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No. Sub-bagian 
[Panjang tulisan] 

Tujuan Komponen 

1 Judul 
 
[8-15 kata] 

• Menggambarkan riset 
secara umum 

• Menarik minat pembaca  

• Sedikitnya berisi subjek dan variabel riset 

• Boleh dicantumkan metode/strategi untuk 
menyelesaikan problem 

• Kalimat dibuat efektif dan tidak bermakna 
gand  

2 Abstrak 
 
[250-300 kata] 

Versi sederhana dari riset • Tujuan 

• Metode yang digunakan 

• Hasil/ temuan 

• Simpulan akhir/ signifikansi riset/ kontribusi 
riset 

3 Kata kunci/ Keywords 
 
[3-5 kata] 

Memudahkan pembaca 
menemukan artikel pada 
mesin pencari/ search 
engine (Google) atau 
database riset 

• Kata-kata yang mencirikan riset, bisa 
variabel/ metode/ strategi/ subjek riset 

4 Pendahuluan 
[500-1.000 kata] 
 
Kajian Pustaka/ 
Literature review 
[1.000-2.000 kata] 

Menjelaskan alasan rasional 
riset dilakukan 

• Kondisi ideal dan ruang lingkup masalah 

• Review dari riset-riset terdahulu yang 
relevan 

• Justifikasi riset perlu dilakukan 

• Uraian fokus riset dan rumusan masalah 

• Kajian teoretik/konseptual dari variabel-
variabel riset 

5 Metode 
[500-1.000 kata] 

• Sampling 

• Teknik 
pengumpulan 
data 

• Instrumen riset 

• Teknik analisis 
data 

Menggambarkan bagaimana 
riset dilakukan (eksperimen, 
studi lapangan, 
pengembangan model, dst) 

• Deskripsi pemilihan pendekatan dan 
metode (bukan penjelasan definisi) 

• Deskripsi penentuan sampel penelitian 

• Deskripsi teknik pengumpulan data 

• Deskripsi pengembangan instrumen riset 

• Deskripsi proses pengumpulan dan 
pengolahan data dilakukan 

• Deskripsi analisis data dan penarikan 
kesimpulan dilakukan 

6 Hasil Menyajikan temuan-temuan 
riset sesuai fakta (apa yang 
dilihat, ditemukan, dihitung, 
diamati, dst) 

• Sajikan temuan riset sesuai urutan rumusan 
masalah 

• Hasil pengamatan terhadap temuan riset 
(perbandingan, pengkontrasan yang terjadi, 
dst) 

• Hasil uji asumsi menurut teori (kualitatif) 
atau uji hipotesis (kuantitatif) 

7 Pembahasan • Menunjukkan hubungan 
diantara fakta-fakta 
yang ditemukan 

• Menentukan posisi 
temuan riset terhadap 
riset-riset terdahulu 

• Tren, hubungan, dan generalisasi dari 
temuan riset 

• Temuan-temuan unik atau pengecualian 
dari teori atau riset-riset terdahulu 

• Argumentasi bagaimana hasil riset sesuai 
atau tidak sesuai dengan riset-riset 
terdahulu 

8 Simpulan Memberi gambaran 
umum/simpulan dari riset 
yang dilakukan 

• Narasi antara problem riset dengan temuan 
secara umum 

• Simpulan dari masing-masing temuan 

• Dampak/ manfaat/ kontribusi temuan 
terhadap pengembangan keilmuan atau 
praktik empiris di lapangan 

 


