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Judul

Pemberian nama pada
karya ilmiah, sesuai

topik

Berbentuk frasa, bukan
kalimat, singkat, padat, 

jelas,straight to the 
point

Hindari kata-kata klise 
seperti penelaahan, 
pengaruh, studi, dan 

sejenisnya.

Meningktakan daya tarik
pembaca

Tidak lebih dari 12 kata 
dalam bahasa Indonesia, 

8 kata dalam bahasa 
Jerman, dan 10 kata 

dalam bahasa Inggris.

Diletakkan di awal
artikel



Abstrak

Bagian yang paling sulit
dituliskan, bagian yang 

dibaca setelah judul

Ditulis sebaik mungkin 
agar pembaca dapat 
menangkap isi artikel 

tanpa harus mengacu ke 
artikel lengkapnya.

dapat dimengerti oleh 
ilmuwan dari disiplin 

ilmu apa saja.

Berisi: judul, latar
belakang dan rumusan

masalah, teori, 
hipotesis, metode, hasil, 

simpulan

Ringkasan yang lengkap
dan menjelaskan

keseluruhan isi artikel, 
disajikan; tidak lebih

dari 200 kata



Kata-kata kunci

mengandung konsep 
pokok yang dibahas 

dalam artikel

bervariasi dari 3 sampai 
6 kata-kata tunggal

penting dalam 
pengindeksan artikel,

dapat membantu 
keteraksesan suatu 
tulisan ke pembaca



Pendahuluan

Merupakan 
pengantar penulis

mengandung
penjelasan state of 
the art penelitian

berisi justifikasi 
penelitian, 

hipotesis dan 
tujuan penelitian



Hal-hal yang dilakukan dalam menulis
pendahuluan:

• Membuat latar belakang masalah

Sediakan sejumlah data historis dan bahaslah
sejumlah sumber kunci yang menyentuh
masalah yang telah ditetapkan. 



• Menetapkan permasalahan
merumuskan permasalahan dalam kalimat
yang jelas, baku, terstruktur

dalam bentuk kalimat tanya



Merumuskan pernyataan (hipotesis/thesis 
statement)

Rumusan pernyataan diutarakan dalam
beberapa kalimat, berfungsi untuk
menetapkan arah makalah dan ‘mengarahkan’ 
pembaca pada kesimpulan penulis



Hasil dan Pembahasan

diarahkan untuk
menerima atau

menolak
hipotesis

Ungkapkan hasil 
yang diperoleh 
secara jelas dan 

lugas 

Kemukakan
argumen yang 
menjadi fokus

diskusi

Temuan penting 
perlu diberi 
penekanan



Penulisan hasil harus
sitematis dan mudah

difahami, diawali dengan
penyajian hasil utama

diikuti dengan data

Untuk menyajikan data 
yang sederhana, bisa
menggunakan tabel

Untuk data yang banyak, 
bisa menggunakan grafik

atau gambar



Simpulan dan Implikasi

intisari hasil utama 
penelitian yang 

mengemukakan ditolak 
atau diterimanya

hipotesis

Dirumuskan dalam 
kalimat  sederhana, 
disusun berdasarkan 
fakta yang ditemukan 

dalam penelitian

Implikasi penelitian
dikemukakan untuk

memperjelas manfaat
dari hasil penelitian
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