaringan penelitian dan kemajuan teknologi
yang sekarang membuatnya mudah untuk bekerja pada teks
yang sama secara elektronik.

Tantangan dalam Menulis Berkolaborasi
Pertumbuhan dalam penulisan bersama ini berarti bahwa
para peneliti HIS sekarang dihadapkan pada serangkaian
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permasalahan baru. Yang paling umum di antaranya adalah:
masalah urutan nama penulis yang harus muncul di dalam
artikel yang dipublikasikan. Haruskah mereka dicantumkan
berdasarkan abjad, berdasarkan urutan senioritas, atau
mencerminkan tingkat kontribusi intelektual mereka terhadap
sebuah makalah? Siapa yang harus mendapatkan posisi
penulis pertama yang berharga?
Masalah umum lain yang dihadapi para peneliti dari
makalah multi-penulis adalah menentukan apakah seorang
rekan telah memberikan kontribusi yang cukup untuk kertas
untuk suatu artikel layak mendapatkan penghargaan. Haruskah
pengawas mahasiswa Ph.D atau pemegang hibah penelitian
dimasukkan berdasarkan posisi mereka? Pertanyaanpertanyaan ini penting, karena kredit penulis adalah nilai
berharga bidang akademis yang semakin penting, penting
untuk kemajuan karir, pendanaan, dan keberhasilan dalam
penilaian penelitian. Pertanyaan kepenulisan sekarang menjadi
perhatian paling umum dalam etika penerbitan.

Kurangnya Pelatihan dan Bimbingan
Laporan tersebut juga menemukan bahwa hanya sedikit
peneliti dan penulis dalam bidang HIS saat ini menerima
bimbingan dan pelatihan kepenulisan. Hanya 18% peneliti
yang pernah menerima pelatihan dari institusi mereka dalam
hal menentukan kepengarangan akademik dan hanya 25%
responden melaporkan bahwa panduan tentang kepengarangan
termasuk dalam kebijakan etika penelitian lembaga mereka.
Seorang peneliti di Amerika Serikat melaporkan bahwa
kurangnya dukungan institusional untuk bekerja berkolaborasi
dalam pendanaan atau promosi.
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Kebingungan dan Ketidakpuasan
Tidak adanya dukungan bagi para peneliti ini tampaknya
mengakibatkan kebingungan dan ketidakpuasan terhadap
praktik penelitian dan penulisan artikel secara berkolaborasi
saat ini. Misalnya, penelitian ini menemukan bahwa ada
kesenjangan realitas ketika memutuskan siapa yang harus
terdaftar sebagai penulis. Dibandingkan dengan dunia ideal para
peneliti, dalam praktiknya saat ini terlalu penting ditempatkan
sebagai akademisi senior, pembimbing mahasiswa doktoral,
atau ketua hibah penelitian. Responden survei memperjelas
bahwa mereka tidak senang bahwa akademisi senior yang
cenderung mendapat kredit berlebihan dan bahwa akademisi
peringkat junior kurang mendapat kredit untuk pekerjaan yang
mereka lakukan. Dekan dan ketua jurusan sering meminta
untuk melihat dulu naskah mereka, dan naskah tersebut
dikembalikan dimana nama mereka telah dicantumkan sebagai
penulis bersama, keluh seorang responden.

Peningkatan Atmosfir Penulisan Berkolaborasi
Buku putih dari Taylor dan Francis juga memunculkan pertanyaan
penting bagi lembaga, masyarakat ilmiah, dan penerbit tentang
peran yang dapat mereka mainkan dalam membantu peneliti
mengatasi masalah kepenulisan bersama. Lembaga-lembaga
yang saat ini tidak memiliki kebijakan kepengarangan perlu
membuatnya dan mereka yang melakukannya bisa lebih baik
dalam menyebarluaskannya. Masyarakat mungkin juga ingin
mempertimbangkan apakah mereka dapat mengambil peran
lebih aktif dalam mendefinisikan dan mendorong praktik terbaik
di bidangnya.
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Survei juga menemukan bahwa sebagian besar penyunting
(editor) dan penelaah (reviewer) jurnal siap untuk campur
tangan jika mereka percaya bahwa kepenulisan makalah telah
disalahartikan. Tidak mungkin bahwa pemantauan masalah ini
dapat menjadi bagian rutin dari peran mereka, tetapi penerbit
harus memastikan bahwa penyunting (editor) dan penelaah
(reviewer) didukung dengan benar ketika mereka benar-benar
menemukannya.
Laporan ini juga dapat membantu para peneliti untuk
masuk ke dalam proses penulisan bersama dengan mata
terbuka. Masalah-masalah yang dapat timbul dari kolaborasi
mungkin tidak dipertimbangkan oleh semua penulis, terutama
jika mereka berada di awal karir mereka. Menyetujui sejak dini
tentang bagaimana atribusi kepenulisan harus diputuskan, pada
titik ketika peneliti pertama kali memulai proyek kolaboratif,
dapat membantu untuk mencegah timbulnya perselisihan atau
ketidakpuasan.

Konflik yang Mungkin Terjadi dalam Menulis Bersama
Meskipun bekerja dengan rekan penulis biasanya bermanfaat
dan menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik, namun ia juga
dapat menyebabkan kesulitan. Penulis berkolaborasi mungkin
tidak berkontribusi sebanyak yang mereka janjikan, atau dalam
kasus-kasus yang khususnya bermasalah, mereka mungkin
dengan sengaja menghambat proses penelitian atau publikasi
tersebut. Berikut ini disajikan lima contoh dimana meneliti dan
menulis berkolaborasi menimbulkan masalah yang serius.
Contoh-contoh di bawah ini diambil dari Primack, dkk. (2014).
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Contoh pertama
Perwakilan industri atau pemerintah diundang untuk menjadi
penulis bersama sebuah artikel penelitian tentang masalah
konservasi sehingga semua pemangku kepentingan yang
terlibat disertakan. Namun ketika draf artikel berlanjut
ke tahap publikasi, wakil dari industri dan pemerintah
menolak untuk mengizinkan artikel tersebut untuk maju
karena hasil atau kesimpulannya tidak konsisten dengan
kebijakan mereka atau akan menyebabkan masalah politik
atau komersial. Sebagai gantinya, perwakilan ini hanya
akan mengizinkan darf artikel untuk diterbitkan jika teks
dimodifikasi dan diedit sesuai dengan keinginan mereka.
Alih-alih membangun konsensus, artikel dapat diblokir dari
publikasi atas desakan rekan penulis.

Contoh kedua
Seorang anggota tim peneliti/penulis memblokir publikasi
artikel karena ia tidak setuju dengan revisi penulis lain.
Revisi semacam itu mungkin termasuk yang dibuat
sebelum diajukan atau yang dibuat sebagai tanggapan
terhadap komentar pengulas (reviewer). Atau anggota tim
penulis merasa bahwa mereka belum memiliki kesempatan
yang memadai untuk memberikan masukan ke dalam
proses revisi. Ini juga dapat terjadi jika anggota tim penulis
bersikeras memasukan sarannya ke dalam artikel, tetapi
dia belum punya waktu untuk melakukan revisi terhadap
draf artikel tersebut. Contoh ekstrim adalah apabila
anggota penulis yang tidak setuju dengan pendapat
anggota tim penulis lain dan menolak untuk mengizinkan
artikel diajukan sampai semua permintaannya dipenuhi
sepenuhnya, meskipun anggota penulis lainnya menentang
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perubahan ini. Akibatnya, draf asli mungkin tidak pernah
dikirimkan ke sebuah jurnal, atau jika diserahkan, mungkin
tidak pernah sepenuhnya direvisi dan dikirim kembali.

Contoh ketiga
Komunikasi di antara anggota tim penulis rusak dan
berhenti karena konflik pribadi, persaingan profesional,
atau kecemburuan. Dalam hal ini, penulisan sebuah draf
artikel mungkin tidak dilanjutkan lagi sampai pada proses
publikasi.

Contoh keempat
Sebuah draf artikel dapat saja dikirimkan oleh salah seorang
anggota tim penulis ke sebuah jurnal untuk dipublikasikan
tanpa pengetahuan dan ijin dari tim anggota penulis. Situasi
mengirimkan makalah tanpa sepengetahuan dan izin rekan
penulis tampaknya lebih sering terjadi sekarang. Ini adalah
tren yang mengkhawatirkan, dan ini bertentangan dengan
standar profesional dan dengan kebijakan jurnal.

Contoh kelima
Beberapa kasus yang paling bermasalah terjadi ketika
pembimbing dan mahasiswa pascasarjana menulis sebuah
artikel untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Karena
pembimbing memiliki kekuatan dan pengalaman yang jauh
lebih banyak, maka si pembimbing yang tidak etis dan egois
dapat memanipulasi kepengarangan demi keuntungannya
sendiri, menentukan siapa yang akan menjadi penulis
utama tanpa berkonsultasi dengan mahasiswa yang
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dibimbingnya. Dalam kasus-kasus ekstrem, seorang
pembimbing dapat mengambil keuntungan dari pekerjaan
yang dilakukan terutama oleh mahasiswa mereka, atau
bahkan melarang mahasiswa mereka dari memublikasikan
artikel tersebut.

Cara Mengatasi Konflik dalam Menulis Berkolaborasi
Contoh kasus di atas jelas situasi yang tidak biasa dan
sangat mengkhawatirkan, tetapi itu memang bisa saja terjadi.
Bagaimana kita bisa menghindari situasi seperti itu dan apa
yang dapat kita lakukan untuk menghadapinya. Primack, dkk.
(2014) lebih lanjut menjelaskan bahwa kepercayaan adalah
salah satu faktor terpenting dalam kolaborasi yang sukses;
sulit bagi tim untuk berhasil tanpa adanya saling percaya.
Jika anggota tim peneliti/penulis tidak saling mempercayai,
mereka akan mulai mempertanyakan motivasi dan tindakan
masing-masing anggota dalam setiap situasi. Elemen penting
lainnya dari berkolaborasi yang baik adalah mengembangkan
visi dan harapan bersama yang jelas, berbagi pengakuan dan
penghargaan, menangani konflik, membangun tim yang baik,
dan menikmati pekerjaan. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan
penuh hormat sangat penting untuk mencapai semua tujuan
ini, dan kolaborasi yang paling berhasil menjaga komunikasi
yang baik sepanjang masa proyek penelitian dan penulisan
artikel berlangsung.
Menurut Primack, dkk. (2014) lebih lanjut, akan sangat
membantu kalau ada sebuah perjanjian tertulis, formal atau
informal, di antara kolaborator di awal proyek penelitian dan
penulisan dilakukan, atau setidaknya menerima perjanjian

126

■

standar yang sudah ada. Para anggota tim dapat merujuk
pada panduan yang diterbitkan daripada mengembangkan
seperangkat pedoman baru untuk setiap kegiatan penelitian dan
penulisan. Langkah ini mungkin jarang diambil, apakah karena
para ilmuwan tidak suka perjanjian yang kaku, atau mereka
merasa bahwa mengembangkan perjanjian menghabiskan
waktu saja dan lebih baik melakukan penelitian, atau bahwa
mengembangkan perjanjian semacam itu dapat menyinggung
perasaan beberapa anggota tim penulis. Menghabiskan sedikit
waktu pada permulaan proyek, bagaimanapun, dapat membantu
menghemat waktu dengan menyelesaikan kesalahpahaman
dan ketidaksepakatan di kemudian hari dalam suatu proyek,
dan dapat membantu menghindari ketidaksepakatan yang tidak
dapat direkonsiliasi. Universitas dan departemen penelitian
pemerintah terkadang juga memiliki kebijakan sendiri mengenai
publikasi. Perjanjian mungkin sangat penting untuk studi multidisiplin dan multi-tahun di mana penulis dapat menghasilkan
beberapa publikasi yang berbeda.

Kolaborasi Penelitian
Indonesia

dan Publikasi Ilmiah di

Sebuah penelitian tentang jaringan co-authorship dan potensi
kolaborasi di Indonesia dengan analisis jaringan sosial
dilakukan oleh Nadhiroh (2015) dalam tesisnya yang ditulis
di sekolah pascasarjana Institut Pertaian Bogor (IPB) dalam
jurusan Statistik. Nadhiroh (2015) menemukan bahwa jaringan
co-authorship antar penulis Indonesia di Jurnal Internasional
dalam bidang Kimia masih saling terpisah; hubungan yang
terbentuk masih sangat sedikit; hubungan academisi-industri
belum cukup terlihat. Selain itu, hubungan antar penulis yang
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berasal dari institusi yang berbeda masih sedikit; mayoritas
penulis yang memiliki lebih dari satu artikel merupakan hasil
kolaborasi dengan rekan yang berasal dari institusi yang sama.
Adapun potensi jaringan co-authorship berdasarkan kesamaan
wilayah penelitian cukup signifikan, terlihat dari potensi jaringan
co-authorship yang terbentuk, menunjukkan jumlah jaringan
kesamaan area penelitian yang belum menjadi hubungan coauthorship. Potensi jaringan juga bisa menunjukkan siapa
penulis yang memiliki peran besar untuk mewujudkan potensi
menjadi jaringan co-authorship.
Nadhiroh (2015) lebih lanjut mengatakan bahwa
temuan penelitiannya mengindikasikan masih diperlukan
upaya strategis agar potensi kolaborasi penelitian tersebut
dapat terwujud dan diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas penelitian di Indonesia, terutama pada bidang
Kimia. Penulis Indonesia memiliki kecenderungan meneliti dan
menulis dengan rekan yang berasal dari institusi yang sama.
Ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tulisan pada
jurnal internasional tidak berimplikasi pada perluasan jaringan
kolaborasi atau co-authorship yang dibentuk oleh penulis. Pada
tingkat institusi juga terlihat bahwa masih ada potensi yang
harus didorong agar bisa menjadi jaringan antar institusi yang
lebih kuat dan produktif. Ketiga universitas besar di Indonesia
memiliki peranan yang besar untuk mendorong potensi
kolaborasi penelitian tersebut bisa terwujud.

Kesimpulan
Meneliti dan menulis artikel jurnal secara berkolaborasi
atau bersama (co-authorship) akan menghasilkan karya
ilmiah dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan
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mengerjakan pekerjaan tersebut secara sendiri. Cara penelitian
dan penulisan seperti ini sangat dianjurkan dan didorong oleh
pemerintah melalui program penelitian yang mereka danai
dimana sebuah penelitian hanya bisa diterima untuk didanai
apabila diajukan oleh sebuah tim apakah tim sesama dosen
atau peneliti atau tim antara seorang dosen pembimbing
dengan mahasiswa pascasarjana. Namun, banyak kendala
yang mungkin timbul dalam bekerja sama meneliti dan menulis
artikel secara kolaborasi seperti ini sehingga pekerjaan
tidak dapat dilanjutkan atau kualitas artikel yang dihasilkan
tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu perlu dibuat sebuah
kesepakatan dan perjanjian kerja sama baik secara tertulis
maupun secara lisan di antara anggota tim peneliti bagaimana
pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan bersama sehingga
menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berkualitas dan dapat
dipublikasi di jurnal internasional bereputasi.

■ 129

130

■

bab
VII

MENGATASI KESULITAN MENULIS
DALAM BAHASA INGGRIS

K

emampuan berbahasa Inggris dosen di Indonesia
secara keseluruhan masih sangat rendah apabila
diukur dari nilai Test of English as a Foreign Language
(TOEFL). Nilai TOEFL rata-rata dosen Indonesia yang diambil
dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada Tahun 2003
hanya 390,5 (Saukah, 2003). Menurut Saukah, nilai ini jauh
di bawah rerata skor peserta tes TOEFL sejak Tahun 1997
sampai dengan Tahun 1998. Jika dibandingkan dengan rerata
nilai TOEFL dosen dalam beberapa bidang ilmu seperti dosen
Bahasa Inggris, dosen Bahasa lainnya, dan dosen MIPA maka
nilai TOEFL dosen IPS berada paling rendah. Ini menunjukkan
bahwa penguasaan bahasa Inggris dosen dalam bidang ilmu
sosial masih sangat rendah.
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Menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris bagi penulis
Indonesia memang tidak mudah karena banyak tantangan
yang harus diatasi seperti menggunakan kosakata yang tepat
(appropriate vocaluary), menggunakan tata bahasa yang benar
(correct grammar), menjaga kohesi dan koherensi tulisan (good
cohesion and coherence texts), menyajikan informasi yang
baru dan perlu dibaca (quality and newness of information),
dan lain-lain. Namun, dengan banyak membaca teks ilmiah
dalam bahasa Inggris serta sering berlatih menulis dalam
bahasa Inggris, kemampuan menulis karya ilmiah seseorang
akan meningkat. Menurut Belcher (2009), “...the work as hard
as anything, if we often do it, it would be easier”. Jadi, pekerjaan
seberat apa pun, kalau sering dikerjakan akan semakin mudah.

Banyak Membaca Artikel Berbahasa Inggris
Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan menulis
artikel dalam bahasa Inggris adalah dengan banyak membaca
artikel yang terbit dalam jurnal berbahasa Inggris dalam bidang
ilmu yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Milad (2017)
terhadap mahasiswa universitas terbuka Arab Open University
(AOU) di Kuwait menunjukkan bahwa kegiatan belajar ‘blended
learning’ (kegiatan belajar gabungan antara model tatap muka
dan secara daring) yang melibatkan kegiatan membaca dapat
meningkatkan kemampuan menulis mereka secara signifikan.
Menurut Milad, kegiatan membaca tidak saja meningkatkan
penguasaan kosakata mahasiswa tetapi juga pengetahuan
mereka tentang tata bahasa, organisasi karangan, penggunaan
tanda baca dan gaya penulisan tipe teks tertentu.
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Menggunakan Jasa Penerjemah
Menggunakan jasa penerjemah profesional juga merupakan
salah satu pilihan bagi penulis apabila merasa tidak mampu
menulis langsung dalam bahasa Inggris. Penulis dapat menulis
draf artikel dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu dan
setelah artikelnya selesai ditulis dengan baik dan memenuhi
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti format
dan organisasi artikel, jumlah kata dalam artikel, gaya
penulisan artikel dan kelengkapan secara isi artikel, kemudian
penulis dapat meminta seorang penerjemah yang terpercaya
untuk menerjemahkan draf artikel tersebut ke dalam bahasa
Inggris. Akan tetapi, upaya mengalihkan ke dalam bahasa
Inggris) tidak hanya mengurusi segi Bahasa (kosakata dan tata
bahasa). Pengalihannya ke dalam bahasa Inggris berurusan
juga organisasi penulisan karangan akedemik, yang kaitannya
juga dengan isi tulisan ilmiah yang dibahas. Tidak mudah
mencari penerjemah yang mampu melakukan ini. Kemampuan
berbahasa Inggris saja tidak cukup bagi seseorang untuk
menjadi penerjemah yang tepat karena penerjemah juga
harus menguasai bidang ilmu atau penelitian artikel yang
diterjemahkan.

Menggunakan Masin Penerjemah ‘Google Translate’
Seorang penulis tidak salah kalau menggunakan aplikasi
google translate untuk menerjemahkan sebuah karya ilmiah dari
bahasa Indonesia ke bahasa Inggris asalkan disunting setelah
diterjemahkan. Kemampuan aplikasi google translate dalam
menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dari waktu
ke waktu makin meningkat berkat perbaikan terus-menerus
yang dilakukan terhadap program ini. Menurut informasi
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dari Wikipedia, Google Translate adalah mesin penerjemah
gratis multibahasa yang dikembangkan oleh Google untuk
menerjemahkan teks dari bahasa yang satu ke bahasa lain.
Google Translate dapat dipakai untuk menerjemahkan teks lebih
dari 100 bahasa di dunia pada berbagai tingkatan. Sejak bulan
Mei 2017 program ini dipakai oleh lebih dari 500 juta orang
setiap harinya.
Mesin penerjemah google translate diresmikan
penggunaannya April 2006 sebagai mesin layanan penerjemah
statistik. Program ini digunakan oleh United Nations (Perserikatan
Bangsa Bangsa) dan European Parliament (Parlemen Eropa)
untuk mengumpulkan data-data bahasa. Cara kerja program
ini adalah dengan menerjemahkan sebuah teks dari bahasa
apa pun ke bahasa Inggris terlebih dahulu dan setelah itu baru
ke bahasa lain selain bahasa Inggris. Jadi, manakala seorang
penulis Indonesia menerjemahkan sebuah teks dari bahasa
Indonesia ke bahasa Inggris, mesin akan bekerja secara
langsung tanpa perlu menerjemahkannya ke bahasa lain terlebih
dahulu. Dalam proses kerjanya, mesin ini mencari pedoman
atau model standar dalam berjuta dokumen untuk mendekati
hasil terjemahan yang terbaik. Pada bulan November 2016,
Google Translate merubah sistem kerjanya menjadi “neural
machine translation engine” (GNMT) atau menerjemahkan teks
secara utuh dan bukan per kalimat. Semenjak itu, program
ini menggunakan konteks yang lebih luas untuk membantu
mendapatkan hasil terjemahan yang paling pas, yang kemudian
dapat bekerja mendekati hasil penerjemah manusia.
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Menulis Berkolaborasi dengan Penulis Dari Jurusan
Bahasa Inggris
Seperti disampaikan pada BAB sebelumnya, menulis artikel
untuk jurnal internasional bereputasi secara berkolaborasi akan
menghasilkan artikel yang bernilai lebih tinggi dibandingkan
dengan kalau menulis secara sendiri. Apabila penulis
berkolaborasi (team authors) dengan seseorang yang mampu
menulis dalam bahasa Inggris dengan baik, walaupun dengan
bidang ilmu yang sedikit berbeda, akan dapat menghasilkan
artikel dalam bahasa Inggris yang lebih dapat diterima khalayak
akademik. Oleh sebab itu, sebaiknya ada tim penulis yang salah
satunya dapat menulis dalam bahasa Inggris dengan baik.
Dengan demikian, masing-masing anggota tim sama-sama
terbantu karena bersama dapat meningkatkan produktivitas
publikasi di jurnal internasional. Secara lebih luas, ini akan
meningkatkan jumlah sitasi pada basis data Google Scholar
Citation atau pada basis data Scopus Author Profile; keduaduanya akan diadopsi dan tercatat dalam basis data Sinta.

Kesimpulan
Menulis langsung dalam bahasa Inggris merupakan tantangan
yang sangat besar bagi penulis Indonesia, khususnya bagi
mereka yang kesulitan dengan bahasa. Diperlukan usaha
yang ekstra dan jeli sebagaimana disarankan di atas, untuk
menghasilkan artikel ilmiah berbahasa Inggris agar dapat terbit
di jurnal internasional bereputasi atau terindeks. Cara apa
pun yang akan dipilih, yang lebih penting adalah artikel yang
dihasilkan harus memenuhi standar isi maupun karya ilmiah
yang ditentukan oleh jurnal-jurnal internasional.
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Kualitas isi, organisasi karangan dan bahasa sama
pentingnya. Sebuah artikel yang secara isi memenuhi syarat,
tetapi syarat berikut ini tidak terpenuhi, yakni ditulis dengan
tidak mengikuti standar-standar penulisan menyangkut
organisasi karangan dan bahasa Inggris yang belepotan, tidak
akan diterima oleh sebuah jurnal internasional bereputasi. Yang
sebaliknya pun juga tidak bakal diterima di jurnal internasional,
yaitu sebuah artikel yang memenuhi syarat secara organisasi
karangan dan bahasa, tetapi isinya tidak menyumbangkan
sesuatu yang baru bagi dunia ilmu pengetahuan dan tidak
dirasakan manfaatnya oleh pembaca. Dalam hal ini pembaca
pertama yang sangat menentukan diterima tidaknya sebuah
artikel adalah editor jurnal internasional. Ini semua merupakan
tantangan yang dihadapi oleh setiap penulis jurnal akademik;
perlu semangat belajar terus-menerus.
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