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JENIS MEDIA PUBLIKASI HASIL PENELITIAN 

 JURNAL  

 MONOGRAF 

 BUKU REFERENSI 

Permasalahan saat ini: 

Kenapa publikasi dalam bentuk monograf masih sangat langka? 

Contoh Monograf 

Bukan Judul Mata Kuliah 



DOKUMEN PENDUKUNG MONOGRAF PENELITIAN 

 Laporan Penelitian 

 Logbook Penelitian 

 Catatan Harian Penelitian 

 Sertifikat Hasil Penelitian 

 Artikel Hasil Penelitian 

 Poster Hasil Penelitian 

 Foto-Foto Kegiatan Penelitian 

 Foto-Foto Produk Penelitian 

 Video Kegiatan Penelitian 

Untuk penelitian Eksperimen dan 

Lapangan 
Untuk penelitian Kajian Literasi 

Ada perbedaan antara pembuatan Kliping Literasi dengan Penelitian (Kajian) 

Literasi   

 Laporan Penelitian 

 Logbook Penelitian 

 Catatan Harian Penelitian 

 Sertifikat Hasil Penelitian 

 Artikel Hasil Penelitian 

 Poster Hasil Penelitian 

 Foto-Foto Kegiatan Penelitian 

 Video Kegiatan Penelitian 

 Foto-foto kegiatan diskusi 



oArtikel Jurnal  

oMonograf 

oBuku Referensi 

oBuku Teks (Textbook) 

oBuku Ajar 

oBuku Pegangan (Handbook) 

oBuku Panduan 

oBuku Pedoman 

oSkripsi 

oThesis 

oDisertasi 

Media Publikasi Hasil 

Penelitian Instrumen Pembelajaran 

Karya Tugas Akhir 

Per Jenjang Studi 

Penghargaan angka kredit bagi dosen  

Bidang Penelitian Bidang Pengajaran Bidang Pendidikan 



Author 

Artikel Pendek 

(Short Communication, Brief Report) 

Full Length Paper 

Review Paper 

Monograf 

Buku Referensi 

Draft (Teks) Patent 

Inventor 



PENGERTIAN MONOGRAF 

DALAM AKADEMI 
Monograf:  
Hasil karya tulis seorang pakar subyek tertentu (Specialist) atau salah satu 
aspek dari sebuah subyek dan biasanya ditulis oleh penulis tunggal.  
 
Monograf: 
suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya 
hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi 
tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu 
adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), 
metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang 
lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka (Sumber: 
Direktorat Sumber Daya Ristek Dikti) 
 
Diterbitkan dalam satu Volume  



 Monograf sebutan lain untuk buku, dan digunakan 

untuk membedakan terbitan tersebut dengan 

terbitan berseri.  

 Monograf berisi satu topik atau sejumlah topik 

(subjek) yang berkaitan, dan biasanya ditulis oleh 

satu orang.  

 Selain itu, monograf merupakan terbitan tunggal 

yang selesai dalam satu jilid dan tidak 

berkelanjutan.  

 Dalam ilmu perpustakaan, definisi monograf adalah 

terbitan yang bukan terbitan berseri yang lengkap 

dalam satu volume atau sejumlah volume yang 

sudah ditentukan sebelumnya. 



Berapa jumlah Chapter (Bab) dalam sebuah monograf? 

Sebuah monograf ada yang memiliki Chapter 

(Bab) sampai dengan 20. 

 

Contoh: 

“The 20 chapters of this monograph span 

topics from CAP epidemiology to bacteriology, 

pathogenesis, risk assessment, diagnosis, 

therapy and prevention.” 

Book details Chalmers JD, Pletz MW, Aliberti S 

(Eds): Community Acquired Pneumonia. 

European Respiratory Monographs. Sheffield: 

European Respiratory Society; 2014, ISBN 

978-1-849-84049-1. 

Contoh Monograf 



ISI MONOGRAF PENELITIAN 

Rumusan Masalah 
Nilai Kebaruan (Novelty/Ies),  
Metodologi Pemecahan Masalah,  
Dukungan Data Atau Teori Mutakhir yang 

Lengkap dan Jelas,  
Kesimpulan 
Daftar Pustaka 







Contoh Judul-Judul Monograph: 

 

“Methods for Study of Substance Properties Under 

Intense Dynamic Loading” 

 

“Recovery⁄Remission from Substance Use Disorders: An 

Analysis of Reported Outcomes in 415 Scientific 

Studies, 1868-2011.” 

 

“Peer-based Addiction Recovery Support: History, 

Theory, Practice, and Scientific Evaluation” 

 

“Recovery Management” 

 



How to Cite a Book (Monograph) in APA Format? 

Cara mensitasi  sebuah monograf dalam ormat APA 

dapat diakses di laman web: 

 

http://libguides.asu.edu/c.php?g=263769&p=1765491  

 

Aturan dasar mengutip sebuah buku: 

 Judul buku diketik miring (Italic). 

 Judul buku tidak diberi garis bawah. 

 Pakai hanging indent. 

 Huruf pertama dalam  kata pertama sebuah judul 

buku dibuat capital (huruf besar). 

 Letakkan nomor edisi dan nomor laporan dalam  

tanda kurung sesudah judul buku. 

http://libguides.asu.edu/c.php?g=263769&p=1765491


BUKU REFERENSI 

Buku Referensi: 

 

Suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi 

pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. 

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah 

yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung 

nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan 

data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada 

kesimpulan dan daftar pustaka. 



No Monograf Buku Referensi 

1 Sumber  bahan 
tulisan 

Hasil Penelitian Hasil Penelitian 

2 Luas bahan tulisan Satu Aspek dari satu Bidang 
Ilmu 

Satu Bidang Ilmu 

3 Jumlah terbitan Satu Volume Periodical 

4 Penulis Biasanya penulis tunggal Tim Kontributor 
Ada  Editor bertugas 
sebagai koordinator 



SPESIFIKASI MONOGRAF 

Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang 

original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya 

yang diterbitkan dan dipublikasikan. 

 

Karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui sebagai komponen penelitian 

untuk kenaikan jabatan akademik adalah: 

1) Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis 

2) Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang 

membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar 

3) Memiliki ISBN 

4) Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format 

UNESCO). 

5) Ukuran : standar, 15 x 23 cm 

6) Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi 

7) Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 

8) Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak 

dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat. 



PENGERTIAN BIDANG ILMU 

Fakultas 

Jurusan 

Program Studi 

Kurikulum 

Mata Kuliah 

 

 

Disiplin Ilmu (Discipline/Subject Area): Medicine, Biomedical 

Sciences, Life Sciences, Engineering, Chemistry, Computer 

Science, Mathematics, Physics 

 

Sub Disiplin Ilmu: Internal, Biochemistry & Biophysics, 

Pharmacology, Geology, Mechanical Engineering, Theoretical 

Computer Science, Database Management & Information Retrieval, 

Communication Networks  



BUKU REFERENSI 

Judul: 

Fundamentals of Radiation Materials Science 

 

 Buku Ini dibagi menjadi Sub Disiplin Ilmu: 

 Radiation Damage 

 Physical Effects of radiation Damage 

 Mechanical and Environment Effects of Radiation Damage 

 

Masing-masing Sub Disiplin Ilmu memiliki beberapa Bab 



DOKUMEN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN 

No Jenis Dokumen Jenis Sumber Dokumen 

1 Artikel Jurnal 

2 Conference Paper (Makalah 
Seminar) 

Prosiding Seminar (Conference) 

3 Bab Buku Buku   
(Posisi Monograf dapat Berada pada 
Jenis Sumber Dokumen Buku) 

4 Bab Buku Serial Buku 



No DASAR 
KLASIFIKASI 

Jenis Kategori Jenis Buku (Sumber 
Dokumen) 

Jenis  
Dokumen 

1 Hasil Penelitian Hasil Penelitian (Buku Ilmiah) 
Bukan Hasil Penelitian (Buku 
Non Ilmiah) 
Buku Hasil Pemikiran termasuk 
Buku Hasil Penelitian 

Buku Referensi 
Monograf 

Bab Buku 

2 Penggunaan Buku yang digunakan untuk 
Mengajar 

Buku yang digunakan untuk 
Panduan 

Buku yang digunakan untuk 
Pedoman 

Buku Ajar (Buku Teks) 
Buku Pegangan 

(Handbook) 
Buku Panduan 
Buku Pedoman 
 

Bab buku 

3 Karakteristik 
Bahan yang 
Ditulis 

Buku yang Ditulis secara Ilmiah 
Buku yang Ditulis dengan non 
ilmiah (fiction) 

 Buku Ilmiah 
 Buku Fiksi 

Bab Buku  
Satu 
kumpulan 
karya fiksi 
utuh 



STRATEGI MEMILIH JUDUL ATAU TOPIK 

 Mencari publikasi-publikasi terkini 

 Mengumpulkan gagasan-gagasan topik 

 Selalu mencari informasi permasalahan misalnya isu-isu penelitian 

yang dapat memunculkan ide topik. 

 

 

Judul bukan 
nama Mata 

Kuliah 

Judul 
Spesifik 

Judul 
Mencermink
an Kebaruan 

Judul Singkat 
& Informatif 

KEMUNGKINAN KEASLIAN KEBERMANFAATAN MINAT DAN KETERKAITAN 

TERHADAP KEBUTUHAN 

INDUSTRI 

1 2 3 4 

Tentang kesimpulan sendiri 

yang tidak relevan dan tak 

ada orang yang minat 

HINDARI TOPIK 

Sudah banyak 

dibahas (Literatur) 
Topik terlalu luas 

ASPEK TOPIK 



RESEARCH NOVELTY 

(KEBARUAN PENELITIAN) 

Cara menentukan kebaruan sebuah ide penelitian dapat dilakukan 

dengan menguji apakah ide penelitian merupakan ide pertama 

kali muncul dalam sederetan pengkajian pustaka yang berkaitan 

dengan fokus penelitian yang dilakukan dan seberapa jauh 

kemampuan peneliti (penulis) dapat membuat kajian dalam sebuah 

kombinasi rujukan yang komprehensif. 

 

Penelitian yang baru juga memiliki resiko yang lebih tingg, ini 

biasanya ditunjukkan oleh sitasi-sitasi dengan varians yang besar.  



KEASLIAN PENELITIAN 

(RESEARCH ORIGINALITY) 

Tingkat 
Strata 

Pendekatan Tujuan Akademik 

Sarjana (S1) Reproductive Kebenaran informasi yang dipaparkan 
(dengan sebuah unsur analisis) 

Master (S2) Analytical Keaslian sederhana yang dapat meliputi 
pembentukan kembali atau 
mempertimbangkan kembali informasi 
dengan cara-cara lain 

Doktor (S3) Speculative Keaslian kreatif merupakan pendekatan-
pendekatan baru/pengetahuan baru 



BEBERAPA KRITERIA MEMERIKSA KEASLIAN 

 Pertama menulis ada informasi baru 

 Meluaskan, mensyaratkan atau mengelaborasi pada sesuatu yang sudah 

eksis (ada) 

 Mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah eksis 

(ada) 

 Menginterprestasi kembali Teori yang ada dalam konteks yang berbeda 

 Mendemonstrasikan keaslian dengan ide yang dimiliki orang lain 

 Melakukan kerja empirik yang belum dilakukan sebelumnya 

 Menggunakan pendekatan metodologik yang berbeda untuk mengatasi 

persoalan 

 Mensintesis informasi dengan cara baru atau berbeda 

 Mengulangi penelitian dalam konteks lain, misalnya dalam negara yang 

berbeda (variabel-variabel berubah) 

 Mengambil teknik utama dan menerapkannya pada wilayah baru (variabel-

variabel berubah) 

 Mengembangkan peralatan atau teknik penelitian yang baru 

 Mengembangkan portofolio kerja berbasis penelitian 

 Menambahkan pengertahuan pada cara yang belum dilakukan sebelumnya 

 Melakukan kajian pada wilayah atau topik yang belum dilakukan sebelumnya 

 Menghasilkan analisis kritis sesuatu yang tidak diuji sebelumnya.  
 

 



STRATEGI DAN TEKNIK MENGEMBANGKAN KREATIVITAS 

DAN MENEMUKAN KEASLIAN 

 Assume a broad perspective – this will allow you to think widely about your research 

as opposed to thinking about it from a pre-conceived position. 

 Spend time around innovative people whose thinking inspires you 

 Read widely and think about a range of topics. 

 Enjoy activities such as walking, music, meditating, and daydreaming to stimulate 

creative ideas. 

 Give yourself time 

 Collect your ideas – use reflection, daily writing, mind maps, and journals to expand 

the material you can use to build creative ideas. 

 Don‟t get too focused on finding only the „right‟ answers; explore alternatives. 

 Don’t always be logical or practical – dare to break the rules and challenge 

conformity – 

 sometimes too much emphasis on practicality can narrow the scope of your ideas. 

 Be open to playing and playfulness – people often think of ideas when they are trying 

not to think about their research. It is often when your mind is „at play‟ that it is easier to 

generate new thoughts. 

 Engage in brainstorming sessions. Let yourself think freely – what seems like a 

crazy idea might turn into a brilliant discovery. 

 Don’t fear failure – it can open your mind to new possibilities and reveal to you the 

value of critical thinking. 

 Always consider yourself creative – use positive self-talk. 



MEMBANGUN TEAMWORK 

Penulis Tunggal Team Penulis 

Teamwork: kunci untuk menyelesaikan persoalan penelitian yang kompleks. 

Kelompok Lintas Disiplin Ilmu 

Banyak Monograf maupun Buku Referensi di Indonesia ditulis oleh Penulis 

Tunggal.  

Keuantungan Timwork Penelitian 

 Pengetahuan saling melengkapi 

Menerapkan Metode Penelitian berbeda 

 Social network lebih luas 

 Kesempatan saling belajar 

Ciri Teamwork Sukses 

 Kolaborasi sukses terdahulu 

 Tim seimbang 

 Pernyataan eksplisit 

 Diskusi reguler dan terbuka 

 Komunikasi baik 

 Kesiapan kolaborasi 

 Kesiapan teknologi 

 Trained experienced leadership 

 Effectives brainstroming strategies 



MONOGRAF HARUS DIPUBLIKASIKAN 

Mempublikasikan Monograf berarti membuat 

isi monograf dapat digunakan atau diakses 

oleh masyarakat luas. 

Kata publikasi juga berarti tindakan 

menerbitkan.  

Publikasi dapat dilakukan di Institutional 

Repository, Professional Publisher, dan 

Digital Library.  



TEORI MUTAKHIR 


