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NO INDIKATOR SKOR 

1 2 3 4 5 

A.  JUDUL PENELITIAN  

1.  Ketepatan isi (memberikan gambaran isi artikel)       

2.  Kemenarikan isi (menimbulkan rasa ingin tahu pembaca)      

3.  Kejelasan isi (memuat variabel yang jelas)      

4.  Ketepatan penulisan (maksimal memuat 15 kata, tidak perlu 

mencantumkan tempat, waktu, dan jenis penelitian, tidak 

menyingkat setiap kata di dalam judul, kecuali singkatan 

ilmiah yang berlaku umum, berupa klausa sehingga tidak perlu 

diberi titik 

     

       B. NAMA PENULIS  

5.  Ketepatan penulisan (a) tanpa mencantumkan gelar akademik, 

(b) Jika penulis lebih dari satu, semua penulis dituliskan 

dengan urutan penulis utama, pembimbing I dan Pembimbing 

II 

     

6.  Kelengkapan penulisan  (a) alamat e-mail penulis, (b) alamat 

lembaga (afiliasi) penulis: nama jalan, kode pos, dan alamat e-

mail 

     

        C  ABSTRAK   

7 Kelengkapan isi (tujuan penelitian, metode penelitian, hasil 

penelitian) 

     

8 Ketepatan penulisan  (memuat 50—75 kata, diketik spasi rapat 

dengan ukuran fon 10/11) 

     

D.  KATA KUNCI      

9 Ketepatan isi (menggambarkan masalah utama penelitian)  

10 Ketepatan penulisan (berisi 3—5 kata baik kata tunggal 

maupun frasa, mengacu pada kata dalam judul atau tersirat 

dalam bahasan, sebaiknya mengacu pada glosarium penelitian) 

     

        E. PENDAHULUAN -15%  

11 Kelengkapan isi berupa (a) latar belakang atau alasan mengapa 

“x” diteliti (2—3 yang terpenting), (b) teori utama, (c) 

penelitian terdahulu yang relevan, dan (d) diakhiri pernyataan 

tujuan penelitian. Dalam pendahulluan harus ada rujukan yang 

relevan.  

     

12 Ketepatan penulisan (tanpa subjudul, tidak perlu ada kajian 

teori/pustaka yang terpisah atau menjadi subheading) 

     

13 Ketepatan persentase isi (panjang sekitar 15% dari keseluruhan 

jumlah halaman artikel). 

     

        E METODE PENELITIAN-10%  

14 Kelengkapan isi berupa (a) pendekatan dan desain penelitian, 

(b) sumber data/subjek penelitian/populasi/sampel, (c) 

instrumen penelitian, (d) teknik pengumpulan data, (e) wujud 

data, (f) teknik analisis (harus rinci).  

     

15 Ketepatan sajian (sajian bagian metode cukup dalam paragraf-

paragraf, tanpa subheading. Pada metode tidak wajib ada 

     



rujukan. Rujukan diperlukan bila ada penjelasan atau metode 

yang belum populer. 

16 Ketepatan uraian (uraian dalam bagian metode harus khas atau 

sesuai dengan penelitian masing-masing, bukan teori metode. 

     

17 Ketepatan persentase isi (panjang sekitar 10% dari keseluruhan 

jumlah halaman artikel). 

     

F. HASIL PENELITIAN-25%  

18 Ketepatan isi (berisi deskripsi hasil penelitian sesuai dengan 

tujuan penelitian).  

     

19 Ketepatan sajian (masih murni /berupa paparan,  belum ada 

pembahasan) 

     

 

20 

Ketepatan persentase isi (sekitar 25% dari keseluruhan jumlah 

halaman artikel) 

     

G. PEMBAHASAN-35%  

21 Kelengkapan cara membahas (banyak merujuk jurnal, laporan 

hasil penelitian, buku yang menyebar pada setiap aspek atau 

subaspek pembahasan) 

     

22 Ketepatan (menghindari pengulangan uraian hasil, tanpa 

rujukan dengan sedikit komentar). 

     

23 Kesesuaiannya dengan tujuan pembahasan antara lain (a) 

menjawab masalah penelitian/bagaimana tujuan penelitian itu 

dicapai, (b) menafsirkan temuan-temuan, (c) mengintegrasikan 

temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah 

mapan, (d) menyusun teori baru atau menolak/memodifikasi 

teori yang sudah ada 

     

24 Kesesuaian persentase isi (sekurang-kurangnya 35% dari 

keseluruhan halaman/isi artikel) 

     

H. SIMPULAN – 5 %  

25 Kesesuaiannya dengan tujuan, hasil, dan pembahasan.      

26 Ketepatan perumusan (bukan berupa rangkuman, akan tetapi 

berupa pernyataan-pernyataan padat yang memuat inferensi 

berdasarkan hasil dan pembahasan  

     

27 Kejelasan simpulan (menjadi subheading yang dinyatakan 

dalam paragraf simpulan) 

     

I SARAN- 5 %      

28 Kesesuaiannya dengan simpulan (isinya sejalan dengan 

simpulan bukan saran yang bersifat umum) 

     

29 Kejelasan saran (dinyatakan dalam kalimat saran ditujukan 

kepada siapa, dalam bentuk apa, agar bagaiamana) 

     

J DAFTAR RUJUKAN—5%  

       30 Kefungsionalan rujukan (sumber yang dikutip harus ada dalam 

daftar rujukan, dan sumber yang ada dalam daftar rujukan 

harus benar-benar dikutip). 

     

       31 Kemutakhiran pencantuman rujukan (10 tahun terakhir)      

       32 Ketepatan penulisan rujukan berupa jurnal (wajib disertai 

nomor halaman tempat artikel itu dimuat dalam jurnal 

tersebut).  

     

        33 Ketepatan penulisan rujukan berupa buku (Nama penulis. 

Tahun terbit. Judul buku. Kota tempat penerbitan: Nama 

penerbit. Nama penulis (a) berapa pun jumlahnya ditulis 

semua, tetapi dalam teks bila 4 penulis, ditulis dkk, (b) nama 

kedua dan ketiga (bila ada) disingkat. 

 

 

     



J PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA  

34 Ketepatan dan kecermatan penggunaan ejaan, tanda baca, dan 

pilihan kata 

     

35 Ketepan penulisan kalimat (menghindari kalimat  yang belum 

selesai atau tidak jelas subjek-predikatnya). 

     

36 Ketepatan penulisan paragraf (menghindari penulisan  paragraf 

yang (a) hanya berisi satu kalimat (kecuali paragraf pengantar), 

(b) tidak jelas kalimat utamanya  

     

Skor maksimal  180 

Skor yang dicapai  

 

Menyetujui,        

Ketua Jurusan                    Dosen Pembimbing I 

 

 

 

Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd                  …………………………….. 

NIP 195905211988021001                  NIP 

 

KETENTUAN 

1. Artikel yang disetujui jurusan untuk layak unggah di jurnal online  minimal harus mencapai skor 

108 

2. Artikel yang telah disetujui Dosen Pembimbing I dan Jurusan diserahkan dalam dalam bentuk CD 

file ke (a) jurusan dan  (b) Perpustakaan Fakultas Sastra. 

3. Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan (2)  berhak melakukan (a) penjejakan dan (b) 

yudisium.  




