
BAB 2. SUBSTANSI KARYA TULIS ILMIAH 

Suatu  karya  ilmiah  terdiri  dari  tiga  bagian,  yaitu:  bagian  awal,  bagian 

utama,  dan  bagian  akhir.  Bagian  awal  memuat  halhal  umum,  bagian  utama 

memuat  substansi  yang mencakup  isi  pokok, materi, unsur  yang merupakan  inti 

tulisan  karya  ilmiah  tersebut,  sedangkan  bagian  akhir  berisi  materi  yang 

mendukung dan melengkapi, serta pertanggungjawaban karya ilmiah tersebut. 

Pada  bab  ini  akan  dibahas  dua  bentuk  karya  tulis  ilmiah,  yaitu  berupa 

Usulan Kegiatan  (Project Proposal  atau Project  Statement) dan Pelaporan Hasil 

Kegiatan  Ilmiah. Di Politeknik Negeri  Jember, Karya  tulis  ilmiah tersebut  dapat 

berupa:  laporan  penelitian,  laporan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat, 

laporan  Tugas  Akhir  mahasiswa  (TA)  non  riset  yang  sebelumnya  diberi  nama 

Proyek Usaha Mandiri (PUM) atau Topik Perorangan (TP), laporan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) atau Kerja Industri (KI), artikel ilmiah, makalah ilmiah, buku ajar, 

dan lainlain. 

2.1  Sistematika 

2.1.1  Usulan Kegiatan atau Proposal (Project Proposal: Project Statement). 

Usulan kegiatan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan  ilmiah dan berakhir pada penyusunan  laporan hasil 

kegiatan yang berupa karya tulis  ilmiah. Manfaat proposal penting sekali sebagai 

persiapan  pelaksanaan  suatu  kegiatan  ilmiah,  baik  bagi  pelaksana  kegiatan 

maupun pihak lain yang akan memberikan bantuan atau dukungan dana, fasilitas 

atau  hal  lainnya.  Sebagian  besar  ahli  berpendapat  proposal  sudah  merupakan 

setengah dari suatu rangkaian kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah dapat berupa: 

1.  Penelitian  non  riset  atau  riset,  contoh:  Tugas  Akhir  (TA)  untuk  program D3 

maupun program D4. 

2. Praktek Kerja Lapang, contoh: Praktek Kerja Lapang, Kerja Industri (Magang). 

Sistematika Usulan Kegiatan: 

1.  Bagian Awal: 

a. Halaman Judul 

b. Halaman Persetujuan/Pengesahan 

2.  Bagian Utama: 
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a.  Pendahuluan  (berisi  Latar  Belakang,  Perumusan  Masalah,  Tujuan,  dan 

Manfaat Kegiatan) 

b.  Tinjauan Pustaka atau Kajian Pustaka 

c.  Metode Kegiatan (berisi metode pelaksanaan kegiatan,  tempat dan waktu 

pelaksanaan,  bahan  dan  alat  yang  digunakan,  prosedur  pelaksanaan 

kegiatan,  perlakuan  dan  rancangan  percobaan  atau  analisis  usaha  tani, 

parameter  pengamatan).  Sesuaikan  dengan  tujuan  kegiatan  yang 

dilaksanakan riset atau non riset 

d.  Bagian  Akhir  (berisi  Daftar  Pustaka  dan  lampiran–lampiran  data 

pendukung). 

2.1.2  Pelaporan Kegiatan 

Pelaporan  kegiatan  berupa  karya  ilmiah  dengan  bobot  ilmiah  tertentu 

merupakan  laporan  hasil dari  suatu kegiatan penelitian, Tugas Akhir Mahasiswa 

(TA),  Praktek  Kerja  Lapang  (PKL)  atau  Kerja  Industri  (Magang),  Pengabdian 

Masyarakat, atau kegiatan ilmiah lainnya. Karya Ilmiah pelaporan kegiatan terdiri 

dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

Sistematika Pelaporan Kegiatan dapat dinyatakan sebagai berikut. 

1.  Bagian Awal: 

a.  Halaman Sampul 

b.  Halaman Judul 

c.  Halaman Persetujuan/Pengesahan. 

d.  Halaman Persembahan dan Motto. 

e.  Surat Pernyataan 

f.  Abstrak 

g.  Ringkasan 

h.  Halaman Prakata 

i.  Halaman Daftar Isi 

j.  Halaman Daftar Tabel 

k.  Halaman Daftar Gambar 

l.  Halaman Daftar Lampiran 

m.  Halaman Daftar Simbol dan Singkatan
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n.  Pemberian  nomor  halaman  pada  bagian  awal  dinyatakan  dengan  angka 

romawi kecil (i, ii, iii,....) 

2.  Bagian Utama: 

a.  Pendahuluan 

b.  Tinjauan Pustaka 

c.  Metode Kegiatan 

d.  Hasil dan Pembahasan 

e.  Kesimpulan dan Saran 

3.  Bagian Akhir: 

a.  Daftar Pustaka 

b.  Lampiran  (datadata  pendukung,  lokasi  penelitian,  data  peneliti  dan 

lainnya yang berhubungan dengan karya tulis yang dibuat). 

Sistematika  laporan kegiatan di atas merupakan bentuk umum karya tulis 

ilmiah dari kegiatan ilmiah yang berupa penelitian. Karya tulis ilmiah yang berupa 

laporan PKL atau laporan KI, dan laporan hasil TA mengacu pada sistematika di 

atas, namun ada perbedaan pada butirbutir dari bagian utamanya. 

Secara  teknis  terdapat  sedikit  perbedaan  penulisan  format  Laporan  PKL 

dan  KI  dengan  TA.  Pada  laporan  PKL  dan  KI,  tidak  perlu  memuat  Abstract 

maupun  Ringkasan,  sedangkan  pada  karya  tulis  TA  harus  memuat  Abstract 

(khusus program D4) dan Ringkasan. Lebih rinci perbedaan TA program D3 dan 

D4 dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 2.1 Perbedaan Isi Substansi Awal TA Program D3 dengan D4 

Isi Substansi Awal  Program D3  Program D4 
Abstract (Dalam bahasa Inggris)  Tidak ada  Wajib ada 
Ringkasan  Wajib ada  Wajib ada 

Contoh  abstract,  ringkasan,  dan  sistematika  laporan  dapat  dilihat  pada 

Lampiran 3, 4, dan 7.
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2.2  Bagian Awal 

2.2.1  Sampul, Halaman Judul atau Cover 

Sampul merupakan bagian terdepan atau kulit dari suatu karya tulis ilmiah. 

Sampul  terdiri  dari  dua  lembar,  yaitu  halaman  sampul  luar  dan  halaman  judul 

dalam,  dengan  isi  tulisan  yang  sama.  Sampul  atau  halaman  judul  luar  harus 

menggunakan  kertas  tebal  (karton  atau  hard  cover,  kertas manila,  buffalo,  linen 

atau lainnya). Warna sampul disesuaikan dengan jurusan atau program studi dari 

penulis, yang ditentukan sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Warna Sampul Masingmasing Jurusan 

Jurusan/Program Studi  Warna Sampul 
Produksi Pertanian 
•  PS. Produksi Tanaman Hortikultura (PTH) 
•  PS. Tanaman Perkebunan (PTP) 
•  PS. Teknik Produksi Benih (TPB) 

Hijau (Tulisan 
hitam) 

Teknologi Pertanian 
•  PS. Teknologi Industri Pangan (TIP) 
•  PS. Keteknikan Pertanian (TEP) 
•  PS. Gizi Klinik (GKL) 

Merah (Tulisan 
hitam) 

Peternakan 
•  PS. Produksi Ternak (PTK) 
•  PS. Manajemen Bisnis Unggas (MBU) 

Coklat (Tulisan 
hitam) 

Manajemen Agribisnis 
•  PS Manajemen Agribisnis (MNA) 
•  PS Manajemen Agroindustri (MID) 
•  PS Bahasa Inggris (BIG) 

Kuning (Tulisan 
hitam) 

Teknologi Informasi 
•  PS Manajemen Informatika (MIF) 
•  PS Teknik Komputer (TKK) 
•  PS RekamMedik (RMD) 

Biru Muda 
(Tulisan hitam) 

Pada  sampul  tersebut  minimal  berisi:  (a)  judul  karya  ilmiah;  (b) 

bentuk/macam  karya  ilmiah  (misal  Tugas  Akhir  (TA)  baik  untuk  program  D3 

maupun program D4 dan laporan Praktek Kerja Lapang (PKL) untuk program D3 

dan  Kerja  Industri  (Magang)  untuk  program  D4,  laporan  Pengabdian  pada 

Masyarakat,  artikel  ilmiah,  atau  lainnya;  (c)  nama  lengkap penulis  (tanpa gelar) 

dan nomor  induk; (d) simbol dan nama  lembaga  (Politeknik Negeri Jember); (e) 

tahun penerbitan. Khusus untuk  laporan Tugas Akhir  (TA) ditambahkan kalimat 

“diajukan  sebagai  salah  satu  syarat  untuk menyelesaikan pendidikan di Program
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Studi …  Jurusan ….”  (sesuai  dengan  tujuan/peruntukan  penulisan  karya  ilmiah 

tersebut; nama program studi atau jurusan). 

Judul karya  ilmiah  harus dicetak dengan  huruf kapital  (kecuali pada  hal 

hal  tertentu,  misalnya  penulisan  nama  spesies)  dan  sedapat  mungkin  dihindari 

penggunaan tanda baca (misalnya titik, koma, dan sebagainya). Judul tidak boleh 

berupa kalimat yang berstruktur predikatif (terdiri dari  subyek dan predikat) dan 

tidak  boleh  diawali  kata  kerja,  sebaiknya  tidak  terlalu  panjang  dan  tidak  terlalu 

pendek  (maksimal  15  kata  tidak  termasuk  kata  depan  dan  kata  sambung)  agar 

dengan  mudah  dapat  diketahui  maksudnya.  Judul  yang  panjang  dapat  dibagi 

menjadi:  ”judul”  dan  ”anak  judul”  atau  ”judul  tambahan”,  dan  antara  keduanya 

dipisahkan  dengan  tanda  titik  dua  (:)  atau  tanda  kurung  (  ),  dan  dengan 

menggunakan jenis atau ukuran huruf (font) yang sama. 

Contoh Judul: 

1.  Judul tunggal: 

PEMANFAATAN DEDAK GANDUM SEBAGAI SUMBER ENERGI 
RANSUM PUYUH PETELUR (Coturnixcoturnix japonica) 

2.  Judul dengan anak judul: 

TEKNOLOGI LASERPUNCTURE UNTUK MENINGKATKAN 
PRODUKSI SUSU SAPI PERANAKAN FRIESSIAN HOLSTEIN: 

STUDI KASUS DI KPSP SETIA KAWAN NONGKOJAJAR 

Pada  punggung  buku  laporan  tersebut  dicantumkan  nama  penulis,  judul 

karya  ilmiah,  dan  tahun. Halaman  judul  dalam menggunakan  kertas HVS putih, 

dengan butirbutir substansi dan tertib penulisan sama dengan halaman judul luar. 

Selain penulisan judul tersebut, penulisan judul dapat menggunakan sistem 

simetris dan  berbentuk segitiga  terbalik dengan  jarak ketik  satu  spasi.  Judul dan 

anak judul ditulis dengan huruf kapital, termasuk kata tugas yaitu kata depan dan 

kata sambung. Penulisan judul tidak diakhiri dengan tanda titik (.) 

Gambar 2.1 Penulisan Judul Berbentuk Segitiga Terbalik
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2.2.2 Halaman Pengesahan atau Persetujuan 

Halaman  Pengesahan  atau  Persetujuan  untuk  usulan  kegiatan  (proposal) 

memuat judul karya ilmiah, nama penulis, katakata persetujuan atau pengesahan, 

nama dan  ruang  tanda  tangan untuk pihak yang berwenang  (pembimbing utama 

dan  pembimbing  pendamping,  lembaga  jurusan  atau  program  studi  dan  atau 

direktur). Laporan Hasil Kegiatan PUM atau PKL, harus dilengkapi  juga dengan 

nama dan ruang tanda tangan komisi penguji (contoh pada Lampiran 2). 

2.2.3  Halaman Persembahan dan Motto 

Halaman  persembahan  berisi  ekspresi  perasaan  penulis  dan  ditujukan 

kepada pihak yang perlu diberi penghormatan atau penghargaan, ditujukan kepada 

orang yang lebih tua dan atau almamater. 

Halaman  Persembahan  dan Motto  tidak  diwajibkan,  bisa  ada  atau  tidak 

ada.  Bila  dikehendaki,  halaman motto  ini merupakan  semboyan  yang  berfungsi 

sebagai motivator. Motto dapat diambil dari katakata bijak, peribahasa, kitab suci 

dan  atau  sumber  lainnya.  Penulisan  motto  dapat  lebih  dari  satu,  dengan 

menggunakan  huruf  Times  New  Roman  normal.  Jarak  kalimat  dalam  sebuah 

motto  adalah  1  spasi,  sedangkan  jarak  antar  motto  3  spasi.  Sumber  pengutipan 

harus disebutkan dalam cetak miring dan berada di dalam tanda kurung ( ). 

2.2.4  Halaman Abstrak 

Abstrak merupakan bagian dari karya  ilmiah tertulis  seperti skripsi,  tesis, 

dan  disertasi  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  ataupun  bahasa  Inggris.  Laporan 

Praktek  Kerja  Lapang  tidak  memerlukan  abstrak.  Khusus  untuk  program  D4, 

abstract menggunakan bahasa Inggris. 

Abstrak  terletak  pada  halaman  setelah  sampul,  tidak  diberi  nomor 

halaman,  dan  tidak  dimasukkan  dalam  Daftar  Isi.  Abstrak  mengemukakan  hal 

yang  substansial  dari  karya  tulis  ilmiah,  meliputi  dasar  pemikiran  atau  alasan 

penulisan,  metode  dan  temuan  atau  kesimpulankesimpulan  penting.  Abstrak 

disusun dalam beberapa paragraf dan panjangnya  tidak  lebih dari 250 kata  yang 

diketik satu spasi. Penulisan abstrak sebaiknya meminimalkan singkatan, apabila 

terpaksa  dilakukan  maka  penulisan  lengkap  harus  dilakukan  terlebih  dahulu
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misalnya  ”jambu  monyet  (JM)”  baru  seterusnya  dilakukan  penulisan  dengan 

memakai JM. 

Pada bagian akhir abstrak disajikan kata kunci atau keywords yang terdiri 

dari dua sampai  lima kata atau  frasa. Kata kunci atau  keywords mengisyaratkan 

masalah pokok dan sangat relevan dengan masalah yang dibahas. 

Abstrak diketik dengan spasi satu, termasuk judul. Kata ”Abstrak” ditulis 

dalam  huruf  kapital  dan  diletakkan  di  tengah.  Nama  lengkap  penulis  diketik 

dengan  huruf  kapital  dua  spasi  di  bawah  judul  dan  dimulai  dari  batas  kiri, 

kemudian  disusul  judul  penelitian.  Selanjutnya,  ”Dibimbing  oleh  abc”  (nama 

lengkap pembimbing, tanpa gelar) yang ditulis dalam huruf kapital. Teks abstrak 

disusun seperti menyusun paragraf  (contoh pada Lampiran 4). 

2.2.5  Halaman Ringkasan 

Ringkasan  hanya  diwajibkan  ada  untuk  karya  ilmiah  yang  berbentuk 

laporan hasil penelitian atau Tugas Akhir (TA). Ringkasan merupakan rangkuman 

dari seluruh substansi dari karya ilmiah. Judul ringkasan sama dengan judul karya 

ilmiah, diketik dengan Title Case. Isi ringkasan mencakup: permasalahan, tujuan, 

metode, hasil – hasil kegiatan yang penting, dan kesimpulan. Di dalam ringkasan 

tidak boleh ada kutipan (acuan) dari pustaka. Isi ringkasan harus dapat dimengerti 

tanpa harus melihat kembali pada materi karya ilmiah yang terdiri dari 400  600 

kata  (1,5  –  2  halaman)  dan  diketik  satu  setengah  spasi.  Sistematika  ringkasan 

disajikan  sebagai  berikut  judul,  nama,  nomor  dan  identitas  peneliti  (NIP  atau 

NIM),  tahun  penulisan  dan  jumlah  halaman  (tidak  termasuk  lampiran),  nama 

jurusan/bagian  dan  perguruan  tinggi,  nomor  dan  tanggal  kontrak  jika 

menggunakan dana dan sponsor. 

2.2.6  Halaman Prakata 

Prakata memuat uraian singkat proses penulisan karya  ilmiah dan ucapan 

terima  kasih.  Isi  Prakata  sifatnya  tidak  ilmiah,  jadi  tidak  boleh  memuat  uraian 

yang bersifat  ilmiah  ataupun analisis. Sebaiknya  struktur Prakata adalah sebagai 

berikut: (1) ucapan syukur; (2) penjelasan tentang isi dan maksud (persembahan) 

karya  ilmiah;  (3)  informasi  tentang  proses  pelaksanaan  penulisan  dan  bantuan 

yang  diperoleh;  (4)  ucapan  terima  kasih  kepada  pihakpihak  berikut:  pimpinan
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Politeknik Negeri Jember yang dapat disampaikan berurutan berdasarkan  jabatan 

struktural, dan selanjutnya kepada pihakpihak yang telah memberi bantuan bagi 

keberhasilan  kegiatan;  (5)  harapan,  kritik,  dan  saran;  (6)  kota,  bulan  dan  tahun. 

Prakata sebaiknya tidak melebihi satu halaman. 

Apabila  judul  karya  ilmiah  disebutkan  dalam  teks  prakata,  judul  ditulis 

dengan  huruf  kapital  pada  tiap  awal  kata  yang  bukan  kata  tugas  atau  kata 

sambung,  selebihnya  menggunakan  huruf  kecil,  dicetak  tebal  atau  ditempatkan 

pada  dua  tanda  petik  (”........”).  Prakata  sebaiknya  tidak  memuat  ungkapan 

perasaan pesimistis ataupun merendahkan diri yang berlebihan. 

2.2.7  Halaman Daftar Isi 

Daftar  isi  merupakan  gambaran  menyeluruh  mengenai  isi  karya  ilmiah, 

diketik  pada  halaman  baru,  diberi  judul  ”Daftar  Isi”  yang  diketik  dengan  huruf 

kapital, dan diletakkan simetris di tengah atas kertas. Butirbutir daftar isi disusun 

secara sistematis ke bawah dengan urutan sesuai dengan yang ada dalam naskah 

karya  ilmiah.  Butirbutir  seperti  kata  pengantar,  daftar  isi,  daftar  tabel,  daftar 

gambar, daftar lampiran, dan judul bab ditulis dengan huruf kapital. Judul sub bab 

ditulis  dengan  huruf  kapital  hanya  pada  tiap  awal  kata  yang  bukan  kata  tugas, 

sesuai dengan naskah,  tetapi  tidak perlu dicetak tabel  (bold) ataupun diberi garis 

bawah. Baik judul bab maupun sub bab tidak perlu diakhiri tanda titik (.). 

Nomor  bab  ditulis  dengan  angka  arab  disertai  dengan  tanda  titik, 

sedangkan nomor sub bab ditulis dengan angka arab, dengan sistem digit sampai 

tiga  angka.  Di  antara  nomor  dan  judul  bab  perlu  ada  tulisan  BAB.  Di  antara 

nomor sub bab dan judul sub bab dan judul sub bab tidak perlu diberi tanda titik 

(.). Jarak pengetikan antara baris  judul bab satu dengan bab yang lain adalah dua 

spasi, sedangkan jarak spasi antara sub bab ke sub bab berikutnya satu spasi. 

Nomor  halaman  untuk  butirbutir  prakata,  daftar  isi,  daftar  tabel,  daftar 

gambar, dan daftar lampiran diketik dengan angka romawi kecil, sedangkan untuk 

butir pendahuluan dan selanjutnya menggunakan angka arab. 

2.2.8  Halaman Daftar Tabel 

Judul daftar tabel diketik dengan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda 

titik  dan  diletakkan  di  tengah  atas  kertas. Halaman  daftar  tabel  memuat  nomor
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tabel, judul tabel, dan nomor halaman tabel tersebut dimuat, yang disajikan dalam 

teks dan maupun lampiran. Nomor tabel ditulis dengan angka. 

Judul  tabel  yang  panjangnya  lebih  dari  satu  baris  diketik  satu  spasi  dan 

jarak  antar  judul  tabel  dua  spasi.  Judul  tabel  dalam  halaman  daftar  tabel  harus 

sama dengan judul tabel dalam teks. 

2.2.9  Halaman Daftar Gambar 

Halaman  daftar  gambar  memuat  daftar  gambar,  nomor  gambar,  judul 

gambar,  dan  nomor  halaman  dimana  gambar  tersebut  diletakkan,  baik  gambar 

yang  ada  dalam  teks  maupun  dalam  lampiran.  Cara  pengetikan  halaman  daftar 

gambar  sama  dengan  daftar  tabel.  Jika  jumlah  tabel  dan  gambar  dalam  naskah 

tidak lebih dari dua buah, tidak perlu dibuat daftarnya. 

2.2.10  Daftar Lampiran 

Halaman daftar lampiran memuat angka arab, judul lampiran, dan halaman 

lampiran  tersebut  dimuat.  Judul  yang  ada  dalam  daftar  lampiran  harus  sama 

dengan judul lampiran yang ada dalam teks. 

2.3  Bagian Utama 

Bagian  utama  karya  ilmiah  ini  terdiri  atas  beberapa  bab,  jumlah  babnya 

tidak  dibakukan,  tetapi  disesuaikan  dengan  ruang  lingkup  dan  kebutuhan  dari 

karya  ilmiah  tersebut. Bagian  utama  ini  secara  umum  terdiri  dari:  pendahuluan, 

tinjauan  pustaka,  metode  pelaksanaan  kegiatan  (metode  penelitian),  hasil  dan 

pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. 

2.3.1  Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan bab pertama dari bagian utama karya ilmiah. Bab 

pendahuluan ini memuat: (1) latar belakang, (b) rumusan masalah; dan (c) tujuan 

dan manfaat. Penulisan pendahuluan sebagai  judul  bab  (berlaku  juga untuk bab 

bab  selanjutnya)  adalah  sebagai  berikut:  (a)  ditulis  pada  baris  pertama  secara 

simetris dengan huruf kapital;  (b)  tidak di akhiri  dengan  tanda baca apapun dan 

tidak  diberi  garis  bawah;  dan  (c)  angka  yang  menunjukkan  bab  diletakkan  di 

depan judul bab; sesudah angka yang menunjukkan bab (nomor bab) diberi tanda
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titik  dan  sesuai  dengan  aturan  baku,  setelah  tanda  baca  harus  diberi  jarak  satu 

ketukan (karakter) sebelum huruf awal judul. 

Penulisan butirbutir rincian pendahuluan, seperti latar belakang, rumusan 

masalah,  tujuan  dan  manfaat,  harus  dinyatakan  secara  eksplisit  dan  terpisah, 

masingmasing sebagai sub bab. 

1.  Latar Belakang 

Latar belakang berisi keterangan,  informasi, dan  faktafakta yang relevan 

dengan  topik  yang  dibahas  dalam  karya  ilmiah  tersebut,  sebagai  titik  tolak 

merumuskan  masalah,  alasanalasan  mengapa  masalah  tersebut  harus  diteliti. 

Kronologi  penulisan  latar  belakang  sebaiknya  dimulai  dari  hal  yang  luas 

kemudian menyempit dan mengerucut menuju pokok permasalahan. 

Gambar 1. Kronologi Penulisan Latar Belakang 

Latar  belakang  perlu  mengemukakan  alasan,  dasar  atau  bukti  bahwa 

pengangkatan  masalah  merupakan  gagasan  asli,  maksudnya  merupakan 

penciptaan  atau  cara  analisis  baru  yang  berbeda  dengan  kegiatan/penelitian  atau 

tulisan  ilmiah  lain yang telah ada. Dalam hal  ini  sejumlah temuan terdahulu dan 

juga keadaan berupa fakta, serta asumsi dapat digunakan sebagai latar belakang. 

2.  Rumusan Masalah 

Rumusan  Masalah  merupakan  kristalisasi  dari  berbagai  hal  yang 

disebutkan  dalam  latar  belakang.  Masalah  muncul  karena  tidak  ada  kesesuaian 

antara harapan, teori atau kaidah dengan kenyataan. Rumusan masalah sebaiknya 

memuat  proses  penyederhanaan masalah  yang  rumit  dan  kompleks,  dirumuskan 

menjadi masalah yang dapat diteliti atau dicari alternatif pemecahannya. 

Rumusan masalah  yang dinyatakan dalam bentuk kalimat  tanya memang 

akan  lebih  jelas  daripada  kalau  dinyatakan  dalam  bentuk  kalimat  berita,  tetapi 

Inti Masalah
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perumusan masalah tidak harus dengan kalimat tanya. Rumusan masalah ini dapat 

disusun  atau dirangkum menjadi  satu  butir  atau  satu  kalimat,  dapat  juga dirinci 

menjadi beberapa butir. 

3.  Tujuan dan Manfaat 

Tujuan  berkaitan  erat  dengan  rumusan  masalah,  dan  merupakan  arahan 

jawaban  dari  hipotesis.  Tujuan  kegiatan  atau  penelitian  harus  mencantumkan 

secara  spesifik hal atau akibat yang  ingin dicapai dalam kegiatan atau penelitian 

tersebut.  Tujuan  ini  dapat  dibagi  atas  tujuan  umum  dan  tujuan  khusus.  Tujuan 

umum adalah  tujuan  yang  ingin  dicapai  setelah  kegiatan  atau penelitian  selesai, 

sedangkan  tujuan  khusus  atau  tujuan  operasional  merupakan  bagian  dari  tujuan 

umum,  mengemukakan  hasilhasil  yang  hendak  dicapai.  Tujuan  ini  tidak  boleh 

lepas dari atau menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan. 

Manfaat  kegiatan/penelitian  berkaitan  dengan  tujuan  umum,  dan  harus 

dinyatakan  tersendiri,  sebaiknya menyatakan  kaitan  antara  hasil  penelitian  yang 

dirumuskan dalam tujuan dengan kesenjangan yang ada di lapangan. 

4.  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Bab  pendahuluan  dapat  pula  memuat  kerangka  pemikiran  dan  hipotesis. 

Kerangka pemikiran dan hipotesis merupakan ringkasan dari bab tinjauan pustaka 

berisi  uraian  hasilhasil  penelitian,  buktibukti,  atau kenyataan  yang mendukung 

atau menolak teori yang dikemukakan di sekitar rumusan masalah. Selain itu juga 

diuraikan  kesenjangan  diantara  hasil  penelitian  atau  buktibukti  terdahulu, 

sehingga  perlu  ada  penelitian/kegiatan  untuk  mengurangi  kesenjangan  tersebut. 

Uraian kerangka pemikiran pada umumnya mengarah pada uraian hipotesis. 

2.3.2  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka memuat  teori yang mendasari obyek atau masalah yang 

dibahas atau diteliti,  seperti  hasilhasil penelitian  terdahulu  yang  relevan dengan 

masalah  yang dibahas,  kajian  teori,  kerangka pemikiran,  dan  rumusan  hipotesis. 

Semua  bahan  yang  disajikan  dalam  tinjauan  pustaka  hendaknya  relevan  dengan 

permasalahan yang dibahas dalam karya  ilmiah tersebut. Esensi  tinjauan pustaka
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bukan  mencari  masalah  dalam  kepustakaan,  melainkan  berfungsi  mempertajam 

masalah,  mempelajari  pendekatanpendekatan  yang  telah  dilakukan,  apa  yang 

telah  dihasilkan  oleh  peneliti  sebelumnya,  dan  sekaligus  menghindari 

pengulangan, kesalahan atau kelemahan yang tidak perlu. 

Substansi  tinjauan pustaka hendaknya dapat memberikan  landasan  ilmiah 

untuk  mempertajam  dan  menjawab  permasalahan,  metode  pelaksanaan  yang 

dipilih,  arah,  dan  ruang  lingkup  kegiatan.  Sumber  pustaka  yang  digunakan 

sebaiknya  dapat  berupa  buku,  buku  teks,  laporan  hasil  penelitian,  jurnal  atau 

buletin  penelitian,  atau  lainnya,  dengan  syarat  mempunyai  relevansi  langsung 

dengan topik atau masalah yang diangkat. Diktat kuliah, penuntun praktikum, dan 

bahan  kuliah  seyogyanya  tidak  digunakan  sebagai  bahan  kutipan.  Teknik 

penulisan kutipan pustaka akan dibicarakan dalam bab III. 

2.3.3  Metode Kegiatan 

Pada  prinsipnya  metode  kegiatan  ini  mengandung  aspek:  prosedur  yang 

dilakukan,  tempat  dan  waktu  pelaksanaan,  bahan  dan  alat  serta  cara  yang 

digunakan  baik  untuk mengumpulkan maupun mengolah atau menganalisis  data 

guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam rumusan masalah. 

Pada karya ilmiah yang berupa usulan atau proposal penelitian dan laporan 

hasil  penelitian,  maka  metode  kegiatan  tersebut  adalah  metode  penelitian  (atau 

dalam arti  sempit adalah riset desain), yang harus disajikan dalam bab tersendiri 

secara  rinci  dan  jelas.  Pada  penelitian  yang  menggunakan  metode  percobaan, 

metode  penelitian  tersebut  meliputi  desain  percobaan  (experimental  design), 

bahan  dan  alat  yang  digunakan,  dan  analisis  data  yang  digunakan  untuk 

memperoleh  kesimpulan.  Pada  penelitian  yang  menggunakan  metode  survai, 

dikemukakan  mengenai  lokasi  penelitian,  prosedur  pengambilan  contoh  sampai 

pada unit penelitian terkecil. 

1.  Metode Penelitian Bidang Eksak 

Di dalam bab metode penelitian disajikan uraian yang rinci mengenai: 

a.  tempat dan waktu pelaksanaan, yang mencakup lokasi atau daerah sasaran 

dan waktu kegiatan dilaksanakan. Misalnya penelitian mengenai  tanaman
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yang  pertumbuhan  dan  produksi  dipengaruhi  oleh  iklim,  maka  penulis 

harus  melengkapi  informasi  mengenai  letak  geografis  dan  ketinggian 

tempat  iklim.  Demikian  juga  untuk  penelitian  lain  yang  hasilnya 

dipengaruhi oleh tempat dan waktu, tempat dan waktu harus dicantumkan 

dan dilengkapi informasinya. 

b.  bahan  dan  alat,  mencakup  spesifikasi  bahan  atau  materi  penelitian, 

termasuk  asal  sampel,  cara  penyiapan  sampel,  umur  sampel  (kalau  ada), 

sifat  fisik,  serta bahan kimia yang digunakan. Hal  ini perlu dikemukakan 

dengan  lengkap  agar  penelitian  lain  yang  ingin menguji  ulang  penelitian 

itu tidak salah langkah. 

c.  metode penelitian, disajikan prosedur penelitian secara lengkap dan terinci 

tentang tahapantahapan dalam pelaksanaan penelitian, serta digambarkan 

dalam bentuk diagram alir. 

d.  pengukuran/Pengamatan  parameter,  diuraikan  jenis  parameter  atau 

pengumpulan  data,  termasuk  cara  pengukuran,  uji  yang  dilakukan  (fisik, 

kimiawi,  organoleptik,  maupun  Biologis),  cara  menganalisis  data,  dam 

analisis data secara statistik. 

e.  Kesulitankesulitan yang timbul  selama penelitian dan cara mengatasinya 

juga perlu ditampilkan agar para peneliti yang akan melakukan penelitian 

pada bidang yang sejenis terhindar dari kesalahankesalahan. 

Bagi peneliti mengenai perancangan atau desain alat, pembuatan program, 

atau  model,  dalam  bab  metode  penelitian  tersebut  diuraikan  tentang  sistem 

perancangan, bahan dan alat, proses perancangan, dan pengujian alat. 

2.  Metode Penelitian Bidang Sosial atau Ekonomi 

Metode  Penelitian  bidang  sosial  dan  bidang  ekonomi  memuat  uraian 

tentang  tepat  dan waktu  pengambilan  contoh,  kerangka  konseptual,  dan  metode 

analisis data, yang dijabarkan sebagai berikut: 

a.  tempat dan waktu pelaksanaan, yang mencakup lokasi atau daerah sasaran dan 

waktu kegiatan dilaksanakan. 

b.  metode  pengambilan  contoh,  terdiri  dari  uraian  lokasi  dan waktu  penelitian, 

metode pengambilan contoh, dan prosedur pengumpulan data primer.
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c.  kerangka  konseptual  dan  analisis  data,  memuat  tentang  alur  berpikir  dalam 

menjawab  permasalahan  penelitian,  kerangka  analisis  data,  meliputi  model 

statistik (jika ada) dan definisi variabel yang dipakai dalam analisis. 

2.3.4  Hasil dan Pembahasan 

Pada  bab  ini  disajikan  dua  hal,  yaitu  hasil  kegiatan  atau  penelitian  dan 

pembahasannya  dalam  rangka  mencari  pemecahan  masalah.  Hasil  penelitian 

merupakan  inti  karya  tulis  ilmiah  karena  pada  bagian  ini  disajikan  data  dan 

informasi yang ditemukan dalam kegiatan tersebut, yang nantinya akan digunakan 

sebagai  dasar  penyimpulan.  Hasil  kegiatan  dapat  memuat  data  utama,  data 

penunjang,  dan  pelengkap  yang  diperlukan.  Bentuk  penyajiannya  dapat  berupa 

teks, tabel, gambar, grafik, bagan, atau foto. 

Pembahasannya memuat kajian atau analisis,  bahasan, dan  verifikasi dari 

hasil kegiatan atau penelitian. Bagian  ini merupakan  bagian kemampuan penulis 

dalam menguji hipotesis (bila ada) dan menemukan alternatif pemecahan masalah. 

Hasil  kegiatan/penelitian  harus  dibandingkan  (compare)  dan  dievaluasi  dengan 

teori  dan  hasilhasil  penelitian  terdahulu  yang  terdapat  dalam  tinjauan  pustaka, 

baik yang sesuai maupun yang berlawanan atau tidak sesuai. Selain itu juga perlu 

dilengkapi  alasan  dan  pertimbangan  mengapa  hasil  kegiatan  atau  penelitian 

tersebut  sesuai  atau  berlawanan  dengan  teori  atau  hasilhasil  penelitian  yang 

terdahulu. Alasan tersebut dapat berupa penjelasan teoritis, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. 

2.3.5  Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  harus  merupakan  pernyataan  singkat  dan  akurat  yang 

diperoleh hanya dari bab Hasil dan Pembahasan. Kesimpulan merupakan jawaban 

terhadap permasalahan dan seharusnya konsisten dengan tujuan kegiatan. 

Saran  merupakan  implikasi  dari  hasil  kegiatan,  jadi  saran  ini  juga  harus 

diambil  dari  bab  hasil  dan  pembahasan  serta  kesimpulan.  Selain  itu  saran 

merupakan  pengalaman  dan  pertimbangan  penulis  yang  diperuntukkan  bagi 

penulis lain dalam bidang sejenis.
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2.4  Bagian akhir 

Pada prinsipnya bagian akhir dari karya  ilmiah adalah daftar pustaka dan 

lampiran,  namun  dapat  juga  memuat  indeks,  glossary  (borrowing),  dan 

addendum.  Daftar  pustaka  adalah  daftar  dari  semua  pustaka  yang  dikutip,  baik 

berupa  buku  teks,  buku,  jurnal,  buletin,  dan  lainnya,  yang  diinginkan  sebagai 

sumber  dari  tinjauan  pustaka.  Cara  penulisan  daftar  pustaka  akan  dibahas  pada 

bab III. 

Lampiran merupakan  penjelasan  tambahan  yang  bermanfaat,  tetapi  tidak 

dibahas  langsung  dalam  teks,  yang  bilamana  disajikan  dalam  teks  akan  dapat 

mengganggu  konteks  bahasan.  Lampiran  berisi  data  atau  keterangan  lain  yang 

berfungsi  untuk  melengkapi  uraian  yang  disajikan  dalam  bagian  utama  karya 

ilmiah.  Lampiran  dapat  berupa  contoh  perhitungan,  kuesioner,  uraian  metode 

analisis, gambar, foto, peta, data penunjang, dan lainlain.


