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1. Latar belakang penelitian 

Latar belakang penelitian mengemukakan alasan empiris atau pun teoretis mengenai 
pentingnya topik penelitian yang diajukan untuk dikaji. Dalam menjelaskannya, penulis harus 
dapat meyakinkan pembaca/penelaah bahwa topik/kajian yang akan ditelitinya ini memiliki 
spesifikasi topik kajian dan bersifat researchable. Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal 
berikut: 

a. Di bagian ini harus dikemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang pemilihan topik 
penelitian, termasuk signifikansi pemilihan topik penelitian tersebut. 

b. Bersifat ilmiah, dalam artian bahwa latar belakang bukan hasil dari asumsi pribadi namun 
dari observasi terhadap fenomena-fenomena yang menjadi kajian sehingga menghasilkan 
hipotesis yang dapat dipertanggungjawabkan.  

c. Topik yang diangkat belum pernah diteliti sebelumnya; atau jika bersifat penelitian 
lanjutan, penulis harus mengungkapkan penelitian-penelitian terdahulu dan juga harus 
ada penjelasan mengenai perbedaan atau relevansi penelitian yang akan diteliti dengan 
penelitian sebelumnya.  

d. Rumusan masalah yang mengungkapkan masalah-masalah yang ingin diangkat dalam 
penelitian. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan singkat dan jelas. Hal- hal 
yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan masalah: 
• Apa yang sebenarnya ingin diketahui dari penelitian ini. 
• Rumusan masalah harus ringkas namun jelas variable yang diteliti serta 

hipotesisnya. 



• Harus ada keterkaitan kajian antara rumusan masalah dengan topik penelitian 
• Harus ada keterkaitan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. 

 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Pada prinsipnya tinjauan pustaka mengemukakan (beberapa) dalil, hukum, teori 
yang relevan dengan masalah yang diteliti dan berbagai penelitian yang terkait dengan isu yang 
diangkat, sehingga memunculkan asumsi-asumsi dan proposisi yang kemudian kalau 
mungkin dapat dirumuskan ke dalam hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat dibahas 
(testable/operational hypothesis). Teori yang dipahami merupakan modal dasar bagi 
pengembangan teori selanjutnya. Dalam membangun kerangka teoritis konseptual ini, peneliti 
harus memperhatikan konsep, asumsi, espektasi, kepercayaan, dan teori apa saja yang 
membangun kerangka teoretis penelitian serta buku-buku apa saja yang terkait dengan topik 
yang diteliti. Sedapat mungkin, kerangka pemikiran harus menjadi dan memperlihatkan 
gambaran besar keterhubungan antara teori yang digunakan dengan topic kajian yang diteliti.  

 
 
 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian memuat prosedur pengumpulan data dan prosedur analisis data. 
Pada bagian prosedur pengumpulan data, dijelaskan metode yang digunakan untuk 
pengumpulan data dan sumber data, terutama yang berhubungan dengan prosedur 
pengambilan/pemilihan data atau sampel dan penentuan unit analisis. Sementara itu, pada 
bagian prosedur analisis data, dipaparkan uraian-uraian instrumen penelitian dan teknik 
analisis, terutama yang berhubungan dengan pengolahan dan analisis data yang termasuk uji 
validitas data yang sesuai dengan rancangan penelitian yang diusulkan. 

 

 

4. Data Analisis dan Diskusi (Bisa dengan judul dari analisis tapi tidak sama dengan judul 
artikel) 

Analisis data sesuai dengan topik dan menjawab pertanyaan penelitian. 

 

 

5. Kesimpulan 
Kesimpulan merangkum keseluruhan hasil penelitian dan mengandung informasi penting 

yang ada dalam artikel (restatement). Dalam kesimpulan tidak boleh ada argumen baru yang 
perlu diperdebatkan kecuali merupakan dinyatakan dapat menjadi bagian dari penelitian 



selanjutnya. Jangan berikan detail yang terlalu kompleks seperti dalam analisis tapi 
sampaikan hasil analisis secara singkat, jelas, dan padat. 
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