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PENDAHULUAN
Pendahuluan
menyajikan
latar
belakang, alasan penelitian, masalah,
research gap, tujuan penelitian yang
dinyatakan dengan jelas.
Penulisan judul tabel ditempatkan di
atas tabel, dengan dirujuk pada paragraf.
Tabel dibuat terbuka, tanpa border kiri dan
kanan. Contoh penulisan tabel adalah
sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Industri Kayu di Indonesia
Tahun 2008 s.d 2010
Uraian

Tahun
2008 2009 2010
2.569 2.409 2.191

Jumlah
perusahaan
furniture dan
industri
pengolahan
lainnya
Pertumbuhan
3,01 1,34 4,45
Indeks Produksi
Industri Besar dan
Sedang
Sumber : Badan Pusat Statistik (2012)
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Kesimpulan
TELAAH PUSTAKA
Telaah Pustaka berisi teori yang
berisi deskripsi, analisis dan sintesis,
pemikiran mutakhir tentang berbagai isu
yang relevan dengan masalah yang diteliti;
kajian hasil-hasil penelitian yang relevan;
kerangka pikir yang merupakan kajian
teoritis tentang keterkaitan antar variabel
dalam menjawab atau memecahkan
permasalahan penelitian;
rumusan
hipotesis penelitian.
Penulisan judul gambar ditempatkan
di bawah gambar, dengan dirujuk pada
paragraf. Contoh penulisan gambar adalah
sebagai berikut:
(X1)

H1
H2

(X2)

(Y)

Kesimpulan menyajikan dari uraian
pada pembahasan. Simpulan disajikan
dalam bentuk esai, bukan numerikal.
Saran
Saran disusun berdasarkan simpulan
dan mengacu pada tindakan praktis, dan
penelitian lanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka ditulis memakai metode
APA 6th, disusun berdasarkan
abjad. Daftar pustaka dapat
bersumber dari : Jurnal. Buku,
Artikel atau Publikasi Elektronik,
majalah, pedoman, simposium,
paper, undang-undang, peraturan
pemerintah,
skripsi,
thesis,
disertai dan surat kabar.

H3
(X3)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritik
METODE
(PENELITIAN/PENULISAN)
Uraikan dengan lengkap metode
yang digunakan, sumber data, jenis data,
cara pengambilan data, teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan berisikan
jawaban
masalah
penelitian
dan
menyimpulkan secara eksplisit. Untuk
penelitian kualitatif, pembahasan ini
memuat ide-ide penelitian, keterkaitan
antara dimensi-dimensi serta posisi temuan
terhadap temuan dan teori sebelumnya.
PENUTUP
Simpulan dan Saran dapat juga
disebut Penutup.
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