
Cara membuat abstraksi skripsi

Dalam penyusunan tugas akhir baik skripsi untuk program S-1, Thesis untuk

program S-2 dan disertasi untuk S-3 diperlukan abstraksi yang menggambarkan

keseluruhan isi karya ilmiah dalam bentuk ketiganya. Abstraksi atau lebih dikenal

dengan abstrak merupakan miniatur dari sebuah bangunan disuatu areal atau

sinopsis jika dianalogikan cerita. Oleh karena itu ddalam penyusunannya

diperlukan ketelitian dan ketelatenan untuk meringkas karya ilmiahnya. Di bawah

ini cara untuk menyusun abstrak yang sedikit tepat.....
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Untuk uraian masing-masing konten paragraf :

Konten paragraf 1:

Latar belakang permasalahan dari judul skripsi yang menjadi alasan judul tersebut
secara singkat dan tegas, tujuan penelitian dan tempat pelaksanaan penelitian,
serta objek penelitian yang akan diteliti

Dengan kata lain paragraf satu merupakan miniatur dari bab I pendahuluan skripsi

Konten paragraf 2 :

Uraian singkat mengenai kata kunci yang dijadikan definisi istilah pada bab I
namun dibahas secara rinci dan padat di tinjauan pustaka pada bab II

PARAGRAF 2 merupakan miniatur dari BAB II pada tinjauan pustaka SKRIPSI



Konten paragraf 4:

Hasil penelitian, analisa data, pembahasan secara singkat dari hasil dan
temuan penelitian di lapangan apakah sesuai dengan hipotesis atau
tidak dan diulas penyebabnya dengan berdasar dasar teori yang kuat
dan analisa nalar dan logika peneliti, dan saran penelitian untuk
penelitian lanjut dan untuk pembaca

Konten paragraf 3 :

Waktu pelaksanaan penelitian, jenis penelitian, teknik pengambilan data,
dan instrumen penelitian

Paragraf 3 merupakan miniatur bab III Metode penelitian skripsi



Ini abstrak versi bahasa inggris...........tinggal mentranslate aja dari abstrak
bahasa indonesianya aja...namun grammernya perlu diperhatikan...maaf bukan
menggurui namun hanya menginformasikan saya masih perlu banyak belajar lagi...
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Gampang-gampang susah sih.....tapi lebih banyak gampangnya jika dikerjakan
dengan serius dan sesuai bimbingan dosen pembimbing.....so selamat mencoba
untuk yang menempuh tugas akhir bagi S-1 dan untuk S2 DAN SETERUSNYA
SAYA MASIH PERLU BERGURU KE YANG PENGALAMAN DAN AHLI. Tulisan
ini hanya untuk share saja...semoga bermanfaat.....terimakasih.............
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