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Writing is thinking on paper. Anyone who thinks clearly can write 
clearly, about anything at all (William Zinsser)
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A. PENDAHULUAN:
• Latar Belakang Penelitian
• Masalah Penelitian
• Pertanyaan Penelitian
• Tujuan Penelitian

B. STUDI PUSTAKA/TINJAUAN LITERATUR:
• Review Teori
• Review Studi Sebelumnya
• Analisis Gap Teoritis (standing position)
• Kerangka Konseptual

C. METODE PENELITIAN
• Alur tahapan/proses
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D. TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
• Teknik Penyajian dan Analisis Data Kuantitatif
• Teknik Penyajian  dan Analisis Data Kualitatif
• Aplikasi Teori dalam  Memaknai Data Hasil Penelitian

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
• Kesimpulan Umum Hasil Penelitian
• Refleksi Teoritis  atas Kesimpulan Umum Hasil Penelitian, dan 

Deskripsi Klaim Kontribusi Kebaruan (Novelty)
• Rekomendasi Akademik dan Kebijakan

F. DAFTAR PUSTAKA

G. UCAPAN TERIMA KASIH (OPSIONAL)

H. LAMPIRAN (OPSIONAL)
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Latar Belakang/ Masalah

• Mengapa sampai kepada pemilihan topik permasalahan yang 
bersangkutan.

Pembatasan Masalah
• Batasan  yang jelas bagian mana dari persoalan yang dikaji

Tujuan Penulisan
• Menggambarkan hasil yang diharapkan dari penelitian dengan 

memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

Tinjauan Pustaka (Landasan Teori), Kekinian Topik Masalah
• Ulasan singkat hal-hal apa yang telah dilakukan peneliti lain. Logical 

thinking kita



TIPS
PENDAHULUAN

• Bagian ini sangatlah penting sehingga arah tulisan harus 
sudah bisa ‘ditebak’ pembaca

• Posisi penulis sudah tergambar jelas
• Dimulai dalam hal yang bersifat umum dan secara bertahap 

semakin fokus 
• Penulis cukup baik menggambarkan perdebatan yang 

terjadi 
• Beberapa teori yang relevan dapat diberikan 
• Diberikan thesis statement
• Pendahulan yang baik dapat memberikan ‘signposting’ 

yaitu tuntunan kepada pembaca akan argument-argument 
yang akan dibangun oleh penulis (tidak membuat pembaca 
‘frustasi’)
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TIPS LATAR 
BELAKANG : 

a. Upayakan ada data dan fakta 
pendahuluan untuk menggiring 
penemuan masalah penting yang urgent 
untuk diteliti

b. Gunakan literatur mutakhir pada bagian 
awal proposal (State of The Art)  untuk 
mengaitkan permasalahan kedalam 
ranah ilmu pengetahuan

c.  Tunjukkan posisi penelitian yang 
diusulkan dibandingkan dalam penelitian 
sejenis

d. Pada bagian akhir latar belakang, 
kemukakan alasan (Reason) pentingnya 
penelitian ini untuk dilakukan.



Masalah  dan  Perumusannya

Feasible  dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak 
banyak menghabiskan dana, tenaga dan waktu.
Harus jelas   orang secara umum memberikan persepsi yang sama 
terhadap masalah tersebut. 
Signifikan  jawaban masalah memberikan kontribusi yg nyata. 
Etis  tidak bertentangan etika, moral, & agama.



§ Menguraikan secara lebih spesifik masalah 
yang akan diteliti  perasan dari 
permasalahan yang telah dipaparkan dalam 
latar belakang 

§ Merumuskan masalah penelitian dibuat 
dalam bentuk pernyataan (problema 
statement)

§ Pertanyaan (research question) (Pertanyaan 
Pokok dan Anak Pertanyaan)



• Tujuan penelitian disusun berdasarkan 
rumusan masalah dan pertanyaan penelitian 
 dapat disampaikan secara umum dan 
spesifik.

• Sasaran  penjelasan lebih spesifik dan 
teknis yang dijabarkan dari tujuan

• Manfaat  keuntungan/nilai positif yang 
diperoleh dari hasil kegiatan penelitian 
(teoritis, praktis, dan kebijakan).



STUDI PUSTAKA / 
TINJAUAN LITERATUR

POSITIONING



TIPS

Tinjauan pustaka BUKAN 
naskah untuk 

menyampaikan ringkasan 
dari semua karya 

penelitian yang terkait, 

MERUPAKAN survey 
tentang karya yang 

paling relevan dan paling 
signifikan dengan 

penelitian kita



Konsep dasar penelitian

Landasan berfikir yang 
menjelaskan:

Hubungan antar konsep dan 
turunannya dalam bentuk aspek 
(dimensi), variabel (unsur) dan 

indikator 

Hasil bacaan:
§ Teori
§ laporan 

penelitian terkait
§ literatur lainnya





METODOLOGI
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 Apa pendekatan yang akan digunakan, dan 
mengapa pendekatan tersebut dipilih?

 Apa variabel/dimensi dan indikator/parameter 
dari penelitian

 Apa teknik pengumpulan data yang akan 
digunakan, mengapa teknik tersebut dipilih, 
dan apa instrumen yang akan digunakan.

 Siapa responden/narasumber penelitian, 
mengapa, dan bagaimana mereka dipilih

 Apa teknik analisis data yang akan digunakan, 
dan bagaimana akan dioperasionalkan

 Dimana lokasi penelitian, dan apa alasan 
pemilihan lokasi penelitian tersebut

 Bagaimana rencana  alokasi waktu penelitian 
(Time Table penelitian).



Temuan Penelitian dan Analisis Data 

Gambaran 
umum hasil 

studi

Penyajian data 
hasil studi

Interpretasi data 
dan aplikasi 

teori (analisis)



Telaah Insentif Pajak 
Penerbitan Buku

https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/
view/3834/2888 

https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/3834/2888


Teknik Penyajian dan Analisis Data Kuantitatif



Teknik Penyajian dan Analisis Data Kuantitatif



Teknik Penyajian dan Analisis Data Kuantitatif



Teknik Penyajian dan Analisis Data Kuantitatif



Teknik Penyajian  dan Analisis Data Kualitatif



Teknik Penyajian  dan Analisis Data Kualitatif



Teknik Penyajian  dan Analisis Data Kualitatif



Teknik Penyajian  dan Analisis Data Kualitatif



Teknik Penyajian  dan Analisis Data Kualitatif



Teknik Penyajian  dan Analisis Data Kualitatif







Aplikasi Teori dalam  Memaknai Data Hasil Penelitian



Aplikasi Teori dalam  Memaknai Data Hasil Penelitian



Aplikasi Teori dalam  Memaknai Data Hasil Penelitian



TIPS HASIL 
PENELITIAN

• Memaparkan secara OBJEKTIF atas HASIL 
TEMUAN dalam RUNUTAN KEGIATAN yang 
LOGIS, dalam format Text & Ilustrasi

• SINGKAT & PADAT, 
• FOKUS pada pengutaraan tujuan & data yang termuat 

dalam PENDAHULUAN & MATERI DAN METODA

C    Kehadiran Data SESUAI dengan kehadiran 
Metode
DJANGAN menjabarkan kembali data yang 

sudah ditampilkan dalam format tabel atau 
grafik. 
üBahas tentang efek atau trend atau hubungan 

atau kontradiksi  bunyikan data tersebut



TIPS 
Membuat
Tubuh 
Tulisan

• Berisikan paragraf yang membangun argumen, dan 
biasanya terdiri atas tiga unsur pokok: topik 
kalimat, kalimat-kalimat pendukung, dan 
kesimpulan atau kalimat penghubung (linking 
sentence)

• Topic Sentence, dalam membangun paragraf 
dimulai dengan menanyakan akan dua hal ini:

1. What is this paragraph about?
2. How does it develop my argument? 



TIPS 
Membuat
Tubuh 
Tulisan 

Supporting sentences. Kalimat harus saling 
terhubung sehingga tampak aliran logika yang jelas. 
Argumen pendukung perlu jelas (referensi dan data). 
Hindari terjadinya plagiasi.
Kesimpulan dan kalimat-kalimat penghubung. 
Bagian/kalimat akhir dari setiap paragraph sebaiknya 
berisikan ekstraksi dari paragraph dan juga berperan 
sebagai penghantar untuk bagian paragrap 
selanjutnya. Transisi-transisi yang baik dalam kalimat 
akhir paragraph akan membantu dalam membangun 
koherensi 



Kesimpulan 
dan 
Rekomendasi

• Berisikan ringkasan atas posisi penulis atas topik tulisan
• Menyajikan poin-poin kunci dari setiap argument yang 

dibangun
• Tidak ada hal baru diberikan pada bagian kesimpulan 
• Implikasi dari argument yang diberikan untuk lingkup 

yang lebih luas 
• Bisa juga diberikan spekluasi untuk kondisi yang akan 

dating
• Akhiri dengan kalimat yang tegas dan terus diingat 

(strong and memorable) 
• Dengan demikian pembaca terpuaskan karena penulis 

telah menjawab pertanyaan dengan baik 
• Menjelaskan implikasi teoritis dari hasil temuan 

studi
• Mengemukakan rekomendasi untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk 
kebijakan pemerintah



STUKTUR KESIMPULAN
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DAFTAR PUSTAKA

SEMUA PUSTAKA yang ada di dalam laporan termuat dalam Daftar Pustaka

TEXT BOOK 

ARTIKEL JURNAL 

KOMUNIKASI PRIBADI

ANONIMOUS

DATA BELUM DIPUBLIKASI

41http://pusbindiklat.lipi.go.id



UCAPAN 
TERIMA 
KASIH

• PARAGRAF PENGHARGAAN pada pihak yang 
menurut ANDA BERPERAN BANYAK dalam 
membantu SUKSESnya kegiatan penelitian 
dan atau penulisan

• BELUM TERLALU LAYAK sebagai bagian dari 
tim inti penulisan

• Person, Institusi & Penyantun dana


