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ABSTRACT
Ditulis dalam bahasa Inggris. Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata yang
dituangkan dalam satu paragraf yang mengandung ringkasan dari (a) latar belakang
masalah dan tujuan penelitian, (b) metodologi, (c) hasil atau dampak (ulasan), dan (d)
kesimpulan.
Keywords: Kata kunci terdiri atas 3-5 kata atau gugus kata dan disusun berurutan menurut
abjad
ABSTRAK
Ditulis dalam bahasa Indonesia. Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata yang
dituangkan dalam satu paragraf yang mengandung ringkasan dari (a) latar belakang
masalah dan tujuan penelitian, (b) metodologi, (c) hasil atau dampak (ulasan), dan (d)
kesimpulan.
Kata kunci: Kata kunci terdiri atas 3-5 kata atau gugus kata dan disusun berurutan
menurut abjad
PENDAHULUAN
Bagian pendahuluan berisi latar belakang disertai pengacuan pada pustaka-pustaka
primer penting terkait dan diakhiri dengan paragraf tujuan penelitian. Alinea dimulai pada
jarak 1 cm dari margin kiri.
BAHAN DAN METODE
Penjelasan Bahan dan Metode Pertama. Spesifikasi dan sumber bahan-bahan yang
digunakan dituliskan dengan jelas. Spesifikasi alat yang digunakan dituliskan dengan jelas.
Metode yang digunakan, termasuk cara penggunaan alat, dituliskan secara terperinci bila
belum pernah diterbitkan. Metode yang sudah diterbitkan cukup dijelaskan prinsipnya
disertai pustakanya. Metode yang dimodifikasi dijelaskan modifikasinya disertai pustaka
sebelumnya.
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Penjelasan Bahan dan Metode Berikutnya. Pokok bahasan yang menjelaskan
bahan dan metode yang berbeda ditulis dalam paragraf berbeda. Topik masing-masing
pokok bahasan diringkas dan dicetak Bold.
HASIL
Hasil Topik Pertama. Pemaparan hasil harus jelas dan akurat, kemudian diikuti
dengan pembahasan yang diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu, dan tidak
mengulang cara kerja yang sudah dijelaskan di bagian bahan dan metode. Data yang sama
tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel dan gambar (grafik) sekaligus, harus dipilih salah
satu.
Hasil Penelitian Topik Berikutnya. Format tabel dan grafik dibuat dalam bentuk
terbuka (tanpa garis batas atas dan kanan). Judul tabel (di atas tabel) dan judul gambar (di
bawah gambar) diberi nomor sesuai urutan pengacuannya di dalam teks dan diawali
dengan huruf besar selanjutnya huruf kecil dengan pengecualian sesuai kaidah bahasa
yang berlaku. Contoh tabel dan gambar dapat dilihat pada Jurnal Lahan Suboptimal
volume terakhir (http://www.jlsuboptimal.unsri.ac.id).
PEMBAHASAN
Hasil-hasil penting dibahas dan diinterpretasi data yang ditemukan. Persamaan,
perbedaan, dan keunikan hasil penelitian yang diperoleh dibandingkan dengan informasi
terkini dari penelitian yang sebelumnya (rujukan hasil penelitian sebelumnya). Jika ada
temua baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan. Pada bagian akhir
pembahasan dikemukakan implikasi bagi bidang terkait.
KESIMPULAN
Penarikan kesimpulan didasari hasil yang diperoleh, dengan memerhatikan
perumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan dapat ditulis sebagai satu alinea
atau disenaraikan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan pada pihak yang memberikan dukungan dalam
penelitian atau penulisan makalah, baik sebagai mitra konsultasi dan/atau penyandang
dana.
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