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KETERLIBATAIY PENULIS DALAM ARTIKEL
PADA'BULETIN
PSIKOLOGI' UNTVERSITAS GADJAII MADA
Pe.rgolalrianti"
ABSTRACT
Productivity in scientific publications of a university is one of the criteria in determining
the value of accreditation. Faculty of Psychologt publishes two periodicals, one of which is
Buletin Psilalogi. However, ups and downs occur in its publication. Its sustainabitity
undeniably needsthe support of the academicians.
This study aims to Jind out authors' contribution in writing at Buletin Psikologi
published in 1993-2014. It used descriptive quantitative method. Data were collected through
documentation.Subject of the study was Buletin Psikologi published in 1993-2014,and object of
the study was the name of the authors whose articles were published during the specified period.
Data analysis used tabulation andfrequency tables created using percentage calculation.
The result of the study showed that during theperiod 1993-2014as many as 199 articles
were published, with the highestpercentage in 2008 as much as 6.53%. There were I I7 authors
contributing in the writing, either asfirst, second or third author. The highestfrequency of the
author's contribution as thefirst author was achieved by Dicky Hastjarjo (7.53%0).The second
rank was achieved by Faturochman (6.53%o).Faturochman also reached the highestpercentage
of 2% in its contribution as a secondauthor.
Based on the origin of the authors, 41.02% camefrom inside the institution (()niversitas
Gadja( Mada) and 58.97%oftomoutside. However, the percentage of articles written by authors
from the inside was higher (67.83%0)than those written by authors from the outside (31.65%0).
Collaboration of authors showed that the highestpercentage (2.01%0)wasfound in the articles
published in 2010.
Key words: articles, author, periodicals, academic writing
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
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Publikasiilmiah merupakan salah satu
kriteria dalam proses penilaian akreditasi
sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu
setiap perguruan tinggi berusah4 untuk
menerbitkan publikasi ilmiah. Publikasi
ilmiah dapat berupa jwnal atau majalah
ilmiah, buku, dan atau kumpulan tulisan dari
para pendidik di lingkungan institusi tersebut.
Manfaat utama publikasi ilmiah adalah
mendiseminasikan hasil penelitian dan
konsep-konsep pemikiran mutakhir di
perguruan
lingkungan
pada
tinggi
khususnyadan
masyarakat
pada
luas
umumnya.
Dalam
rangka
memenuhi
kebutuhan tersebut, Fakultas Psikologi UGM
telah menerbitkan dua publikasi ikniah yang
diterbitkan secara berkala. Kedua publikasi
tersebut adalah

Jurnal
Psikologi
dan
Buletin
Psikologi. Muatan informasi Jurnal Psikologi
lebih didominasi oleh hasil-hasil penelitian,
sedangkan Buletin
Psikologi
muatan
informasinya berupa artikel konsep-konsep
pemikirdn pbnulis.
. Penerbitan publikasi berkala di
Fakultas Psikologi UGM telah dilakukan
sejak tahun 1971. Adapun judul publikasi
,Psychologi"
tersebut adalah "Bulletin
Dikemukakan dalam penerbitan perdana
publikasi tersebut, bahwa maksud dan tujuan
penerbitannya untuk:
"menjiarkan
pengembangan
usaha2
psychologi di Indonesia ini dalam bentuk
hasil2 penelitian -sdrta kupasan2 literan
dalam bidang psychologi kepada masjarakat
umumnja dan chususnya pada dunia ilmu
pengetahuan" (dikutip dari Kata Pengantar.
Bulletin Psychologi,I9Tl, Volume 1, No. 1).

Berkalaltmu Perpustakaan
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Pada edisi tersebut disajikan enam
artikel, dua artikel di antaranyaberupahasil
penelitian dan empat artikel yarg lain
konseppemikirankritis.
merupakan
Edisi beiikutnya diterbitkan pada
bulan Oktober tahun 1973 (Buletin
Psychologi,TahunIII, No, l, Oktober t973).
.
Meskipundalam penerbitantersebuttertulis
penerbitan
Tahun III, tetapi sebenarnya
tersebut merupakanpenerbitanyang kedua.
Hal ini ditegaskandenganpernyataanyang
:
sebagaiberilant
dikemukakan
yang
pembaca
Tahun1972
budiman,
"Para
terpalcsaBuletin Psyeholagi tidak dapat
diterbttkandan mengunjunglpara penbaea
karcna lcamt mengalami kcsulltan tehnis,
terbttnyanomorI'/ 1973tni,
Mudah-mudahan
penerbltan2berlhttnyadapatlancar"(dtkutip
dari Kata Pengantar.Bulletln Psychologi,

re73),

Seiring dengan berjalannya waktu,
pada tahun 1993 FakultasPsikologi UGM
menerbitlcanlagi publikasi berkala berjudul
"Buletin Psilcologi"TahunI, Nomor 1, Juli
1993. Dalam perjalananpenerbitanbuletin
tersebut sejak 1993 sampai dengan 2014
mengalamipasangsurut, ada kalanya tidak
terbit padawaktu-waktutertentu.Salahsatu
penyebabpasangsurutnyasebuahpenerbitan
berkala adalahkurangnyapartisipasi para
teoritisi untuk meningkatkankualitas dan
kuantitas penulisan artikel pada publikasi
berkala (Purnomowati,2001), Hal ini
diperkuat oleh Helianti (2011) yang
mengemukakanbahwa kendala penerbitan
berkala ilmiah antara lain dikarenakan
kesulitanmemperolehnaskahyang berbobot
kareua peneliti dan doeentidak terpanggil
untrd<segeramenerbitkanhasil temuannya
yang mungkin sangat bermanfaat untuk
peneliti selanjutnya, BErbeda dengan
Muehlisin ZA (2014) yang msngEmukakan
bahwa rendahnyapenulican anikel dalam
publikasi ilmiah antara lain karcna dsgen
lebih banyaft mengaurbil peran sebagai
pengajardaripadesebagaipeneliti.
2, RumuranMrualeh
uraiandi atas,kajian ini
Berdasarkan
akan mongungkap:sojauhmana keterlibatan
penulisartikel padaBerkalaPsikologiUGM
poriodopenorbitan1993.2014.Kotcrlibatan
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penulis tersebutdijabarkandalam beberapa
pertanyaan
sebagaiberikut:
a. Seberapa beiar jumlah artikel dan
tahun
berdasarkan
distribusi sebaraiurya
penerbitan?
b. Bagaimanafrekuensiketerlibatanpenulis
sebagaipenulispertama, penuliske dua
dan penulis ke tigadalam penulisan
artikel?
c. Bagairtrana
distribusiketerlibatanpenulis
berdasarkan
asalinstansidalampenulisan
artikel?
d. Bagaimana prosentase kepenulisan
bersama?
3. ThJuanKaJlan
Ifujian ini bertujuanuntuk menjawab
beberapapertanyaanyangtelahdijabarkandi
atas, yaitu untuk mengetahuisejauh mana
keterlibatanpenulisdalamartikelyangdimuat
padaBuletin PsikologiUGM periode199320t4,
4, ManfaatKaJlan
Manfaat yang diharapkandari kajian
ini adalahmemberimasukankhususnyapada
pengelolaanpenerbitan berkala ilmiah di
linglarngan Fakultas Psikologi, dan
menambah khasanah kajian bidang
perpustakaan
dan informasiberkaitandengan
publikasiilmiah.
B. TINJAUA}I PUSTAKA
Beberapa kajian berkaitan dengan
kepenulisan
dalamartikel ilmiah telahbanyak
dilakukan. Kajian yang berfolnls pada
prodrdtrivitdc'dankepenulisanbersamalebih
banyak dilakulcan baik -di dalam negeri
maupundi luar negeri. Beberapakajian di
IndonEsia"'yangberkaitan'dengan masalah
tersebutantara lain dildct*an oleh lVulan
(2014) mengenai produktivitas dan
keponulisan bercama bidangzoologt,
dalambeberapadisiplin
Kepenullsanbersama
ilmu yang dilala*an oleh Bandyopadhyay
(2001) menEmukan bahwa keponulisan
borsamsbidang ibnu psikologi mongalami
padatahun 1950-1990.
Berbeda
pcningkatan
penelitian
dldc
lGrisidappa
dengan hasil
(Bandppadhyay, 2001) ditemukan bahwa
pada tahr.ur1988 pola keponulisantunggal

1' 2015
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bidang ilmu psikologi sebesar' 39,43yo,
sebesar
sedangkankepenulisanbersamahanya
0,60Yo.
1. Penulis dan Artikel Ilmiah
DP2M
Menurut
Rekomendasi
(Direktoriat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Kemendikbud) yang
dikemukakan oleh Mursyid (2013), bahwa
jenis artikel ilmiah dibedakan menjadi tiga,
yaitu: artikel hasil penelitian, artikel
konseptual(hasil pemikiran), dan review hasil
penelitian atau buku baru. Artikel konseptual
merupakanhasil pemikiran kritis penulis dan
bukan kompilasi dari tulisan-tulisan lain,
karena dalam hal ini pendapat penulis lebih
diutamakan. Substansi sebuah artikel ilmiah
dapat berupa kumpulan pengetahuan baru,
pengamatan empirik, dan pengembangan
gagasanbaru.
Pada umumnya artikel ilmiah dimuat
pada majalah bidang tertentu yang diterbitkan
oleh organisasi profesi, instansi pemerintah
atau Swasta dalam bentuk cetak atat
elektronik. Oleh karena dimuat pada majalah
bidang tertentu, maka artikel tersebut: (1)
harus sesuai dengan bidang tersebut, (2)
metode penulisannya harus ilmiah yaitu
merupakan argumentasi teoritik yang benar,
dukungan fakta empirik, mempertautkan
antara argumentasi teoritik dengan fakta
empirik terhadap permasalahanyang dikaji,
(3) disajikan secara ilmiah: pada lingkup
keilmuan, penulisannya cerma| akurat, 1ogis,
dan sistematis, dan tidak bersifat subjektif
(Lasa,2009).
Ditinjau dari sisi kepenulisan, sebuah
artikel ilmiah selayaknya ada kesesuaian
dengan kepakaran bidang ilmu para penulis.
Penulis artikel ilmiah adalah individu yang
telah berkontribusi secara intelek untuk
pengembangan ilmiah bidang tertentu.
Mereka harus berkontribusi secarasignifftan
terhadap konsepsi, disain, dan analisis
ent
terhadap apa yang ditulisnya (hllpltwg.
p olic i es/ authorship.html).
Berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa artikel ilmiah merupakan
artikel yang disajikan dan atau ditulis oleh
orang-orang yang memiliki keahlian atau
kepakaran bidang ilmu tertentu. Sebagai
contoh misalnya, seorang Sulistyo-Basuki

sebagai pakar kepustakawanan maka karyakarya tulisnya lebih berorientasidan berkaitan
dengan ilmu perpustakaan. Kepakaran yang
relevan deng'in ". tulisan ilmiahnya lebih
meningkatkan kepercayaan masyarakat
pembaca terhadap karya-karya tersebut.
Demikian halnya dalam bidang ilmu
psikologi" artikel-artikel psikologi yang
ditulis oleh pakar psikologi lebih banyak
mendapat kepercayaan dari masyarakat yang
berminat denganbidang ilmu tersebut.
2, Majalah ilmiah "BuletinPsikologi"
Majalah ilmiah merupakan salah satu
publikasi ilmiah yang diterbitkan secara
berkala. Ditinjau dari muatan informasi yang
disajikan, majalah ilmiah dibedakanmenjadi
dua yaitu: (1) majalah ilmiah yang memuat
hasil-hasilpenelitian bidang ilmu tertentu dan
mutakhir, majalah ilmiah ini biasanyadisebut
dengan jurnal, dan (2) majalah ilmiah yang
memuat artikel konsep-konsep pemikiran
seseorang dalam bidang ilmu tertentu.
Menurut Mursyid (2013) artikel konsep
pemikiran merupakan hasil pemikiran kritis
penulis dan bukan kompilasi dari tulisantulisan lain, karena dalam hal ini pendapat
penulis lebih diutamakan.
Buletin adalah media cetak berupa
selebaranatau majalah, berisi warta singkat
atau pernyataafi tertulis yang diterbitkan
secara periodik oleh suatu organisasi atau
lembaga untuk kelompok profesi tertentu
(Depdiknas,
2008).
(1994)
Adapunfungsibuletinmenurutlasa
antara lain: (a) Memberikan ruang untuk
menamp,uxgdan menyampaikanide, gagasan,
pengalaman, atav penemuan baru; (b)
yang
Memberikangambaranperistiwa
(c)
terjadidalambidangtertentu;
arii lmu
Memb erikanjawabanterhadappenc
(d)
yang
membutuhkan;
Memberikancakrawalayang lebihluas.
Buletin tersebut diterbitkan pertama
kali ,pada bulan Juli tahun 1993 sebagai
nomor perdana, Kemudian pada bulan
Desember 1993, majalah tersebut diterbitkan
'untuk yang kedua kalinya yaitu Buletin
Psikologi Th. I, No. 2, Desember
1993.Sepertitertulis pada penerbitan tersebut

dan Informasi- VotumeXl Nomor1,2015
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(halaman sampul depan bagian dalam)
dikemukakan bahwa:
"buletin ilmiah yang memuat artikel*
artikel ilmiah popule4 resensi buku, analisis
dan diskusi, pembahasan dan isyu mengenai
psikologi serta bidang-bidang yang relevan
baik dari segi teori maupun aplikasi
praktisinya"
Hal tersebut menunjukkan bahwa
Buletin Psikologi yang diterbitkan Fakultas
Psikologi UGM dapat dikategorikan sebagai
majalah ilmiah dengan muatan informasi
lebih menekankan pada artikel berupa
konsep-konseppemikiran para penulis, yang
mengutamakan relevansinya dengan ilmu
psikologi.
C.

METODE PENELITIAI\

Kajian ini merupakan kajian analisis
yang
deskriptif
kuantitatif.
Metode
digunakanadalahmeto
dedeskriptif,
yaitupengukuran
yang
cermatterhadapfenomenaataupermasalahan
yang
ada.
Dalamhalinipenelit imengembangkankonsep
dan
menghimpunfakta,
tetapitidakmelakukanpengujianhipotesis
(Effendi,2012).
Metodepengumpulan
data
menggunakanmetodedokumentasi,
yaitumencari
data
mengenaihalhalatauvariabelberupa catatan, transkrip,
buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulenrapat
dan
sebagainya.
Meto deinitidakbegitusulit,
dan
data
tidakmudahberubahkarenadokumentasi'yang
diam itu adalahbendamati(Arikunto, 20 I 0).
Kajian ini merupakan kajian populasi,
seperti dikemukakan oleh Arikunto (2010)
yang
mengemukakan bahwa populasi
merupakan keseluruhan subjek penelitian.
Apabila seseorang ingin meneliti semua
elemen yang ada dalam wilayah penelitian
maka penelitiannya merupakan penelitian
populasi. Adapun populasi dalam kajian ini
adalah semua artikel yang dimuat dalam
Buletin Psikologi periode 1993-20t4.
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Langkah-langkahyang dilakukan dalam
pengumpulan datameliput i :
1. Mengumpulkarr ,pemua terbitan Buletin
PsikoIogi periode 1993-20| 4
2. Membuat lembar kerja dalam bentuk tabel
yang terdiri dari kolom: tahun penerbitan,
volume dan nomor publikasi, jumlah
artikel yang dimuat, judul artikel, dan
namapenulis artikel.
3. Membuat lembar kerja dalam bentuk tabel
yang terdiri dari empat buah kolom, untuk
pengisian: penulis dari dalarn, penulis dari
luar, artikel dengan penulis tunggal, dan
artikel denganpenulis bersama.
Selanjutnya data yang terkumpul
dianalisis dengan cara melakukan tabulasi
data yang telah dimasukkan dalam lernbar
kerja berdasarkan kelompoknya. Hasil
selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel
frekuensi dan prosentase. Keseluruhanproses
analisis data dilakukan dengan menggunakan
program Micros off Excel.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Jumlah
artikel
dan
distribusi
sebarannya
tahun
berdasarkan
penerbitan
Buletin Psikologi diterbitkan dua kali
dalam setahun, yaitu bulan Juni dan
Desember. Selama periode 1993-2014 telah
diterbitkan 40 nomor penerbitan, dengan
catatan bahwa pada tahun 2007 dan 2012
tidak ada penerbitan. Pada periode tersebut,
telah dimuat
L99 judul artikel, dengan
demikian r ata-ratajumlah artikel dalam setiap
penerbitan,sebanyak 4,97Vo Pada penerbitan
tahun 2008, jumlah artikel yang dimuat
menunjukkan angka tertinggi yaitv 6,530 ,
sementara urutan di bawahnya yaitu 6,030/o
dimuat pada penerbitantahun 1994, 1995, dan
2009. Pemuatanjumlah artikel terendahpada
penerbitantatrun 2002,2011, 2013, masingmasing
I
sebesar 4,02Yo. Tabel
memperlihatkan secara rinci
mengenai
distribusi jumlah artikel berdasarkan tahun
penerbitannya.

Berkata
llmuPerpustakaan
danlnformasl
Xl Nomor1, 2015
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Tabel I distribusi jumlah artikel berdasarkan
tahunpenerbitannya.
TahunTerbit

r993
r994
1995
1995
1997
1998
1999
2000

Jumlah
Artikel

t0
t2

5.02
6.03

t2

6.03
5 ,5 2
4.52
5 .5 2
5 .5 2
4.52
4.52
4.02
4.52
4.52
4.52
5.02
6 .5 3

11
1l
l1

200t
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011

%

10

t3
t2

20r3
l0
2014
199
Jumlah
primer
diolah
Sumber data

6.03
4.52
4.O2

4.02

s.o2
100

Apabila dibuat grafik terlihat pasang
surut jumlah artikel yang dimuat dalam
Buletin Psikologi periode tersebut. Pada
grafik I terlihat bahwa puncak tertinggi
berada di atas angka 6,53yo yaitu pa{a tahun
2008. Sementarapada penerbitantahun 2002,
2011, dan20l3 grafik beradapada satu garis
yang hampir sama yaitu pada angka 4,02yo
yang merupakan titik terendah.

2. Frekuensi keterlibatan penulis dalam
penulisan artikel
yang dimuat Pada
Artikel-artikel
Buletin Psikologi 1993-2014, ditulis oleh
yang memiliki kepakaran
para penulis
psikologi.
Hasil perhitungan data
bidang ilmu
yang terkumpul menunjukkan bahwa 199
artikel yang dimuat melibatkan ll7 tama

penulis. Ketqlibatan penulis dalam penulisan
artikeldikelompokkanmenjaditiga kelompok
berdasarkanpencantumannatnapenulis pada
setiapartikel. Tiga'.kelonrpoktersebutadalah:
(a) sebagai penulis pertama, (b) sebagai
panuliskedua,dan(c) sebagaipenulisketiga.
7y^

a f*
tY
4 t-e t"z 1-rlo +,*
rteo

+JumlohArlllrl

1t95

jumlah artikel berdasarkan
tahunpenerbitanpadaBuletin Psikologi 19932014
yang
penulis
Ada
beberapa
dicantumkan sebagaipenulis pertama dengan
jumlah tulisan di atas 3yo. Penulis yang
persentasetertinggi adalah Dicky Hastjarjo
sebesar7,53yo yang diikuti oleh Faturochman
sebesar 6,53yo, Avin Fadilla Helmi sebesar
4,52oA,Bagus Rryono sebesar3,OloA,sebesar
2,5lyo masing-masing diraih oleh JE
Rincian
Prawitasari dan Sugiyanto.
selengkapnya untuk keadaan tersebut dapat
dilihat padatabelZ.
Iabel 2
Frekuensiketerlibatanpenulis sebagaipenulis
Pertama
Nama Penulis

E Artikel

Dickv Hastiario, Th

tL
7.s3

Faturochiliri

6.53

Avin Fadila Helmi
SaifuddinAzwar
Bazus Rivono
JE Prawitasari
Sugiyanto
Koentjoro, dan 4 penulis yang lain
Asip,FH, dan 5 penulis yang lain
Asmadi, dan 14 penulis yang lain
A. Sobirin, dan67 penulis yang lain

4.52
4.02
3.01

2.5r
2.51
2.01

1.5
0.5

Sumber data primer diolah

dan Informasi- VotumeXl Nomor1,2015
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Apabila dibuat grafiknya akan terlihat seperti
pada grafik 2 berikut ini.

0.6
0.5
o.4
0.3

o.2

8
7
6
5
4
3
2
L
0

E nrercr1x1

E Rrekel

0.1
0

d.&''

Grafik

2:

9\o"

,(Sn'

{eon'

Grafik 4: Frekuensiketerlibatan penulis
sebagaipenulis keempat

Frekuensi keterlibatan penulis
sebagaipenulis pertama

Keterlibatan penulis sebagai penulis
kedua pada artikel yang dimuat dalam
Buletin Psikologi periode tersebut dapat
dilihat pada grafik 3. Pada grafik tersebut
menunjukkan bahwa peringkat tertinggi
sebesar2%odicapai oleh Faturochmansebagai
penulis kedua pada artikel yang dimuat
Buletin Pqikologi 1993-2014. Peringkat di
bawahnya diraih oleh Sudardjo sebesar 1olo,
dan peringkat terendah (0,5%) diraih oleh Al
Hasin danLT penulis yang lain.

2.5
2
1,5
L
0.5
0
Al Hasln,dan
17oenulls
yanglain

3. Distrlbusi
keterlibatan
berdasarkan lnstansi asal

Berdasarkan instansi asal penulis,
pada kajian ini hanya dibedakan menjadi dua
' kelompok yaitu: kelompok yang berasal dari
dalam yaitu dosen Fakultas Psikologi UGM
dan kelompok yang berasal dari luar. Hasil
perhitungan berdasarkandata yang diperoleh
menjunjukkan bahwa persentase jumlah
penulis dari dalam hanya sebesar 4l,02yo,
sementarapenulis dari luar sebesar 58,97yo.
Namun demikian apabila ditinjau dari jumlah
artikel yang ditulis dalam publikasi tersebut
menur{ukkan bahwa artikel yang ditulis oleh
penulis dari dalam persentasenya lebih tinggi
yaitu sebesar 67,83Yo, daripada yang ditulis
oleh penulis dari luar yaitu sebesar 31,65yo.
Grafik 4 berikut ini memberikan gambaran
lebih jelas mengenaikondisi tersebut.

SudardJo Faturochman
,' '..{*

Grafik

Arttkel;

3: Frekuensi keterlibatan penulis
sebagaipenulis kedua

Selanjutnya untuk keterlibatan penulis
sebagai penulis ke tiga pada artikel yang
dimuat dalam Buletin Psikologi 1993-2014
ada empat penulis, yaitu Dicky Hastjarjo,
Sylvi Dewayani, Trias Setyawati, dan Yeo
Kee Jiar. Keempat penulis tersebut terlibat
sebagai penulis ke tiga, masing-masingpada
satu artikel (Q,syo), dapat dilihat pada grafik
4 berikut ini.
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4, Kepenulisan bersoma dalam artikel
Data mengenai distribusi kepenulisan
bersamadalam artikel pada Buletin Psikologi
periode penerbitandapat dilihat pada tbbel3.
Tabel3.
Distribusi kepenulisanbersams
berdasarkantalun penerbitan
Tahun
1993

r994
t995
1996
1997
1998
t999

Artikel dengan
kepenqtiqqq
Tuneeal Bersama
10

I2
t2
10

0.50

l0

0.50
1.00
0.50
0.50

2001

2002
2003
2004
2005
2008
2009
2010

l1
ll

20r1
2013

20r4
175
Jumlah
Sumberdataprimerdiolah

1.50
0.50
0.50
1.00
0.50
2.Ol
1.00
l.50
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periode
tahun
bebelapa
Pada
penerbitan yaitu tahun 1993-1995, 1997,
2000, dan tahun 2003 tidak ada artikel yang

secara bersama. Sementara
ditulis
kepenulisan bersama yang tertinggi terdapat
pada penyajian artikel tahun 2010 sebesar
2,0Io/o,tahun 2004 dan 2013 masing-masing
sebesarl,s0Yo.
Kondisi di atas memperkuat hasil
temuan Karisidappa dkk (Bandyopadhyay,
2001) bahwa tingkat kepenulisan bersama
untuk disiplin ilmu psikologi masih rendah
dibandingkan disiplin ilmu yang lain.

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkanhasil analisis data dapat
disimpulkan bahwa Buletin Psikologi periode
1993-2014 telah menyajikan 199 artikel.
Distribusi jumlah artikel tertinggi sebesar
6,53yo pada tahun 2008. Penyajian artikel
periode penerbitan tersebut telah melibatkan
117 namapenulis.Nama-namapenulisdalam
hal ini terlibat sebagai penulis pertama, ke
dua, dan ke tiga. Frekuensi keterlibatan
penulis sebagai penulis pertama, prosentase
tertinggi diraih oleh Dicky Hastjarjo yaitu
sebesar 7,530 . dan Faturochman sebesar
6,53yo. Keterlibatannya sebagai penulis ke
dua, Faturochman mencapai prosentase
tertinggi yaitu sebesar2Yo.
penulis
keterlibatan
Distribusi
hasilnya
asal,
berdasarkan instansi
menunjukkan bahwa persentase penulis
artikel yang berasal dari dalam lebih rendah
yaitu sebesar 41,02o/odibandingkan dengan
penulis dari luar sebesar58,97yo.Meskipun
demikian persentaseartikel yang ditulis oleh
penulis dari dalam lebih tinggi yaitu sebesar
67,83o , sedangkandari luar sebesar31,65yo.
Kepenulisan bersama dalam artikel
pada publikasi tersebut selamaperiode 19932014 persentase tertinggi sebesar 2,0lyo
terdapatpadapenerbitantahun 2010.
2. Saran
Melihat hasil yang telah diperoleh
dalam kajian ini, saran yang perlu mendapat
perhatian pengelola publikasi di lingkungan
adalah
Fakultas
Psikologi
UGM
yang
artikel
meningkatkan jumlah
dipublifusikan dalam Buletin Psikologi di
rnasa-nnsaselanjutnya.
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