
Teks Artikel 

Pengertian teks artikel 

Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk 

dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel bertujuan 

untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan 

dalam bentuk tulisan. Secara umum, struktur artikel terdiri dari tiga 

bagian, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. 

Bagian pembuka berisi orientasi (tahap pengenalan) terhadap isi artikel 

yang   akan dibahas. 

Bagian isi merupakan uraian penjelasan pokok permasalahan yang 

dibahas dalam artikel 

Bagian penutup, yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang 

merangkum pembahasan ke dalam bentuk ringkas dan jelas. 

Ciri-Ciri Artikel 

Adapun ciri-ciri artikel yang perlu diketahui diantaranya yaitu: 

1. Isi tulisan didasari oleh fakta bukan sekedar mitos yang belum terjamin 
kebenarannya. 

2. Bersifat faktual dan informative, mengungkapkan informasi yang 
berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat 
dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

3. Artikle ilmiah juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran 
penulis, akan tetapi, pemikiran itu dikuatkan/didasari oleh data valid 
berupa hasil penelitian sebelumnya, teori, maupun fakta yang ditulis 
ke dalam artikel. 

4. Menggunakan metode penulisan yang sistematis, dengan tujuan agar 
semua informasi dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. 

5. Menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku, hal ini dikarenakan 
dengan menggunakan bahasa resmi yang bercirikan lugas, logis, 
denotatif dan efektif akan membuat bahasa artikel ilmiah terasa padat 
dan berisi. 



Tujuan Artikel 

Tujuan penulisan artikel ilmiah dimaksudkan bukan untuk memenuhi tugas 

yang diberikan oleh seseorang, tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin 

dicapai dalam penulisan artikel imiah tersebut, tujuan dalam penulisan artikel 

ilmiah. 

• Mendeskripsikan cara menguraikan atau membahas pokok masalah 
yang telah ditentukan dan diteliti. 

• Mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel ilmiah tersebut. 

Manfaat Artikel 

Manfaat menulis artikel ilmiah ialah sebagai berikut: 

1. Sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan 
daya imajinasi serta kreatif. 

2. Berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. 
3. Memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai 

kompetensi menulis yang harus dicapai. 
4. Sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal 

ilmiah. 
5. Memberi dampak akademis bagi pembaca. 

 

Contoh artikel 

Pengaruh Dari Pendidikan Terhadap Kualitas Anak Di Pedalaman 

 

Sudah bukan hal yang sifatnya rahasia lagi bahwa anak-anak yang kebetulan 

tinggal di kawasan pedalaman amat sulit untuk memperoleh pendidikan yang 

layak sebagaimana yang didapatkan oleh anak-anak secara umum, terlebih anak-

anak yang belajar di kawasan perkotaan. Selain sulit memperoleh pendidikan yang 

layak, mereka pun juga seringkali sulit mendapatkan air yang bersih. Bahkan 

pendidikan yang mereka dapatkan seringkali hanya sebatas kelayakan dari 

pendidikan Indonesia. Mereka juga banyak yang ketinggalan jaman dan 

cenderung tidak mengikuti perkembangan jaman. Selain itu, mereka bahkan juga 



seringkali tidak bisa mengenal alat komukasi semisal Hp yang menjadi salah satu 

trend jaman modern. 

 

Dari beberapa permasalahan anak-anak di kawasan pedalaman yang ada saat ini, 

kesulitan memperoleh pendidikan yang layak menjadi sorotan pokok di era saat 

ini. Idealnya mereka akan mengenyam pendidikan selama 12 tahun. Namun untuk 

faktanya sendiri mereka sulit bahkan untuk sekedar menjangkau lokasi untuk 

sekolah, bahkan mereka harus rela mengarungi sungai untuk mendapatkan 

pendidikan. Ada juga kawasan yang mengharuskan anak didiknya berjalan kaki 

hingga mencapai puluhan kilo meter. Tidak hanya itu, di antara mereka juga 

banyak yang tidak menggunakan alas kaki saat sekolah. 

 

Yang amat disayangkan dari pendidikan anak-anak di pedalaman adalah masalah 

kurangnya tenaga pengajar yang ada di pedalaman, serta kesulitan dalam 

mendapatkan tenaga pengajar yang berkenan untuk mengajar di kawasan 

pedalaman tersebut. Padahal untuk kualitas dari seseorang bisa dilihat salah 

satunya adalah dari seberapa tinggi dan layak pendidikan yang didapatkan. Tentu 

saja orang yang sudah sarjana mempunyai kualitas yang lebih tinggi dan cukup 

mumpuni dibandingkan dengan yang lulusan sekolah dasar. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting dan harus 

diutamakan karena ia sangat mempengaruhi kualitas dari seseorang, khususnya 

anak-anak yang saat ini berada di daerah pedalaman. 

 


