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STANDAR KUALITAS JURNAL TERINDEKS SINTA 

VERSI MORABASE 

Sinta Judul Abstrak Pendahuluan Pembahasan Diskusi Simpulan Referensi 

 

Sinta 1 

dan 

Sinta 2 

Judul 

mengandung 

objek formal 

dan objek 

material 

secara jelas 

 

Topik riset 

ditulis secara 

eksplisit  

Disampaikan 

mengapa riset ini 

menarik untuk 

ditulis; 

disampaikan 

fenomena yang 

melatarbelakangi 

tulisan tersebut  

 

atau 

 

Disampaikan 

peta kajian 

pustaka dengan 

mengulik 

referensi terbaru  

Temuan ditulis 

secara runtut dari 

konteks (setting, 

kalau perlu) dan 

subpembahasan 

yang berisi uraian 

temuan yang 

disampaikan secara 

logis 

 

Meletakkan 

diskusi dalam 

konteks global 

sesuai topik 

terkait  

Rampatan hasil 

diskusi  

Memakai citation 

manager software 

Hubungan 

antarvariabel 

sangat 

kompleks 

 

Alasan mengapa 

topik ini 

menarik ditulis 

secara eksplisit  

 

Temuan didukung 

dengan supporting 

ideas (berupa 

referensi terkait) 

yang langsung 

didiskusikan dalam 

sebuah 

subpembahasan 

  

 Proyeksi dalam 

riset-riset yang 

akan dilakukan 

peneliti 

selanjutnya 

Diedit kembali 

sehingga 

penulisan 

referensi sangat 

jelas 

Contoh:  

Defending 

Traditions, 

Countering 

Intolerant 

Ideologies: 

Reenergizing 

Metode 

dijelaskan 

secara eksplisit  

Pertanyaan 

penelitian jelas  

   Referensi 

menggunakan 

karyatulis 

berbasis riset 

yang otoritatif; 

dipublikasikan 

kurun waktu 3-5 
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the Role of 

Modin in 

Modern Java 

 

Objek 

formal: 

Defending 

traditions, 

countering 

intolerant 

(objek formal 

melibatkan 

dua variabel) 

Objek 

material: 

Reenergizing 

the role of 

modin in 

modern java  

 

tahun terakhir di 

penerbit 

berkualitas  

  Temuan ditulis 

secara eksplisit  

 

Metode ditulis 

secara jelas  

    

  Argumentasi 

ditulis secara 

eksplisit  

 

 

 

 

 

 

Thesis argument 

dinyatakan 

secara eksplisit  
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Sinta 3 

dan 

Sinta 4 

Objek 

material dan 

objek formal 

jelas 

 

Topik riset 

ditulis secara 

eksplisit 

Disampaikan 

mengapa riset ini 

menarik untuk 

ditulis; 

disampaikan 

fenomena yang 

melatarbelakangi 

tulisan tersebut 

 

atau 

 

Disampaikan 

peta kajian 

pustaka dengan 

mengulik 

referensi terbaru 

Temuan ditulis 

secara runtut dari 

konteks (setting, 

kalau perlu) dan 

subpembahasan 

yang berisi uraian 

temuan yang 

disampaikan secara 

logis 

 

- Rampatan hasil 

diskusi 

Memakai citation 

manager software 

Hubungan 

antarvariabel 

cukup 

kompleks 

 

Alasan mengapa 

topik ini 

menarik ditulis 

secara eksplisit  

 

   Dilakukan 

pengeditan tetapi 

masih ada 

referensi yang 

belum jelas  

 

Contoh:  

Almawardi 

dan Konsep 

Khilafah 

Islamiyah: 

Relevansi 

Sistem Politik 

Islam Klasik 

dan Politik 

Modern  

 

Metode 

dijelaskan 

secara eksplisit 

Metode 

disampaikan 

secara jelas 

   Referensi 

menggunakan 

karyatulis 

berbasis riset 

yang otoritatif; 

dipublikasikan 

kurun waktu 7-10 

tahun terakhir  

  Temuan 

disatukan 

dengan 

argumentasi  

 

Maksud 

penelitian 

disampaikan 

secara jelas  
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Sinta 5 

dan 

Sinta 6 

Objek 

material dan 

objek formal 

kurang jelas  

 

Topik riset 

ditulis secara 

eksplisit 

Disampaikan 

mengapa riset ini 

menarik untuk 

ditulis; 

disampaikan 

fenomena yang 

melatarbelakangi 

tulisan tersebut 

 

atau 

 

Disampaikan 

peta kajian 

pustaka dengan 

mengulik 

referensi terbaru 

 

Temuan ditulis 

secara normatif-

deskriptif tanpa 

mempertimbangkan 

kelogisan 

pembahasan 

- Rampatan hasil 

diskusi 

Memakai citation 

manager software 

Hubungan 

antarvariabel 

kurang 

kompleks 

 

Alasan mengapa 

topik ini 

menarik ditulis 

secara eksplisit  

 

   Tidak dilakukan 

pengeditan lebih 

lanjut  

 

Pemikiran 

Filsafat 

Manusia Ibnu 

Miskawaih: 

Telaah Kritis 

atas Kitab 

Tahdzib 

Alakhlaq 

Metode 

dijelaskan 

secara eksplisit 

Disampaikan 

tahapan 

pembahasan  

   Referensi 

menggunakan 

karyatulis 

berbasis riset 

yang otoritatif 

 

  Tahapan 

pembahasan 

disampaikan 

tetapi tidak 

menyampaikan 

temuan atau 

argumentasi  
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Belum 

Sinta 

Pendahuluan Masalah Tujuan Manfaat Pembahasan Kesimpulan Referensi 

  

Ditulis seperti format skripsi/tesis/laporan penelitian 

 

 


