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BAB VI 
Teknik Penulisan Judul Dan Abstrak 
 

 

6.1  Pendahuluan   

Pemilihan judul sebuah karya tulis ilmiah merupakan bagian 

yang paling penting, karena judul adalah kalimat pertama yang dibaca 

oleh pembaca ataupun oleh reviewer ketika mereka menyeleksi karya 

tulis ilmiah dari author. Judul yang baik itu merefleksikan apa yang 

dibuat di karya tulis ilmiah tersebut. Terkadang judul yang diberikan 

tidak sesuai dengan kandungan artikel nya. Ada juga judul yang 

diberikan terkadang terlalu panjang sehingga terkesan tidak efisien. 

Disisi lain terkadang judul juga terlalu pendek dengan demikian tidak 

dapat di prediksi apa yang ditulis dalam artikelnya. Ada juga dijumpai 

judul yang tidak sesuai dengan isi karya ilmiah yang ditulis. 

Setelah penulisan judul, akan dibahas bagaimana menulis 

abstrak dengan benar. Abstrak adalah bagian kedua yang terpenting 

karena abstrak memberikan gambaran nyata keseluruhan karya 

ilmiah. Pada abstrak terlihat adanya latar belakang, tujuan, metode 

hasil dan juga kesimpulan dari karya ilmiah tersebut. Mengapa 

abstrak sangat penting di tulis dengan benar, karena reviewer dan 

juga pembaca pertama sekali akan membaca abstrak karya ilmiah 

untuk memastikan karya ilmiah tersebut sesuai dengan kriteria yang 

mereka inginkan atau tidak. 

Pada Bab ini akan dibahas bagaimana strategi menulis judul 

dan juga menulis abstrak yang baik dan benar. Bab ini juga 

memberikan contoh contoh kasus yang dibahas sampai pada revisi 

yang seperlunya untuk penyempurnaan judul ataupun abstrak yang 

diambil dari artikel yang sudah di publikasikan dibeberapa jurnal. 
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6.2 Penulisan Judul  

Untuk memilih kalimat yang tepat, tajam dan mengenai 

sasaran dalam penulisan judul, perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Panjang judul sebaiknya sekitar 15 kata. Sebagian besar Jurnal 

Internasional memberikan aturan seperti ini. Hal ini 

dimaksudkan agar judul yang ditulis tidak bertele tele dan 

tepat sasaran.  

2. Terlihat jelas Metoda dan Target penelitian 

Ini adalah bagian yang perlu mendapat perhatian husus dari 

penulis. Terkadang judul pada Tulisan ilmiah tidak 

memberikan arti pada bodi tulisan yang ada pada karya 

tersebut. Untuk membuat pembaca mengetahui langsung apa 

yang autor telah lakukan, disarankan agar pada judul metoda 

dan target penelitiannya sudah tergambar jelas.  

3. Hindari kata yang memperlihatkan seolah olah jumlah sample 

yang kecil 

Judul sebuah karya tulis ilmiah disarankan untuk memberikan 

informasi bahwa penelitian itu dapat memberikan sumbangan 

pada ilmu pengetahuan bukan hanya pada bagian kecil objek 

tertentu saja. Oleh sebab itu disarankan agar pada judul tidak 

terlihat jumlah sampel data penelitian yang dilakukan.   

4. Hindari kata yang berulang 

Menghindari kata yang berulang adalah bagian yang 

terkadang dilupakan oleh author. Hal ini adalah karena 

terkadang tanpa disadari penulis telah menulis kata yang 

sama untuk penulisan judul. Menghindari kata yang berulang 

ini memberikan magna bahwa autor betul betul 

memperhatikan segala aspek dari penelitian dan karya tulis 

ilmiah yang mereka tulis. Kata yang berulang terkadang 

muncul pada penulisan tempat (Kecamatan dan Kota yang 

sama), penulisan metoda dan penulisan objek penelitian. 
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Contoh Kasus 1. (Judul telah di modifikasi) 

 

Pada Contoh kasus 1 ini, terlihat judul yang diberikan relatif 

panjang yaitu terdapat 28 kata. Panjangnya judul ini sehingga untuk 

membaca judul tersebut diperlukan dua kali pernapasan. Walau pada 

judul Kasus 1 ini terlihat jelas metodanya dan juga apa target 

penelitiannya, namun judul yang diberikan kurang efisien karena 

terlalu panjang dan juga ada kata yang berulang.  

Untuk lebih menajamkan penulisan judul kasus 1, mungkin 

disarankan judulnya adalah sebagai berikut :  

STRATEGI ORIENTASI  DAN INNOVASI PASAR TERHADAP 

PENGARUH KINERJA USAHA PADA INDUSTRI JASA SALON DI 

BUKITBINTANG 

Pada judul yang direvisi ini, walau jumalah kata berkurang 

dengan sangat drastis, namun metoda dan target juga sangat jelas 

tanpa mengurangi informasi yang akan disampaikan. Judul ini lebih 

elegan secara ilmiah daripada yang sebelumnya. 

 

 

 

Contoh Kasus 2. 
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Pada Contoh kasus 2, judul yang diberikan juga relatif panjang. Selain 

itu juga sampel pada penelitian terlihat sangat sedikit dan sifatnya 

sangat lokal. Jika artikel ini di submit pada jurnal Nasional, 

kemungkinan besar artikel ini tidak lolos karena persoalan yang tadi 

yaitu terlihat populasi dan sample yang sangat sedikit. Sekali lagi, jika 

judul ini di majukan pada Jurnal Nasional, ini akan kurang diminati.  

Walaupun pada Kasus 2 ini juga terlihat jelas metoda nya dan 

juga target nya apa, namun untuk lebih menajamkan penulisan judul 

pada kasus 2, disarankan judulnya adalah sebagai berikut:  

 

Pada kasus 2 ini, judul yang sudah direvisi menunjukkan sampel dan 

lokasi penelitian sudah di hilangkan. Walaupun demikian, penulis juga 

perlu menyampaikan sampel dan lokasi yaitu dapat di tulis pada 

bagian metodologi saja, sehingga ukuran sampel tidak terlihat pada 

Judul.  

 

 

 

Contoh Kasus 3. 
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PELAKSANAAN PEMBINAAN KOPERASI 

Pada kasus 3 ini, terlihat judul sangat pendek sekali. Judul ini 

tidak memberikan informasi tentang metoda apa yang digunakan dan 

untuk apa penelitian ini (targetnya) ataupun tidak memberikan 

informasi target penelitian nya apa. Pada kasus ini pembaca tidak 

dapat memprediksi apa yang dilakukan oleh peneliti sehingga 

kemungkinan besar reviewer akan menolak ataupun mentranfer 

karya tulis ini ke media yang lain. 

Untuk memberikan revisi pada judul kasus 3 ini, perlu 

membaca dan memahami karya tulis nya terlebih duhulu, sehingga 

bisa diberikan judul yang sesuai dengan isi artikel yang dimaksud.  

Contoh Kasus 4. 

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS TEGAK BERSAMBUNG 

DENGAN METODA LATIHAN SISWA KELAS II SD NEGERI 0671 

KECAMATAN BUKITBINTANG KOTA KOTA BUKITBINTANG 

Kasus 4 ini memperlihatkan adanya metode dan target yang 

diinformasikan pada judul. Namun sedikit saran di adalah sebaiknya 

Kelas II SD Negeri 0671 di hilangkan dan adanya kata yang berulang 

pada kalimat terakhir. Sebaiknya di tulis ulang menjadi: 

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS TEGAK BERSAMBUNG 

DENGAN METODA LATIHAN SISWA KELAS II SD  

Pada judul yang telah direvisi ini juga terlihat bahwa lokasi telah 

dihilangkan. Penghilangan lokasi ini juga ada tendensinya, jika 

penelitian itu hasilnya bisa digenalisir, maka disarankan untuk 

menghilangkan lokasi pada judul. Biasanya penelitian yang 

dihilangkan lokasi pada judul ini juga memiliki sebuah novelty seperti 

memiliki metode baru yang di temukan, sehingga metode tersebut 

bisa di terapkan pada sekolah lain. 
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Contoh Kasus 5. 

Integrated geoelectrical resistivity, soil property, and 

hydrogeochemical analysis methods for investigating peat soil and 

groundwater: a case study of the Siak River delta plain, Indonesia 

Pada kasus 5 ini, terlihat judul sudah memperlihatkan metode 

(Integrated geoelectrical resistivity, soil property, and 

hydrogeochemical analysis methods) dan juga memperlihatkan target 

sasarannya (for investigating peat soil and groundwater: a case study 

of the Siak River delta plain, Indonesia) 

 

6.3 Penulisan Nama Penulis dan Institusi 

Penulis (Author) sebuah karya tulis ilmiah bisa saja terdiri dari 

satu orang saja, berdua, dan bahkan ada beberapa orang. Penulis bisa 

saja berasal dari satu institusi, gabungan beberapa institusi, bahkan 

ada dari beberapa negara. Untuk menulis nama penulis baik yang 

terdiri dari satu orang ataupun beberapa orang, terlebih dahulu 

penulis melihat format penulisan untuk masing masing publikasi. 

Namun secara umum penulisan penulis dan institusi mengikuti aturan 

sebagai berikut: 

1. Gunakan nama saja tanpa gelar.  

Terkadang penulis lupa untuk menghilangkan gelar pada 

nama nya sehingga hal ini akan memperlambat proses review 

karya tulis ilmiah tersebut. Biasanya Editor Jurnal akan 

meminta penulis untuk menulis ulang nama dengan baik dan 

benar, namun terkadang seorang editor akan langsung 

mereject artikel tersebut karena terlihat penulis tidak peduli 

dengan aturan yang mereka buat. 

2. Nama pertama adalah orang yang paling besar peranan nya. 

Nama penulis pertama terkadang dibeberapa Universitas, 
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pembimbing dari mahasiswa memaksakan untuk menulis 

nama nya sebagai penulis pertama, walau hampai 100% 

penelitian dilakukan oleh sang mahasiswa. Secara etika hal ini 

tidak layak, walaupun sang pembimbing mengatakan bahwa 

penelitian mahasiswa tersebut adalah ide sang pembimbing. 

3. Nama kedua dan seterusnya adalah berdasarkan keterlibatan.  

Sering dijumpai bahwa terkadang penulis memasukkan 

banyak nama dalam karya tulis ilmiah nya. Namun ada 

beberapa jurnal hanya mengizinkan 5 orang anggota (co-

author) saja untuk dimasukkan dalam karya tulis ilmiah 

tersebut. Perlu di ingat bahwa nama yang di masukkan dalam 

publikasi adalah sebaiknya nama nama yang terlibat dalam 

penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah tersebut. 

4. Tulis alamat Institusi lengkap dan email penulis pertama, 

ataupun email penulis koresponding artikel tersebut. 

Di beberapa jurnal yang tidak di manage dengan baik, alamat 

lengkap institusi sering terabaikan. Penulis bahkan tidak 

menulis alamat institusi mereka. Jurnal yang bereputasi dan 

jurnal yang dikelola dengan baik, akan memperhatikan hal 

yang seperti ini. Dan sekali lagi ini akan memperlambat proses 

review karya yang telah di kirimkan ke jurnal 

 

 

 

Contoh Kasus. 

file:///D:/Nur%20Islami/2.%20Conferences/2017%20IRESTM%20Hong%20Kong/Fullpaper%20%20Nur%20Islami%20for%20IRESTM%20Hongkong.docx
file:///D:/Nur%20Islami/2.%20Conferences/2017%20IRESTM%20Hong%20Kong/Fullpaper%20%20Nur%20Islami%20for%20IRESTM%20Hongkong.docx
file:///D:/Nur%20Islami/2.%20Conferences/2017%20IRESTM%20Hong%20Kong/Fullpaper%20%20Nur%20Islami%20for%20IRESTM%20Hongkong.docx
file:///D:/Nur%20Islami/2.%20Conferences/2017%20IRESTM%20Hong%20Kong/Fullpaper%20%20Nur%20Islami%20for%20IRESTM%20Hongkong.docx
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Prof. Dr. Subintang, M.Sc, 
Dr. Sukmasukma, M.Si 

Sumabintang 
Universitas Bintang Utara 

Email: sumabintang@gmail.com 
 

Pada kasus diatas, terlihat judul penelitian perlu di revisi seperti pada 

pembahasan sebelumnya. Kemudian nama nama penulis 

menggunakan gelar perlu di hilangkan, nama mahasiswa (peneliti) 

sepertinya muncul pada nama terakhir. Kemudian alamat institusi 

tidak ada. 

Sebaiknya di tulis seperti ini: 

STRATEGI ORIENTASI  DAN INNOVASI PASAR 

TERHADAP PENGARUH KINERJA USAHA PADA 

INDUSTRI JASA SALON DI BUKITBINTANG 

Sumabintang 
Subintang 

Sukmasukma 
 

Program Studi Navigasi Bintang, Fakultas Bintang Melintang, 
Universitas Bintang Utara. 

Jl. Bintang Merdeka, Kota Bintang, 28996, Riau, Indonesia 
Email: sumabintang@gmail.com 

 
6.4 Penulisan Abstrak 

mailto:sumabintang@gmail.com
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Abstrak adalah bagian yang harus lebih diberi perhatian 

husus. Dari sebuah abstrak, reviewer ataupun pembaca akan mampu 

mendapatkan gambaran nyata dari penelitian yang telah dihasilkan. 

Untuk menghasilkan abstrak, perlu diperhatikan petunjuk penulisan 

abstrak dari jurnal yang dituju, karena untuk masing masing jurnal 

terkadang memberikan petunjuk yang berbeda beda. Terkadang 

sebuah jurnal menetapkan panjang abstrak adalah 150-200 kata, 

terkadang dibatasi maksimum 300 kata. Aturan aturan yang seperti 

ini perlu diperhatikan sebelum menulis abstrak. Walau demikian, 

secara umum, sebagian besar jurnal memberikan kriteria bahwa 

abstrak harus memperlihatkan isi keseluruhan dari paper yang 

dibuat. Untuk itu abstrak sebaiknya memenuhi hal yang berikut ini. 

1. Latarbelakang 

2. Tujuan penelitian 

3. Metodology 

4. Hasil 

5. Kesimpulan 

Jika penelitian yang kita lakukan menghasilkan sebuah 

Novelty, maka penulis perlu perlihatkan novelty (kalau memang ada) 

pada abstrak tersebut dengan jelas.  

Didalam abstrak tidak dianjurkan untuk menulis kutipan dari 

penelitian lain, juga tidak dianjurkan untuk menulis hasil penelitian 

lain. Abstrak ditulis hanya seputar penelitian yang telah dilakukan, 

yaitu bagaimana masalahnya, apa tujuannya, bagaimana caranya, apa 

hasilnya dan apa kesimpulannya. Abstrak juga tidak dianjurkan ditulis 

lebih dari satu paragrap. 

Berikut adalah contoh-contoh abtrak yang diambil dari publikasi 

Nasional dan Internasional. 

Contoh Kasus 1 
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Pada abstrak diatas, terlihat bahwa latar belakang penelitiannya 

terlalu panjang bahkan lebih dari setengah panjang abstraknya.  

 



 
Teknik Penulisan Judul Dan Abstrak 

120 
 

 

Namun demikian, tidak terlihat dengan jelas tujuan penelitian. Selain 

itu metodologi penelitian nya juga tidak terlihat dengan baik. 

 

Hasil dari penelitian juga tidak terlihat sama sekali. Namun kalimat 

terakhir adalah kesimpulan yang sangat jelas.  

“””””””””””Hasilnya, QFD bisa diterapkan di dalam meningkatkan 

kualitas madrasah.“”””””””””” 

Yang menjadi pertanyaan, mengapa abstrak ini diterima untuk 

dipublikasikan? Ada beberapa sebab, bisa jadi reviwer tidak mengerti 

dengan kriteria ideal sebuah abstrak, bisa jadi juga, artikel ini tidak 

direview, dengan kata lain, editor jurnal langsung menerima tanpa di 

review. Indikasi ini sangat terlihat jelas, yaitu dari kesalahan ketik 

pada beberapa kata. Kesalahan ketik walau sekecil apapun tidak 

terjadi pada sebuah artikel yang berkualitas. 
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Contoh Kasus 2 

 

 
 

Pada abstrak contoh kasus 2 ini, tidak terlihat latar belakang 

penelitiannya. Penulis langsung menulis tujuan penelitian, itupun 

tidak terlihat dengan jelas. Namun demikian tujuan penelitian terlihat 

sedikit secara tidak tersirat pada kalimat pertama:  
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Garis besar metodologi sudah dijelaskan. Namun ada sedikit 

saran pada metodologi ini yaitu: tidak perlu menyampaikan kalimat 

berikut: “””dibimbing oleh dua professor dari fakultas pendidikan, 

Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)”””, jadi saran untuk 

metodologi terlihat pada cuplikan kalimat berikut: 

 

 Pada abstrak ini, untuk hasil penelitian sudah ditulis dengan 

baik. Hasil penelitian yang diperoleh sudah terlihat dengan jelas, 

begitu juga dengan data statistic yang didapat dari penelitian tersebut. 

 

 Pada abstrak contoh kasus 2 ini tidak terlihat adanya 

kesimpulan yang ditulis oleh peneliti. 
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Contoh Kasus 3. 

 

  

 Pada abstrak kasus 3 ini sangat jelas sekali latar bekalang dari 

penelitian ini, yaitu masalah kebakaran lahan gambut di pesisr delta 

Sungai Siak, Riau, Indonesia. Ini terlihat pada dua kalimat pertama 

pada abstrak tersebut: 
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 Seterusnya tujuan penelitian yang ditulis pada abstrak ini 

adalah dituangkan dengan sangat jelas yaitu pada kalimat ketiga, yang 

mengatakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengkaji potensi 

airtanah dalam rangka mencegah kebakaran lahan gambut dan juga 

potensi penggunaan air tanah untuk keperluan domestik: 

 

 Kelemahan penulisan abstrak disini terlihat pada penulisan 

metode yang digunakan. Kemungkinan penulis terbatasi oleh jumlah 

kata untuk abstrak yang diizinkan pada jurnal ini. Metoda yang ditulis 

disini sangat ringkas sekali: 

 

 Untuk hasil penelitian, penulis sudah sangat dengan jelas 

menulis pada abstrak contoh kasus 3 tersebut: 

 

 Demikian juga dengan kesimpulan, sudah terlihat pada 

kalimat terkahir: 
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Contoh Kasus 4. 

 

 Pada abstrak contoh kasus 4 ini novelty dari penelitian terlihat 

dengan jelas dinyatakan di akhir kalimat abstrak tersebut. 
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Contoh Kasus 5. 
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 Pada abstrak contoh kasus 5 ini, terlihat dengan jelas Novelty 

dari penelitian ini. Ini diungkapkan pada kalimat pertama pada 

abstrak tersebut. 

 

6.5 Penulisan Kata Kunci 

 Kata kunci (Keywords) adalah bisa diartikan pada bagian uniq 

yang diteliti pada karya ilmiah yang dimaksud. Kata kunci bisa satu 

kata, dua kata, bahkan tiga kata. Misalnya kata kunci bisa kita 

masukkan “Polusi”, bisa saja pada penelitian ini membahas tentang 

sumber poslusi yang ada pada suatu daerah. Nama lokasi juga bisa kita 

masukkan sebagai kata kunci. Ini bertujuan untuk memberikan 

informasi husus, misalnya kasus tingginya kadar arsenik di kota 

Yangon, maka “Yangon” bisa dijadikan kata kunci. Jumalah kata kunci 

pada sebuah karya ilmiah adalah bervariasi, mulai dari tiga hingga 

tujuh kata kunci. Penulisan kata kunci sebaiknya diurutkan menurut 

abjat. Untuk pastinya perlu dilihat tuntunan penulisan artikel pada 

jurnal tersebut. 

 Berikut ini adalah contoh kata kunci dari beberapa karya tulis 

ilmiah.  

Keywords: Groundwater, Geoelectrical Resistivity, Heavy Metal, 

Hydrochemical. 

Keywords: Aquifer; Groundwater; Peat soil; Resistivity; Siak River 

Kata Kunci: peningkatan kualitas, madrasah, pesantren, orang tua, 

fungsi penyebaran kualitas 

(terlihat tidak urut secara abjat) 
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Kata kunci: modul pembelajaran mandiri, perubahan konseptual 

radikal 

Kata kunci: Kemampuan Motorik halus, Bermain Messy Play 

Kata kunci: pendidikan antikorupsi, PKn, karakter bangsa 
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Pertanyaan dan renungan untuk Bab VI 

1. Mengapa penulisan judul perlu dipertimbangkan aspek 

metode dan target? 

2. Bagaimana abstrak sebuah karya tulis ilmiah dapat 

mencerminkan keseluruhan isi karya tulis ilmiah tersebut? 

3. Mengapa pada abstrak tidak dianjurkan ditulis kutipan dari 

penelitian lain?  
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BAB VII 
Teknik Penulisan Pendahuluan 
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Pendahuluan sebuah karya ilmiah 
mencerminkan seberapa bagus State of the 
Art karya ilmiah tersebut 
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BAB VII 
Teknik Penulisan Pendahuluan 
 

 

7.1  Pendahuluan   

Pendahuluan (Introduction) karya ilmiah sebuah penelitian 

bisa menjadi bagian paling sulit untuk ditulis. Panjang pendahuluan 

akan bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang ditulis. 

Pendahuluan harus mengumumkan topik Anda, memberikan konteks 

dan dasar pemikiran untuk penelitian Anda sebelum menyatakan 

pertanyaan dan hipotesis penelitian Anda. Pendahuluan yang ditulis 

dengan baik seolah olah dapat mengatur nada, menangkap minat 

pembaca, dan mengkomunikasikan hipotesis atau pernyataan novelty 

sebuah karya ilmiah. 

Pendahuluan yang efektif untuk makalah ilmiah biasanya akan 

memberikan latar belakang atau informasi kontekstual yang 

berhubungan dengan topik atau situasi yang diperlukan untuk 

memahami implikasi utama penelitian yang disajikan dalam naskah. 

Dimulai dengan perspektif yang lebih luas dan mempersempit fokus 

untuk menarik pembaca ke dalam spesifik riset Anda, ini merupakan 

suatu strategi yang sangat efektif. Tetapkan pentingnya penelitian 

yang anda lakukan dengan cara menunjukkan apa yang kurang dalam 

penelitian yang dipublikasikan saat ini dan jelaskan bagaimana 

penelitian yang dibuat dapat menyelesaikan masalah ataupun sesuatu 

yang kurang tersebut.  

Mengutip dan mendiskusikan beberapa studi kunci atau 

meninjau artikel yang sudah dipublikasikan akan membantu Anda 

memperjelas konteks dan nilai penelitian Anda. Untuk lebih baiknya, 

dalam beberapa kasus Anda mungkin perlu memasukkan tinjauan 

singkat dari penelitian yang relevan dalam pendahuluan karya tulis. 

Setiap metode baru yang Anda gunakan yang terkait langsung dengan 
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nilai pekerjaan Anda mungkin disebutkan, tetapi detail harus 

disediakan untuk bagian yang didedikasikan untuk metodologi.  

Secara umum dapat di katakan bahwa pendahuluan sebuah 

karya ilmiah itu sekurang kurangnya terdapat bagian bagian berikut: 

1. Latar belakang 

2. Tinjauan penelitian terdahulu 

3. Tujuan Penelitian 

Tidak ada aturan baku mengenai seberapa jumlah kata atau 

panjang nya Pendahuluan ini. Namun untuk tidak menyalahi aturan, 

sebaiknya penulis membaca aturan penulisan yang diberikan oleh 

Jurnal tersebut.  

7.2 Penulisan Latar Bekalang  

Penulisan bagian pendahuluan dimulai dari latarbelakang 

penelitian yang sedikit general kemudian dipersempit menjadi lebih 

spesifik. Untuk mempersempit informasi latar belakang ke titik-titik 

tertentu, seorang penulis langsung saja menuju kearah apa yang akan 

di telitinya. Latar belakang dimulai dengan menentukan topik dan 

audiens. Penting untuk mengidentifikasi topik apa yang perlu ditinjau 

dan apa yang sudah diketahui audiens tentang topik tersebut. 

Kemudian dilanjutkan dengan mencari dan meneliti literatur yang 

relevan. Penulisan dari literatur sebaiknya jangan menyalin kutipan 

kata demi kata namun literatur sebaiknya dibaca dan ditulis ulang lagi 

dengan bahasa sendiri. Menyalin secara utuh kalimat pada literatur 

tertentu bisa menyebabkan apa yang dinamakan dengan naiknya 

similarity index (tingkat plagiat yang tinggi) jika di cek dengan 

software pendeteksi plagiat.   

Berikut ini adalah beberapa contoh latar belakang sebuah 

karya ilmiah penelitian yang diambil dari beberapa jurnal 

internasional dan nasional: 
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Contoh Kaus 1 
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 Pada contoh kasus 1 ini terlihat penulis memulai dari 

pentingnya air dalam kehidupan ini. Ini terlihat dari dua kalimat 

pertama yang ditulis pada paragraph pertama:  

 

Kemudian penulis menginformasikan tentang kontaminasi pada air 

tanah, yang dijelaskan mulai dari yang diakibatkan oleh tangan 

manusia sampai pada yang diakibatkan oleh proses alam itu sendiri. 

Penulis mengambil ide tersebut dari penelitian yang telah 

dipublikasikan melalui jurnal. Mari lihat dari kalimat berikut: 

 

Setelah itu penulis memulai paragrap kedua yang lebih spesipik. 

Sepertinya penulis mengarahkan tulisannya untuk paragrap kedua ini 

adalah pada kontaminasi airtanah oleh kandungan logam berat dalam 

akuifer terlebih spesipik lagi pada kontaminasi Fe dalam airtanah.  

 

 

Contoh Kasus 2.  
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 Dari contoh studi kasus 2 ini, sebulum dibahas tentang apa 

yang di tulis pada paragraph pertama ini, mari kita lihat kalimat pada 

baris pertama: “Dalam proses belajar mengajar mempunyai banyak 

sarana dan cara yang secara representative untuk membantu 

tercapainya tujuan belajar dalam setiap bidang studi”. Kalimat ini 

betul betul tidak mengikuti aturan bahasa yang baik. Kalimat baris 

pertama ini tidak sempurna. Mungkin lebih baik ditulis seperti ini: 

kebawah juga terlihat adanya ketidak sempurnaannya dalam 

mengungkapkan kata kata dalam kalimatnya. Sekali lagi mengapa ini 

bisa terjadi? Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, ini adalah 

karena Jurnal tidak mereview dengan baik setiap artikel yang masuk 

pada jurnal mereka.  

 Diluar dari kontek ketidak sempurnaan bahasa yang 

diberikan, mari kita lihat apa yang hendak di sampaikan oleh penulis 

tersebut. Penulis mencoba memberikan latarbelakang penelitiannya 

adalah tentang penggunaan media pada pembelajaran. Penulis 
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memberikan informasi perlunya dilakukan innovasi innovasi dalam 

media pembelajaran.   

 

Contoh Kasus 3 

 

 Pada paragraph pertama ini penulis menjelasakan latar 

belakang penelitiannya yaitu dimulai dari defenisi umum miskonsepsi 

(bari 1) dan dilanjutkan dengan sejarah penelitian tentang 

miskonsepsi (baris 2). Kemudian penulis melanjutkan dengan 

penyebab umum salah konsep pada peserta didik. Mari kita lihat pada 

paragraph berikutnya (Paragrap ke dua). 
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Pada paragraph ini penulis mencoba untuk melihat hasil penelitian 

dari publikasi yang ada tentang berbagai miskonsepsi yang terjadi 

pada matakuliah Fisika Modern. 

 

Contoh Kasus 4 
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Contoh Kasus 5 
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7.3 Peninjauan Penelitian Terdahulu 

 Setelah latar belakang penelitian dijelaskan pada paragrap 

pertama Pendahuluan, maka diteruskan dengan peninjauan publikasi 

penelitian yang terdahulu. Disarankan agar menggunakan publikasi 

dalam lima tahun terakhir. Tujuan utama dari peninjauan penelitian 

terdahulu ini adalah untuk melihat sejauh mana penelitian yang kita 

tulis ini memiliki unsur kebaruan, dengan demikian, pembaca bisa 

melihat “state of the art” penelitian yang telah kita lakukan.  

 Pada bagian ini penulis seharusnya mencari publikasi 

publikasi yang ada korelasinya dengan penelitian yang ia lakukan. 

Misalnya seorang ahli lingkungan meneliti keadaan air bawah tanah di 

suatu daerah. Maka pada bagian ini, peneliti tersebut mengambil 

beberapa hasil penelitian terdahulu, baik itu penelitian pada daerah 

yang sama (misalnya keadaan iklim, keadaan sistem pengendapan dan 

sebagainya) atupun penelitian didaerah lain namun berbeda cara / 

metode yang di gunakan. Dengan demikian, reviewer melihat bahwa, 

didaerah tersebut telah ada penelitian pendahuluan yang dapat 

menunjang data untuk penelitian ini, reviewer juga bisa melihat 

metode metode yang telah digunakan di daerah daerah yang lain, 

sehingga reviewer akan melihat apa sebenarnya sesuatu yang baru 

dalam penelitian ini, apakah cara, apakah analisa baru dan sebagainya. 

 Bagian ini menjadi kunci utama untuk melihat state of the art 

sebuah penelitian. Jadi pada bagian ini mungkin ada kata yang 

memperlihatkan adanya yang baru, misalnya: Namun demikian, 

belum ada publikasi tentang penggunaan metode magnetik dalam 

menuntukan lokasi pencemaran air tanah. Misalnya lagi: Terlihat 

bahwa analisa korelasi multipel variabel data masih dilakukan secara 

manual, namun pada penelitian ini akan dilakukan analisa hubungan 

data dengan menggunakan Neural Network sehingga akan dihapkan 

mampu meng akomodir semua data yang ada. Berikut ini akan dibahas 

beberapa contoh penulisan bagian ini. 
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Contoh Kasus 1. 
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Contoh Kasus 2. 
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7.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian di ungkapkan pada paragraph terakhir 

untuk bagian pendahuluan. Tujuan penelitian ini adalah 

mengungkapkan apa yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian. 

Tujuan penelitian bisa saja satu saja bisa juga beberapa. Namun 

hindari tujuan yang sifatnya pengulangan. 

 Untuk menulis tujuan penelitian, tidak harus di ungkapkan 

secara langsung dengan mengatakan “Tujuan penelitian ini…..” namun 

bisa dinyatakan juga dengan bahasa lain seperti “Penelitian ini 

bermaksud untuk…” atau dengan cara lain seperti “Pada penelitian ini 

di bahas bagaimana menentukan…” dan sebagainya. Yang paling 

penting adalah tujuan penelitian seharusnya muncul pada paragraph 

terakhir dari bagian Pendahuluan ini. 

 

Contoh Kasus 1. 
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 Pada contoh kasus 1 ini terlihat tujuan penelitian di 

ungkapkan pada bagian terakhir dari paragraph ini: “Dalam penelitian 

sekarang ini akan dicoba padukan konsep-konsep yang beriringan 

tersebut kedalam satu teks bacaan yang disebut dengan modul 

pembelajaran mandiri (MPM), agar terjadi pembelajaran yang 

menghasilkan perubahan konseptual radikal (the radical conceptual 

change), strategi pengembangan modul didasarkan pada pandangan 

Posner et.al (1982).”  

 

Contoh Kasus 2. 
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 Pada contoh kasus 2 ini terlihat bahwa tujuan penelitian 

terdapat setelah kalimat yang mengungkapkan state of the art:  
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Contoh Kasus 3. 

 

Contoh kasus 3 ini memperlihatkan kalimat yang secara 

langsung mangatakan “Tujuan penelitian ini...” yaitu pada kalimat: 
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Pertanyaan dan Renungan Bab VII 

1. Apa peran bagian Pendahuluan dalam sebuah karya tulis 

ilmiah?  

2. Bagaimana strategi menemukan dan menulis sebuah state of 

the art sebuah penelitian? 

3. Apa yang seharusnya ditulis pada latar belakang yang terdapat 

pada paragraph pertama dari Pendahuluan? 
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BAB VIII 
Teknik Penulisan Metode 
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Dari metodologi yang ditulis, terlihat 
apakah karya ilmiah tersebut dibuat secara 
terstruktur dan dapat 
dipertanggungjawabkan atau tidak  
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BAB VIII 
Teknik Penulisan Metode 
 

 

8.1  Pendahuluan   

Metode (Methodology) pada penelitian adalah sistem prosedur 

dan prinsip untuk melakukan penelitian. Metode di tempatkan pada 

bagian setelah bagian Pendahuluan. Pada publikasi karya ilmiah 

sebuah penelitian, metodologi adalah analisis sistematis, teoritis dari 

prosedur yang diterapkan pada penelitian yang dilakukan. Biasanya, 

ini meliputi konsep konsep seperti model teoritis, paradigma, fase, 

teknik analisa kuantitatif dan atau kualitatif.  

Seraca umum, pada bagian metodologi untuk sebuah karya 

tulis ilmiah dari hasil sebuah penelitian seharusnya terdapat hal hal 

berikut:  

1. Lokasi penelitian, yang juga menceritakan variabel apa saja 

yang akan di ambil data nya pada penelitian tersebut.  

2. Waktu penelitian 

3. Cara pengambilan data 

4. Cara menganalisa data 

5. Cara mempresentasikan data (bila perlu dan ketika memang 

cara mempresentasi ini yang menjadi novelty dari penelitian 

yang dilakukan) 

6. Cara menganalisis ataupun menginterpretasi data 

7. Cara mengambil keputusan  

Panjang kata dari bagian metodologi ini bergantung pada 

penuntun penulisan masing masing jurnal, namun secara umum, 

karena metodologi adalah menjelaskan bagaimana metode yang telah 

dilakukan pada penelitian, maka panjang metodologi bisa sekitar 15-

25% dari panjang keseluruhan karya ilmiah tersebut.  
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 Jika penelitian yang telah dilakukan tersebut memiliki banyak 

langkah dalam pengerjaannya, pada metodologi ini bisa juga di buat 

sebuah diagram alur metode yang sudah dilakukan. Untuk setiap 

bagian metodologi, penulis hendaknya mencantumkan dari mana 

prosedur tersebut didapat, sehingga sumber prosedur detail dari 

metodologi yang ditulis dapat ditelusuri. 

 

8.2. Strategi Penulisan Metodologi 

 Agar menghasilkan penulisan metodologi yang baik, bagian 

metodologi yang ditulis secara efektif harus: 

1. Perkenalkan pendekatan metodologis secara keseluruhan 

untuk menyelidiki masalah penelitian Anda. Apakah studi 

yang Anda lakukan bersifat kualitatif atau kuantitatif, 

bakan mungkin kombinasi keduanya? Apakah Anda akan 

melakukan pendekatan khusus misalnya penelitian 

tindakan, atau sikap yang lebih netral? Ini perlu di jelaskan 

dulu setidak nya satu paragraph sederhana. 

 

2. Tunjukkan bagaimana yang akan anda lakukan tersebut 

sesuai dengan desain penelitian secara keseluruhan. 

Metode Anda untuk mengumpulkan data seharusnya 

memiliki hubungan dengan masalah penelitian Anda. 

Dengan kata lain, pastikan bahwa metode Anda benar-

benar akan mengatasi masalah. Pada umumnya komentar 

paling umum ditemukan pada artikel penelitian adalah 

metodologi yang dibuat kurang sesuai digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitiannya. 

 

3. Paparkan metode spesifik pengambilan data yang akan 

Anda gunakan, seperti wawancara, survei, kuesioner, 
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observasi, penelitian arsip dan sebagainya. Jika Anda 

menganalisa data, misalnya sekumpulan data atau 

dokumen, jelaskan juga bagaimana awalnya data dibuat 

dan dikumpulkan. Juga harus dipastikan penjelaskan 

bagaimana data yang tersedia masih relevan 

penggunaannya untuk menyelidiki masalah penelitian ini. 

 

4. Penjelasan bagaimana Anda bermaksud menganalisa data 

Anda. Mungkin Anda akan menggunakan analisa statistic 

atau analisa lainnya. Mungkin juga Anda akan 

menggunakan cara pandang teori khusus untuk membantu 

Anda menganalisa dan menjelaskan keadaan yang sedang 

diamati. Bagaimana Anda merencanakan agar 

mendapatkan penilaian yang akurat tentang sebuah pola, 

tren, hubungan dan distribusi. Mungkin juga sebuah 

kontradiksi yang perlu dianalisa dalam data yang didapat. 

 

5. Paparkan dasar pemikiran jika ada metodologi yang sedikit 

tidak biasa jika digunakan. Terkadang dalam masalah sosial 

sangat sering masalah penelitian dan metode Dibutuhkan 

lebih banyak penjelasan serta alasan daripada sebuah 

aturan yang dapat diterima secara luas dalam keilmuan 

eksakta aataupun tepatnya fisika.  

 

6. Berikan pembenaran pemilihan sebuah subjek serta 

prosedur dalam pengambilan data. Misalnya, jika Anda 

mengusulkan untuk mendapatkan data dari wawancara, 

bagaimana cara Anda menentukan populasi sampel? 

Namun jika Anda menganalisis teks, teks mana yang telah 

Anda pilih, dan mengapa anda pilih? Seandainya Anda 

menggunakan statistik, mengapa kumpulan data ini 

diperlukan? Namun seandainya sumber data lain ada, 

jelaskan juga mengapa data yang Anda pilih paling tepat 

untuk mengatasi masalah penelitian. 
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7. Jelaskan batasan potensial. Adakah batasan praktis yang 

dapat mempengaruhi pengumpulan data Anda? Bagaimana 

Anda akan mencoba mengendalikan variabel dan kesalahan 

pembaur potensial? Jika metodologi Anda dapat 

menyebabkan masalah yang dapat Anda antisipasi, 

nyatakan ini secara terbuka dan tunjukkan mengapa 

mengejar metodologi ini lebih besar daripada risiko 

masalah ini muncul. 

 

8. Setelah Anda menulis semua elemen dari bagian metode, 

revisi selanjutnya harus tertuju pada cara 

MEmpresentasikan elemen elemen tersebut dengan jelas 

dan se-logis mungkin. Penjelasan tentang bagaimana Anda 

siap untuk mempelajari masalah penelitian, bagaimana 

Anda mengumpulkan data, dan protokol untuk 

menganalisis data harus diatur secara berurut.  

 

 

Pada penulisan metodologi sebaiknya hindari hal hal sebagai 

berikut: 

1. Detail yang tidak relevan 

Bagian metodologi dari karya ilmiah harus menyeluruh 

tetapi to the point. Jangan memberikan informasi latar 

belakang apa pun yang tidak secara langsung membantu 

pembaca memahami mengapa metode tertentu dipilih, 

bagaimana data dikumpulkan atau diperoleh, dan 

bagaimana data dianalisis dalam kaitannya dengan 

masalah penelitian. Dengan demikian, panjang halaman 

bagian metode pada umumnya akan lebih kecil daripada 

bagian lain kecuali kesimpulannya. 
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2. Penjelasan prosedur dasar yang tidak perlu 

Ingat bahwa penulis tidak menulis panduan cara tentang 

metode tertentu. Penulis harus membuat asumsi bahwa 

pembaca memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana 

menyelidiki masalah penelitian mereka sendiri dan, oleh 

karena itu, penulis tidak perlu menjelaskan secara rinci 

tentang prosedur metodologis spesifik. Fokusnya 

seharusnya pada bagaimana penulis menerapkan suatu 

metode, bukan pada mekanisme dalam melakukan suatu 

metode. Pengecualian terhadap aturan ini adalah jika 

penulis memilih pendekatan metodologis yang tidak 

konvensional, dan belum ada publikasi tentang metode 

tersebut; jika ini kasus, pastikan untuk menjelaskan 

mengapa pendekatan ini dipilih dan bagaimana pendekatan 

ini meningkatkan keseluruhan proses penemuan. 

 

3. Masalah rintangan 

Hampir dapat dipastikan bahwa penulis akan menghadapi 

masalah ketika mengumpulkan atau menghasilkan data 

atau kesenjangan akan ada dalam data yang ada. Jangan 

abaikan masalah ini atau berpura-pura mereka tidak 

terjadi. Seringkali, mendokumentasikan bagaimana penulis 

mengatasi hambatan dapat membentuk bagian yang 

menarik dari metodologi. Ini menunjukkan kepada 

pembaca bahwa penulis dapat memberikan alasan yang 

kuat untuk keputusan yang penulis buat untuk 

meminimalkan dampak dari setiap masalah yang muncul. 
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8.3. Bedah Contoh Metode Kasus 1. 
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 Pada metodologi yang ditulis ini, banyak sekali kekurangan 

yang dijumapai, antara lain: 

peneliti memberikan sumber literature yang jelas tentang penelitian 

tindakan kelas, jadi pembaca menyadari bahwa penelitian tindakan 

kelas ini ada dasar nya, baik itu mengenai penemu pertamanya nya 

yang telah menetapkan maksud dan tujuan penelitian tindakan kelas 

dan juga apa saja yang perlu dilakukan pada penelitian tindakan kelas. 

Jadi sebaiknya alinia pertama ini ditulis seperti berikut (perhatikan 

perubahan yaitu pada kata yang dicetak miring): 
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Perencanaan, Pelaksanaan, Pengamatan, dan Refleksi (Fulani, 2011). 

penelitian yang telah dilakukan, namun ada sedikit saran, sebaiknya 

nama kabupaten dan provinsi juga dimasukkan, karena tidak semua 

pembaca tahu dimana Kalibader itu. Selain itu juga kapan waktu 

penelitian perlu juga dibuat juga sebaiknya diberitahu. Namun untuk 

waktu ini, tergantung juga pada aturan pada jurnal, karena ada 

beberapa jurnal yang tidak menginginkan adanya penulisan waktu 

penelitian. Jadi alinia kedua sebaiknya adalah seperti berikut 

(perhatikan perubahan yaitu pada kata yang dicetak miring): 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kalibader, Bekasi, Jawa Barat. Peneliti mengambil lokasi ini, 

karena berdasarkan survey harian pada peserta didik di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Kalibader memiliki permasalahan pada kemampuan 

motorik halus anak khususnya pada kelompok A. Pengambilan data 

pada penelitian ini berlangsung mulai dari Januari hingga April 2016. 

 

Pada alinia ketiga: 
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Saran untuk alinia ketiga ini adalah sebagai berikut (perhatikan 

perubahan yaitu pada kata yang dicetak miring): 
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8.4. Bedah Contoh Metode Kasus 2. 
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Berikut ini adalah beberapa saran yang sebaiknya dilakukan 

pada penulisan metodologi kasus 2. (perhatikan perubahan yaitu pada 

kata yang dicetak miring): 
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8.5. Bedah Contoh Metode Kasus 3. 
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 Pada contoh kasus 3 ini hampir dipastikan tidak ada 

kelemahan dari penulisan metodologi. 

 

8.6. Bedah Contoh Metode Kasus 4. 

Berikut ini adalah bedah contoh metode kasus 4 yang langsung 

diberi komentar (perhatikan perubahan yaitu pada kata yang dicetak 

miring): 

 

METODE 
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8.7. Bedah Contoh Metode Kasus 5. 

Berikut ini adalah bedah contoh metode kasus 5 yang langsung 

diberi komentar (perhatikan perubahan yaitu pada kata yang dicetak 

miring): 
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Pertanyaan dan renungan untuk Bab VIII 

1. Mengapa penulisan metodologi perlu juga sumber 

referensinya di cantumkan? 

2. Bagaimana metodologi sebuah penelitian dapat 

mencerminkan kualitas penelitian tersebut? 

3. Mengapa pada metodologi tidak perlu menulis sebuah 

procedur dengan sangat mendetil?  
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BAB IX 
Teknik Penulisan Hasil dan Pembahasan 
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Hasil sebuah penelitian menunjukkan 
penemuan yang telah didapat  
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BAB IX 
Teknik Penulisan Hasil dan Pembahasan 
 

 

9.1  Pendahuluan   

Bagian hasil dan pembahasan / diskusi (Result and 

Discussion) adalah salah satu bagian yang menantang dalam 

penulisan karya tulis ilmiah. Sangat penting sekali untuk 

merencanakan penulisan bagian ini dengan hati-hati karena mungkin 

berisi sejumlah besar data ilmiah yang perlu disajikan dengan cara 

yang jelas dan ringkas. Tujuan dari bagian Hasil adalah untuk 

menyajikan hasil-hasil kunci dari penelitian yang telah dibuat. Hasil 

dan diskusi dapat digabungkan menjadi satu bagian atau diatur 

sebagai bagian terpisah tergantung pada persyaratan jurnal yang 

dituju.  

Bagian hasil adalah di mana peneliti melaporkan temuan 

penelitiannya berdasarkan metodologi yang diterapkan untuk 

mengumpulkan informasi (data). Bagian hasil harus menyatakan 

temuan penelitian yang disusun dalam urutan logis. Bagian yang 

menjelaskan hasil sangat diperlukan jika artikel mencakup data yang 

dihasilkan dari penelitian sipeneliti itu sendiri. 

Tujuan diskusi adalah untuk menginterpretasikan dan 

menggambarkan signifikansi temuan sipeneliti sehubungan dengan 

apa yang sudah diketahui tentang masalah penelitian yang sedang 

diselidiki, dan untuk menjelaskan pemahaman atau wawasan baru 

tentang masalah setelah peneliti menemukan temuannya. Bagian 

diskusi mungkin akan selalu terhubung dengan pendahuluan melalui 

pertanyaan penelitian atau hipotesis yang diajukan, tetapi tidak hanya 

mengulangi atau mengatur ulang pengantar. 
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Gunakan subbagian untuk meningkatkan keterbacaan dan 

kejelasan. Jumlah semua tabel dan angka dengan judul deskriptif. 

Presentasikan hasil Anda sebagai gambar dan tabel dan arahkan 

pembaca ke item yang relevan saat mendiskusikan hasilnya. Bagian ini 

harus menyoroti temuan signifikan atau menarik bersama dengan 

nilai uji statistik misalnya. Pastikan juga untuk memasukkan hasil 

negatif dan sorot batasan potensial dari artikel tersebut. Penulis akan 

dikritik oleh pengulas (reviewer) jika tidak mendiskusikan 

kekurangan riset penelitian tersebut. Ini sering menjadi bagian 

diskusi yang bagus, jadi jangan takut untuk menyorotnya. 

 

9.2. Hasil 

 Secara umum, apa yang ditulis pada bagian hasil adalah 

mencakup hal-hal berikut: 

1. Sekilas pengantar untuk memahami hasil dengan cara 

mengulang kembali masalah penelitian yang mendasari 

penelitian yang dilakukan. Ini berguna untuk 

mengorientasikan kembali fokus pembaca kembali ke 

penelitian setelah membaca Pendahuluan dan Metodologi.  

2. Pencantuman unsur-unsur data seperti, angka, bagan, foto, 

peta, tabel, dan sebagainya. Hal ini adalah untuk 

mengilustrasikan lebih jauh temuan yang ada. Hal ini juga dari 

pada mengandalkan sepenuhnya pada teks deskriptif, jadi 

pertimbangkan bagaimana temuan data yang ada disajikan 

secara visual.  

3. Deskripsi sistematis hasil penelitian. Jangan mengacaukan 

observasi dengan interpretasi; pengamatan dalam konteks ini 

mengacu pada menyoroti temuan penting yang Anda temukan 

melalui proses peninjauan literatur sebelumnya dan 

pengumpulan data. 
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4. Panjang halaman bagian hasil akan bergantung pada jumlah 

dan jenis data yang akan dilaporkan. Namun, fokus pada 

temuan yang penting dan terkait untuk mengatasi masalah 

penelitian. Tidak jarang memiliki hasil yang tidak diantisipasi 

yang tidak relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.  

5. Sebuah paragraf pendek yang menyimpulkan bagian hasil 

dengan mensintesis temuan kunci dari penelitian ini. Soroti 

temuan paling penting yang Anda inginkan agar diingat oleh 

pembaca saat mereka bertransisi ke bagian diskusi. Hal ini 

sangat penting jika, misalnya, ada banyak hasil yang 

dilaporkan, temuannya rumit atau tidak dapat diantisipasi, 

atau berdampak atau dapat ditindaklanjuti. 

 

 Saat menulis bagian hasil, disarankan untuk menghindari 

melakukan hal-hal berikut: 

1. Membahas atau memberikan tafsiran hasil yang telah didapat. 

Bagian berikutnya dari artikel Anda, walaupun jika 

diperlukan, Anda sebaiknya bisa membandingkan atau 

mengontraskan hasil yang spesifik dengan penemuan pada 

penelitian lain [misalnya, "Mirip dengan Smith [1990], salah 

satu temuan dari penelitian ini adalah korelasi kuat antara 

motivasi dan prestasi akademik .... "]. 

2. Menulis lagi bagian yang ada pada latar belakang. Ini 

seharusnya sudah dilakukan di bagian pendahuluan, yang 

semestinya sudah dilakukan di bagian pendahuluan.  

Terkadang ada hasil sebuah studi memerlukan tambahan 

informasi yang ada pada latar belakang ataupun untuk 

menjelaskan topik yang lebih lanjut yang informasinya ada 

pada latar belakang. Jadi tergantung situasi  

3. Pengabaian hasil negatif. Seandainya pada beberapa hasil yang 

didapat adalah gagal untuk mendukung hipotesis Anda, hal ini 
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tak perlu abaikan. Ini bisa kemudian nyatakan dalam bagian 

diskusi tentang hasil negatif yang muncul dari penelitian Anda. 

Bahkan jika dibahas bagaimana Anda mengatasinya, ini akan 

memberi Anda peluang yang menarik untuk ditulis dan jangan 

ragu ragu untuk menyorotnya. 

4. Menampilkan data mentah atau perhitungan menengah. 

Pertimbangkan lagi apa perlu menyertakan data mentah atau 

apa pun yang dihasilkan dari penelitian Anda, misalnya 

transkrip interview ataupun file data. Seandainya data mentah 

dimasukkan, letakkan di apendiks atau rangkaian lampiran 

yang dirujuk dalam teks. Namun tidak banyak jurnal 

mengizinkan untuk memasukkan lampiran ataupun apendik. 

5. Menggunakan kalimat tidak jelas ataupun yang tidak spesifik, 

seperti, "tampak lebih besar daripada variabel lain ..."  

6. Tabel atau gambar yang membingungkan. Pastikan untuk 

memberi label dengan benar pada elemen non-tekstual di 

artikel Anda. Semua tabel dan gambar harus ada penomoran 

yang betul dan tercantum pada text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Pembahasan / Diskusi 
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 Bagian diskusi sering dianggap sebagai bagian terpenting dari 

artikel penelitian Anda karena: 

1. Bagian ini adalah bagian yang paling efektif untuk 

menunjukkan kemampuan Anda sebagai peneliti yang 

berpikir kritis tentang suatu masalah, untuk mengembangkan 

solusi kreatif, dan untuk merumuskan lebih dalam, 

pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah penelitian 

yang sedang diselidiki. 

2. Sajikan makna yang mendasari penelitian Anda, catat 

implikasi yang mungkin di bidang lain, dan jajaki 

kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan lebih jauh lagi.  

3. Soroti pentingnya studi Anda dan bagaimana hal itu dapat 

berkontribusi dalam membantu mengisi kekosongan yang ada 

di lapangan.  

4. Libatkan pembaca untuk berpikir kritis tentang masalah 

berdasarkan interpretasi temuan berbasis bukti.  

Kandungan dari bagian diskusi / pembahasan sebuah karya 

ilmiah paling sering meliputi: 

1. Penjelasan hasil: komentar tentang apakah hasil yang 

diharapkan untuk setiap set hasil; masuk ke kedalaman yang 

lebih dalam untuk menjelaskan temuan yang tidak terduga 

atau sangat mendalam. Jika sesuai, catat pola atau tren yang 

tidak biasa atau tidak diantisipasi yang muncul dari hasil Anda 

dan jelaskan artinya dalam kaitannya dengan masalah 

penelitian. 

2. Referensi untuk penelitian sebelumnya: bandingkan hasil 

Anda dengan temuan dari penelitian lain atau gunakan 

penelitian untuk mendukung klaim. Hal ini dapat termasuk 

mengunjungi kembali sumber-sumber kunci yang sudah 

dikutip di bagian tinjauan pustaka Anda, atau, simpan mereka 
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untuk dikutip nanti di bagian diskusi jika mereka lebih penting 

untuk membandingkan dengan hasil Anda, bukan menjadi 

bagian dari tinjauan pustaka umum dari penelitian yang 

digunakan. untuk memberikan informasi konteks dan latar 

belakang. Perhatikan bahwa Anda dapat membuat keputusan 

ini untuk menyoroti studi tertentu setelah Anda mulai menulis 

bagian diskusi. 

3. Deduksi: klaim bagaimana hasilnya dapat diterapkan secara 

lebih umum. Misalnya, menjelaskan pembelajaran, 

mengusulkan rekomendasi yang dapat membantu 

memperbaiki situasi, atau menyoroti praktik terbaik. 

4. Hipotesis: klaim yang lebih umum atau kesimpulan yang 

mungkin muncul dari hasil yang dapat dibuktikan atau 

dibantah dalam penelitian selanjutnya. Ini bisa dibingkai 

sebagai pertanyaan penelitian baru yang muncul sebagai hasil 

dari analisis Anda. 

 

 

 

 

Pada bagian Pembahasan / Diskusi, perlu dihindari hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Jangan buang waktu untuk menyajikan kembali hasil 

penelitian anda. Jika dirasa perlu mengingatkan pembaca 

tentang temuan yang akan dibahas, gunakan kalimat 

sederhana yang menghubungkan hasilnya dengan 

interpretasi. Contohnya adalah: "Dalam kasus menentukan 

perumahan yang tersedia untuk wanita lajang dengan anak-

anak di daerah pedesaan Texas, temuan menunjukkan bahwa 
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akses ke sekolah yang baik adalah penting," kemudian 

lanjutkan untuk menjelaskan lebih lanjut temuan ini dan 

implikasinya. 

2. Mengulangi rekomendasi. Rekomendasi untuk penelitian 

lebih lanjut dapat dimasukkan dalam kesimpulan, tetapi 

jangan ulangi rekomendasi Anda di kedua bagian ini. Pikirkan 

tentang alur narasi keseluruhan dari makalah Anda untuk 

menentukan tempat terbaik untuk menempatkan informasi 

ini. Namun, jika temuan Anda menimbulkan banyak 

pertanyaan atau masalah baru, pertimbangkan untuk 

memasukkan saran untuk penelitian lebih lanjut di bagian 

diskusi. 

3. Jangan perkenalkan hasil baru di bagian diskusi. Berhati-

hatilah dengan kesalahan pengulangan penemuan khusus 

untuk interpretasi karena dapat membingungkan pembaca. 

Jika Jurnal menginginkan hasil dan diskusi adalah pada bagian 

yang sama (dalam narasi tunggal), peneliti harus jelas dalam 

melaporkan informasi yang ditemukan dan interpretasi 

masing-masing temuan. 

4. Penggunaan orang pertama (seperti saya). Menggunakan 

orang pertama walau terkadang dapat membantu 

menekankan suatu ilustrasi temuan yang kontras. Namun, 

perlu diingat bahwa terlalu banyak menggunakan orang 

pertama dapat mengalihkan perhatian pembaca dari poin 

utama. 

9.4. Contoh Hasil dan Diskusi Kasus 1 
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Fig. 2 – Selected geoelectrical resistivity model. 
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Pertanyaan dan renungan untuk Bab IX 

1. Mengapa penulisan judul perlu dipertimbangkan aspek 

metode dan target? 

2. Bagaimana abstrak sebuah karya tulis ilmiah dapat 

mencerminkan keseluruhan isi karya tulis ilmiah tersebut? 

3. Mengapa pada abstrak tidak dianjurkan ditulis kutipan dari 

penelitian lain?  
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BAB X 
Teknik Penulisan Kesimpulan 
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Kesimpulan yang baik adalah mampu 
memberikan kesan yang mendalam kepada 
pembaca tentang hasil penelitian yang telah 
dilakukan 
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BAB X 
Teknik Penulisan Kesimpulan 
 

 

10.1  Pendahuluan   

Kesimpulan adalah dimaksud untuk membantu para pembaca 

dalam memahami mengapa penelitian Anda seharusnya sangat 

penting bagi mereka setelah pembaca selesai membaca paper Anda. 

Sebuah kesimpulan tidak hanya meringkas topik utama yang telah 

dibahas. Ataupun kesimpulan bukan hanya membahas pernyataan 

ulang dari masalah penelitian Anda, akan tetapi sintesis poin-poin 

penting dan, jika berlaku, di mana Anda merekomendasikan area baru 

untuk penelitian masa depan. Untuk sebagian besar artikel penelitian 

tingkat perguruan tinggi, satu atau dua paragraf yang dikembangkan 

adalah sudah cukup untuk kesimpulan, walaupun pada beberapa 

kasus, tiga atau lebih paragraf mungkin diperlukan.  

Kesimpulan yang ditulis dengan baik memberi Anda peluang 

penting untuk menunjukkan kepada pembaca pemahaman Anda 

tentang masalah penelitian. Ini termasuk: 

1. Menyajikan kata terakhir pada masalah yang Anda angkat 

dalam artikel Anda. Sama seperti pendahuluan yang 

memberikan kesan pertama bagi pembaca Anda, kesimpulan 

menawarkan kesempatan untuk meninggalkan kesan yang 

abadi. Lakukan ini, misalnya, dengan menyoroti temuan-

temuan utama dalam analisis atau bagian hasil Anda atau 

dengan mencatat implikasi penting atau tak terduga yang 

telah diterapkan. 

2. Merangkum pikiran Anda dan menyampaikan signifikansi 

yang lebih besar dari studi Anda. Kesimpulan adalah 

kesempatan untuk secara ringkas menjawab atau dalam 

beberapa kasus, untuk menekankan kembali "Jadi Apa?" 
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pertanyaan dengan menempatkan penelitian dalam konteks 

bagaimana penelitian Anda dapat memajukan penelitian 

sebelumnya tentang topik tersebut. 

3. Mengidentifikasi bagaimana celah dalam literatur telah 

diatasi. Kesimpulan dapat di mana Anda menggambarkan 

bagaimana kesenjangan yang diidentifikasi sebelumnya dalam 

literatur (didalam state of the art) telah diisi oleh penelitian 

Anda. 

4. Menunjukkan pentingnya ide Anda. Jangan malu menawarkan 

kesempatan untuk menguraikan dampak dan signifikansi 

temuan Anda. 

5. Memperkenalkan cara berpikir baru atau diperluas yang 

mungkin tentang masalah penelitian. Ini tidak mengacu pada 

pengenalan informasi baru, tetapi untuk menawarkan 

wawasan baru dan pendekatan kreatif untuk membingkai atau 

mengontekstualisasikan masalah penelitian berdasarkan hasil 

penelitian Anda. 
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Pertanyaan dan renungan untuk Bab X 

1. Mengapa penulisan judul perlu dipertimbangkan aspek 

metode dan target? 

2. Bagaimana abstrak sebuah karya tulis ilmiah dapat 

mencerminkan keseluruhan isi karya tulis ilmiah tersebut? 

3. Mengapa pada abstrak tidak dianjurkan ditulis kutipan dari 

penelitian lain?  
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BAB XI 
Teknik Penulisan Kutipan dan Daftar 
Pustaka 
 

 

11.1  Pendahuluan   

Kutipan adalah referensi formal untuk sumber yang 

diterbitkan atau tidak dipublikasikan yang diambil oleh penulis untuk 

memperoleh informasi pada saat menulis artikel sebuah penelitian. 

Cara mendokumentasikan sumber referensi, bergantung pada 

panduan gaya penulisan yang diberikan oleh jurnal masing masing. 

Misalnya bergaya APA, MLA, Chicago, Turabian, dan lain lain, bahkan 

sebuah jurnal memiliki gaya penulisannya tersendiri. 

Daftar Pustaka sebuah karya ilmiah adalah merupakan daftar 

rujukan sumber literatur yang digunakan dalam jurnal tersebut. 

Daftar Pustaka berada pada bagian terakhir dari sebuah karya ilmiah. 

Sebuah karya ilmiah memberikan makna “scientific” ketika apa yang 

ditulis oleh penulis, baik itu langkah langkah penelitian, latarbelakang 

dan sebagainya, didasari oleh penelitian sebelumnya yang telah 

dipublikasi, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Semua literatur yang ditulis dalam daftar pustaka, wajib ada 

dalam text artikel yang ditulis (kutipan). Seringkali kesalahan 

penulisan karya tulis ilmiah, yaitu, jumlah daftar pustaka terlalu 

banyak atau tidak sama dengan kutipan yang ada dalam text artikel 

tersebut.  
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11.2. Pentingnya Kutipan 

Mengutip karya orang lain dengan tepat adalah penting 

karena: 

1. Kutipan yang tepat memungkinkan pembaca untuk 

menemukan bahan yang penulis gunakan. Kutipan ke 

sumber lain membantu pembaca memperluas pengetahuan 

mereka tentang suatu topik. Dalam sebagian besar disiplin 

ilmu sosial, salah satu strategi paling efektif untuk 

menemukan sumber-sumber otoritatif dan relevan tentang 

suatu topik adalah mengikuti referensi dari sumber yang 

diketahui ["pelacakan kutipan"]. 

2. Mengutip kata-kata dan ide orang lain menunjukkan bahwa 

Anda telah melakukan tinjauan menyeluruh atas literatur 

tentang topik Anda dan, oleh karena itu, Anda melaporkan 

penelitian Anda dari perspektif yang terinformasi dan 

sangat aktif. Ini meningkatkan kredibilitas Anda sebagai 

penulis karya 

3. Ide-ide peneliti lain dapat digunakan untuk memperkuat 

argumen Anda. Dalam banyak kasus, argumen peneliti lain 

dapat bertindak sebagai konteks utama dari mana Anda 

dapat menekankan pentingnya penelitian Anda dan untuk 

memberikan bukti yang mendukung tentang bagaimana 

Anda menjawab masalah penelitian yang anda lakukan. 

4. Ide-ide dari peneliti lain dapat digunakan untuk 

menjelaskan alasan pendekatan alternatif. Jika Anda tidak 

setuju dengan ide-ide peneliti atau Anda yakin ada 

kesenjangan dalam memahami masalah penelitian, kutipan 

Anda dapat berfungsi sebagai sumber perdebatan dan 

sudut pandang alternatif atau kebutuhan untuk mengejar 

tindakan yang berbeda. 

5. Sama seperti ide-ide dari peneliti lain, ini dapat 

memperkuat argumen Anda, mereka juga dapat 
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mengurangi kredibilitas Anda jika penelitian mereka 

ditantang. Dengan tepat mengutip sumber-sumber 

mencegah reputasi Anda ternoda jika fakta-fakta atau ide-

ide dari mereka yang dikutip terbukti tidak akurat atau di 

luar basis. Ini mencegah pembaca menyimpulkan bahwa 

Anda mengabaikan atau menolak temuan orang lain, 

bahkan jika itu diperdebatkan. 

6. Ide dianggap sebagai kekayaan intelektual dan bisa ada 

reaksi serius jika Anda gagal mengutip dari mana Anda 

mendapat ide. Di dunia profesional, kegagalan untuk 

mengutip kekayaan intelektual orang lain dapat 

menghancurkan karir dan reputasi dan dapat 

mengakibatkan tindakan hukum. Mengutip sumber selama 

kuliah akan membantu Anda terbiasa mengenali dan 

mengutip dengan benar karya orang lain. 

 

11.3. Petunjuk Umum Dalam Mengutip 

1. Haruskah saya menghindari referensi peneliti lain? 

Tidak! Jika ditempatkan dalam konteks yang tepat, referensi 

penelitian orang lain tidak pernah menunjukkan bahwa 

pekerjaan Anda tidak lancar atau tidak memiliki orisinalitas. 

Faktanya, yang terjadi adalah sebaliknya. Jika Anda menulis 

artikel tanpa referensi yang memadai untuk studi sebelumnya, 

Anda memberi isyarat kepada pembaca bahwa Anda tidak 

akrab dengan literatur tentang topic tersebut, dengan 

demikian, ini akan merongrong validitas studi Anda dan 

kredibilitas Anda sebagai peneliti. Memasukkan referensi 

dalam penulisan akademik tidak hanya membela Anda 

terhadap tuduhan plagiarisme, tetapi ini adalah salah satu cara 

paling penting untuk menunjukkan pengetahuan dan 

pemahaman Anda tentang penyelidikan sebelumnya tentang 
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masalah penelitian tersebut. Ini adalah kemasan intelektual di 

mana Anda mempresentasikan penelitian Anda kepada 

pembaca. 

2. Apa yang harus saya lakukan jika ternyata ide saya sudah 

dicoba oleh peneliti lain? 

Jangan abaikan apa yang penulis lain telah lakukan, tetap 

dimasukkan dalam daftar pustaka, karena jika diabaikan, hal 

itu akan membuat pembaca percaya bahwa Anda meminjam 

ide atau informasi itu tanpa merujuknya dengan benar [ini 

adalah plagiarisme] atau bahwa Anda telah gagal melakukan 

tinjauan literatur secara menyeluruh. Anda dapat mengakui 

penelitian lain dengan menulis dalam teks artikel seperti ini: 

[lihat juga Smith, 2002], kemudian mengutipnya kedalam 

sumber lengkap dalam daftar referensi Anda. Gunakan 

penemuan penelitian sebelumnya sebagai kesempatan untuk 

menunjukkan signifikansi masalah yang sedang diselidiki dan, 

jika berlaku, sebagai sarana untuk menggambarkan analisis 

Anda dari orang lain [misalnya, penelitian sebelumnya adalah 

sepuluh tahun dan tidak memperhitungkan akun variabel 

baru]. Bereaksi terhadap penelitian sebelumnya dapat 

mencakup: menyatakan bagaimana studi Anda memperbarui 

studi sebelumnya tentang topik, menawarkan perspektif baru 

atau berbeda, menggunakan metode pengumpulan data yang 

berbeda, dan / atau menjelaskan serangkaian rekomendasi 

baru, praktik terbaik, atau solusi kerja. 

3. Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menggunakan 

versi adaptasi dari karya orang lain? 

4. Anda masih harus mengutip karya asli. Misalnya, mungkin 

Anda menggunakan tabel statistik dari artikel jurnal yang 

diterbitkan pada tahun 1996 oleh penulis Smith, tetapi Anda 

telah mengubah atau menambahkan data baru ke dalamnya. 

Referensi bagan yang direvisi, seperti, [diadaptasi dari Smith, 

1996], lalu sebutkan sumber lengkapnya dalam daftar 

referensi Anda. Anda juga dapat menggunakan istilah lain 
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untuk menentukan hubungan pasti antara sumber asli dan 

versi yang Anda sajikan, seperti, "berdasarkan Smith [1996] 

...," atau "dirangkum dari Smith [1996] ... . "Mengutip sumber 

asli membantu pembaca menemukan di mana informasi itu 

pertama kali disajikan dan dalam konteks apa itu digunakan 

serta untuk mengevaluasi seberapa efektif Anda 

menerapkannya pada riset Anda sendiri. 

5. 4. Apa yang harus saya lakukan jika beberapa penulis telah 

mempublikasikan informasi atau ide yang sangat mirip? 

6. Anda dapat menunjukkan bahwa ide atau informasi dapat 

ditemukan dalam karya orang lain dengan menyatakan 

sesuatu yang mirip dengan contoh berikut: "Meskipun 

sebenarnya banyak sarjana telah menerapkan teori ini untuk 

memahami hubungan ekonomi antar negara [misalnya, lihat 

Smith, 1989; Jones, 1991; Johnson, 1994; Anderson, 2003], 

sedikit perhatian telah diberikan untuk menerapkan teori 

untuk memeriksa tindakan organisasi non-pemerintah dalam 

ekonomi global. " Jika Anda hanya mereferensikan satu penulis 

atau hanya studi terbaru, maka pembaca Anda mungkin 

berasumsi bahwa hanya satu penulis yang telah menerbitkan 

topik ini, atau lebih mungkin, menyimpulkan bahwa Anda 

belum melakukan tinjauan pustaka yang menyeluruh. 

Mereferensikan semua penulis studi sebelumnya yang relevan 

memberi pembaca Anda gambaran yang jelas tentang luasnya 

analisis yang Anda lakukan dalam mempersiapkan untuk 

mempelajari masalah penelitian. Jika ada banyak penelitian 

sebelumnya tentang topik ini, gambarkan karya-karya yang 

paling komprehensif dan terbaru karena mereka mungkin 

akan membahas dan mereferensikan studi yang lebih tua; 

tetapi perhatikan, seperti pada contoh di atas, bahwa ada 

beasiswa yang signifikan yang ditujukan untuk topik tersebut 

sehingga pembaca tahu bahwa Anda menyadari hal ini. 
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Glossory  
 

Karya tulis ilmiah adalah bentuk penulisan secara 

teknis yang dirancang husus untuk mengkomunikasikan 

informasi ilmiah baik berupa hasil penelitian atau review 

sebuah keilmuan kepada para pembaca hususnya kepada 

ilmuwan yang serumpun lainnya.  

Jurnal adalah sumber referensi utama pada karya ilmiah, 

dan juga tempat publikasi yang paling utama dalam 

penulisan karya tulis ilmiah  

Jurnal lokal adalah jurnal yang diterbitkan dengan 

memiliki ISSN namun belum memiliki akreditasi dari 

Dikti 

ISBN adalah singkatan dari International Standard Book 

Number 

Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti adalah jurnal yang 

diterbitkan dengan memiliki ISSN dan sudah memiliki 

akreditasi dari Dikti (Direktorat Pendidikan Tinggi) 

seperti Sinta 

Sinta, badan akreditasi jurnal di Indonesia 

Scopus, badan dunia yang memberikan pengindex-an 

pada jurnal jurnal yang menurut mereka bereputasi 

ISI, badan dunia yang memberikan pengindex-an pada 

jurnal jurnal yang menurut mereka bereputasi 

DOAJ, badan dunia yang memberikan pengindex-an pada 

jurnal jurnal yang menurut mereka bereputasi 

CABI, badan dunia yang memberikan pengindex-an pada 

jurnal jurnal yang menurut mereka bereputasi 

EBSCO, badan dunia yang memberikan pengindex-an 

pada jurnal jurnal yang menurut mereka bereputasi 

Scimagojr, link untuk melihat daftar jurnal terindex 

Scopus, https://www.scimagojr.com/ 
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Proceeding, Wadah untuk publikasi melalui seminar 

ataupun koferensi 

Factor, sistem penilaian ranking oleh ISI / Thompson 

Reuter (Clarivate Analytics) 

SJR, sistem penilaian ranking oleh Scopus 

Novelty, kebaruan yang ditemukan oleh penulis yang di 

paparkan pada artikel ilmiah. 

Novelty Konsep Baru, Penemuan konsep terbaru pada 

penelitian 

Novelty Metode Baru, Penemuan metode terbaru pada 

penelitian 

Title (Judul Karya Ilmiah), Judul karya ilmiah yang 

merefleksikan isi dari karya tersebut 

Authors Name (Nama Penulis), Penulis dari karya 

ilmiah bisa saja lebih dari satu orang 

Affiliation (Institusi penulis), Institusi penulis dan 

diikuti dengan email author utama ataupun 

coresponding author 

Abstract (Abstrak), Intisari dari karya ilmiah yang 

ditempatkan setelah judul dan affiliasi 

Introduction (Pendahuluan), latar belakang penelitian 

dan juga terdapat tujuan penelitian 

Methode (Metode), prosedur dalam melakukan 

penelitian 

Results and Discussion (Hasil dan Pembahasan), 

pemaparan hasil dan analisa / interpretasi pada karya 

ilmiah 

Conclusion (Kesimpulan), Kesimpulan dari sebuah 

karya ilmiah yang ditempatkan di akhir 

Acknowledgement (Pengakuan), Ucapan terimakasih 

ataupun pemberitahuan penghargaan  

References (Daftar Pustaka), semua buku ataupun 

jurnal ataupun sumber rujukan yang digunkan dalam 

karya ilmiah tersebut. 
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Author Guideline, bimbingan cara menulis yang 

diberikan jurnal pada calon penulis 
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