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studied. Abstract topics include reasons for the selection or the importance of research
topics, research methods and a summary of the results. Abstract should end with a
comment about the importance of the results or conclusions brief.
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A. PENDAHULUAN
Pendahuluan
menguraikan
latar
belakang
permasalahan
yang
diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan
masalah yg diselesaikan, ulasan penelitan
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh
peneliti lain yg relevan dengan penelitian
yang dilakukan, tinjuan pustaka, dan
tujuan penelitian.
B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian bisa meliputi
analisa, arsitektur, metode yang dipakai
untuk
menyelesaikan
masalah,
implementasi. Bagian ini menjelaskan
secara rinci tentang penelitian yang
dilakukan.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini merupakan bagian utama
artikel hasil penelitian dan biasanya
merupakan bagian terpanjang dari suatu
artikel. Hasil penelitian yang disajikan

2|

| Vol 2 No 2 Tahun 2017

dalam bagian ini adalah hasil “bersih”.
Proses analisis data seperti perhitungan
statistik dan proses pengujian hipotesis
tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis
dan hasil pengujian hipotesis saja yang
perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat
digunakan untuk memperjelas penyajian
hasil penelitian secara verbal. Tabel dan
grafik harus diberi komentar atau dibahas.
Untuk penelitian kualitatif, bagian
hasil memuat bagian-bagian rinci dalam
bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan
langsung dengan fokus penelitian dan
kategori-kategori.
Pembahasan dalam artikel bertujuan
untuk: (1) menjawab rumusan masalah
dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2)
menunjukkan bagaimana temuan-temuan
itu diperoleh; (3) menginterpretasi/
menafsirkan temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan
struktur pengetahuan yang telah mapan;
dan (5) memunculkan teori-teori baru
atau modifikasi teori yang telah ada.
Dalam menjawab rumusan masalah
dan pertanyaan-pertanyaan penelitian,
hasil penelitian harus disimpulkan secara
eksplisit. Penafsiran terhadap temuan
dilakukan dengan menggunakan logika
dan teori-teori yang ada. Temuan berupa
kenyataan di lapangan diintegrasikan/
dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian
sebelumnya atau dengan teori yang sudah
ada. Untuk keperluan ini harus ada
rujukan. Dalam memunculkan teori-teori
baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi
atau ditolak, sebagian mungkin perlu
memodifikasi teori dari teori lama.
Dalam suatu artikel, kadang-kadang
tidak bisa dihindari pengorganisasian
penulisan hasil penelitian ke dalam “anak

subjudul”. Berikut ini adalah cara
menuliskan format pengorganisasian
tersebut, yang di dalamnya menunjukkan
cara penulisan hal-hal khusus yang tidak
dapat dipisahkan dari sebuah artikel.

Singkatan dan Akronim
Singkatan yang sudah umum seperti
seperti IEEE, SI, MKS, CGS, sc, dc, and rms
tidak
perlu
diberi
keterangan
kepanjangannya. Akan tetapi, akronim
yang tidak terlalu dikenal atau akronim
bikinan penulis perlu diberi keterangan
kepanjangannya. Sebagai contoh: Model
pembelajaran
MiKiR
(Multimedia
interaktif, Kolaboratif, dan Reflektif) dapat
digunakan untuk melatihkan penguasaan
keterampilan pemecahan masalah. Jangan
gunakan singkatan atau akronim pada
judul artikel, kecuali tidak bisa dihindari.
Satuan
Penulisan satuan di dalam artikel
memperhatikan aturan sebagai-berikut:
 Gunakan SI (MKS) atau CGS sebagai
satuan utama, dengan satuan sistem SI
lebih diharapkan.
 Hindari penggabungan satuan SI dan
CGS, karena dapat menimbulkan
kerancuan, karena dimensi persamaan
bisa menjadi tidak setara.
 Jangan mencampur singkatan satuan
dengan satuan lengkap. Misalnya,
gunakan satuan “Wb/m2” or “webers
per
meter
persegi”,
jangan
“webers/m2”.
Persamaan
Anda
seharusnya
menuliskan
persamaan dalam font Cambria atau font
Symbol.
Jika
terdapat
beberapa
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persamaan, beri nomor persamaan.
Nomor persamaan seharusnya berurutan,
letakkan pada bagian paling kanan, yakni
(1), (2), dan seterusnya. Gunakan tanda
agar penulisan persamaan lebih ringkas.
Gunakan font italic untuk variabel, huruf
tebal untuk vektor.
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Gunakan ukuran (size) berikut ini pada
Microsoft Equation Editor:
Full
: 10 pt
Subscript/Superscript
: 5 pt
Sub-subscript/superscript : 3 pt
Symbol
: 16 pt
Sub-symbol
: 10 pt
Gambar dan Tabel
Tempatkan label tabel di atas tabel,
sedangkan label gambar di bagian bawah
tabel. Tuliskan tabel tertentu secara
spesifik, misalnya Tabel 1, saat merujuk
suatu tabel. Contoh penulisan tabel dan
keterangan gambar adalah sebagai
berikut:
Tabel 1. Format Tabel
Kepala Kolom Tabel

Kepala
Tabel

Sub-kepala Kolom

Sub-kepala Kolom

Isi

Isi tabel

Isi tabel

Disarankan untuk menggunakan fitur text box pada MS
Word untuk menampung gambar atau grafik, karena
hasilnya cenderung stabil terhadap perubahan format
dan pergeseran halaman dibanding insert gambar
secara langsung.

Gambar 1. Contoh keterangan gambar
Kutipan dan Acuan

Salah satu ciri artikel ilmiah adalah
menyajikan gagasan orang lain untuk
memperkuat dan memperkaya gagasan
penulisnya. Gagasan yang telah lebih dulu
diungkapkan orang lain ini diacu (dirujuk),
dan sumber acuannya dimasukkan dalam
Daftar Pustaka.
Daftar Pustaka harus lengkap dan
sesuai dengan acuan yang disajikan dalam
batang tubuh artikel. Artinya, sumber yang
ditulis dalam Daftar Pustaka benar-benar
dirujuk dalam tubuh artikel. Sebaliknya,
semua acuan yang telah disebutkan dalam
artikel harus dicantumkan dalam Daftar
Pustaka. Untuk menunjukkan kaulitas
artikel ilmiah, daftar yang dimasukkan
dalam Daftar Pustaka harus cukup banyak.
Daftar Pustaka disusun secara alfabetis
dan cara penulisannya disesuaikan dengan
aturan yang ditentukan dalam jurnal.
Kaidah penulisan kutipan, acuan, dan
Daftar Pustaka mengikuti aturan Chicago
Full note (footnote).
D. PENUTUP
Simpulan
Simpulan menyajikan ringkasan dari
uraian mengenai hasil dan pembahasan,
mengacu
pada
tujuan
penelitian.
Berdasarkan
kedua
hal
tersebut
dikembangkan pokok-pokok pikiran baru
yang merupakan esensi dari temuan
penelitian.
Saran
Saran disusun berdasarkan temuan
penelitian yang telah dibahas. Saran dapat
mengacu
pada
tindakan
praktis,
pengembangan teori baru, dan/atau
penelitian lanjutan
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