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SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKHIR:
• HALAMAN SAMPUL
• HALAMAN PENGESAHAN
• DAFTAR ISI
• RINGKASAN (maksimum satu halaman)
Ringkasan berisikan tentang latarbelakang permasalahan, tujuan penelitian,
metode/desain riset/alat yang digunakan, hasil penelitian dan kesimpulan.
• BAB 1. PENDAHULUAN
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan
urgensi (keutamaan) penelitian. Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana
risetyang diusulkan mendukung capaian Renstra dan peta jalan penelitian
perguruantinggi. Padabab ini juga dijelaskan temuan dan luaran inovasi apa yang
ditargetkan serta kontribusinya pada pembangunan lokal/nasional/internasional.
• BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
• BAB III. TINJAUAN PUSTAKA
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, peta jalanpenelitian pengusul
yang mengacu kepada Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) atau bidang
unggulan perguruan tinggi sebagai acuan primer serta hasil penelitian yang up to date
dan relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga
studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh
pengusul.
• BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa
yang sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai peta jalan penelitian
perguruan tinggi. Akan lebih baik jika penyajian dapat dikaitkan dengan capaian
peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian
yang akan diusulkan dan yang akan dikerjakan selama periode penelitian. Metode
harus memuat secara utuh tahapan penelitian dengan jelas, luaran, dan indikator
capaian yang terukur di setiap tahapan

• BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN
• BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN
• DAFTAR PUSTAKA
Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan
urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang
disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam referensi
• LAMPIRAN
-

Draft Jurnal

-

Paper Seminar
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Paten/Haki

