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XI. TEKNIK PENYUSUNAN ABSTRAK ATAU INTISARI 

A. DASAR TEORI 

Abstrak merupakan ringkasan sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak ditempatkan pada 

bagian awal karya tulis ilmiah. Untuk kepentingan publikasi, abstrak disajikan dalam dua 

bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggis. Bahkan, sekarang ini abstrak dalam bahasa 

Inggris menjadi persyaratan dalam akreditasi jurnal ilmiah. 

Abstrak merupakan bagian penting dalam laporan sehingga sering dibaca terlebih 

dahulu oleh pembaca. Dalam karya tulis ilmiah, abstrak digunakan sebagai daya tarik terhadap 

pembaca agar mempelajari lebih lanjut karya tulis ilmiah yang dibacanya. Kalau dalam kegiatan 

seminar, abstrak digunakan sebagai daya tarik terhadap peserta untuk mengikut presentasi 

makalah atau artikel yang dibuat penulis. 

Abstrak harus bersifat informatif dan deskriptif. Setiap informasi yang terkandung pada 

abstrak tersebut harus berdasarkan fakta. Dengan kata lain, sangat tidak diperkenankan 

mencantumkan informasi yang tidak ada faktanya pada suatu abstrak. 

Abstrak bisa dikatakan sebagai poin utama dari karya ilmiah. Abstrak berisi pernyataan 

ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Abstrak memuat latar belakang, masalah 

dan tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian, serta simpulan dan saran. 

Setiap unsur tersebut hendaknya diungkapkan dalam kalimat yang singkat dan jelas, dengan 

demikian keseluruhan abstrak menjadi tidak terlalu panjang (Santoso, 2009). 

Abstrak berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca perihal hasil 

penelitian yang telah dibuat. Seperti sinopsis, abstrak berfungsi untuk memberikan gambaran 

keseluruhan tentang karya tulis ilmiah yang dibacanya. Sesuai dengan tujuannya, abstrak dibuat 

untuk (1) melengkapi tulisan ilmiah seseorang, (2) membantu pengguna informasi 

memperpendek waktu pemilihan informasi, dan (3) mengatasi kendala bahasa. Melalui abstrak 
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tersebut diharapkan dapat mempermudah pembaca untuk mencari referensi penelitian yang 

dicari. Untuk kepentingan tersebut, abstrak harus dilengkapi dengan kata kunci. Contoh abstrak 

artikel dan abstrak laporan penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Agar dapat menyusun abstrak yang baik, penulis harus memperhatikan sifat-sifat 

abstrak adalah sebagai berikut. 

1) Ringkas 

Abstrak harus disajikan secara ringkas. Ada perbedaan tingkat keringkasan antara 

abstrak artikel dan laporan penelitian. Abstrak artikel dibatasi antara 50 sampai dengan 

75 kata sedangkan abstrak laporan penelitian dibatasi antara 200 sampai 300 kata. 

Namun batas kata tersebut dapat berubah ubah sesuai dengan permintaan dan ketentuan 

instansi dan organisasi tempat abstrak tersebut ditulis. 

2) Jelas 

Meskipun ringkas, abstrak harus tetap memperhatikan kejelasan gagasan. Dalam 

abstrak hanya ditulis ide-ide yang paling penting. Dari berbagai ketentuan yang ada, 

abstrak minimal harus memuat latar belakang, metode, hasil, dan simpulan. 

3) Tepat 

Penulisan abstrak harus memperhatikan tujuan penulisannya. Abstrak proposal harus 

dibuat secara berbeda dengan abstrak hasil penelitian. Abstrak artikel harus berbeda 

dengan abstrak laporan penelitian. Ketepatan tersebut berpengaruh terhadap penilaian 

pembaca terhadap karya tulis ilmiah yang dibacanya. 



 

Teknik Penyusunan Abstrak atau Intisari 88 

 MPLK-IV 

 

 
 

4) Berdiri sendiri 

Sebagai gambaran suatu karya tulis ilmiah, abstrak harus bersifat otonom. Abstrak 

harus bias dipahami tanpa harus membaca karya tulis ilmiah yang diringkas. Dengan 

membaca abstrak, pembaca harus mempunyai pemahaman ide secara sama dengan 

ketika pembaca membaca karya tulis ilmiahnya. 

5) Objektif 

Setiap informasi yang terkandung pada abstrak tersebut harus berdasarkan fakta. 

Penulis tidak boleh mencantumkan informasi yang tidak ada faktanya dalam abstrak.  

Tidak ada format tunggal untuk menulis abstrak yang bagus dan benar. Namun Format 

umum untuk membuat abstak terdiri atas 5 komponen yang meliputi latar belakang, masalah 

dan atau tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Masing-masing komponen 

tersebut mendapat penekanan yang berbeda bergantung pada media dan lembaga yang memuat 

tulisan. Ada media dan lembaga yang lebih menekankan pada latar belakang, masalah dan 

tujuan, serta metode sehingga bagian tersebut lebih diperdalam penjelasannya. Di sisi lain, ada 

media dan lembaga yang lebih menekankan pada hasil dan simpulan, sehingga bagian tersebut 

lebih diperdalam penjelasannya. 

Dalam menulis abstrak, kelima komponen tersebut harus ditulis sebaik mungkin dan 

ditulis secara benar. Maksud dari keempat komponen tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Latar Belakang 

Latar belakang merupakan merupakan alasan dibuatnya karya tulis ilmiah. Secara rinci, 

dalam latar belakang tersebut dijelaskan konsep teori dari masalah, alasan dilakukan 

kajian, dan cara menyelesaikan masalah yang dikaji. Dalam berbagai kasus, ada 

organisasi yang tidak memasukkan latar belakang dalam penulisan abstrak. 

2) Masalah dan atau Tujuan Penelitian 

Ada berbagai model penulisan masalah dan tujuan penelitian dalam abstrak. Ada yang 

menghendaki hanya ditulis masalah saja, ada yang menghendaki ditulis tujuan saja, dan 

ada yang menghendaki ditulis masalah dan tujuan penelitian. 

3) Metode atau Pendekatan 

Pada bagian ini ditulis secara ringkas tentang desain, subjek penelitian, kriteria subjek, 

metode pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data yang dipakai. 

4) Hasil atau Produk 
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Pada bagian ini diringkas hasil penelitian berdasarkan sub-sub masalah yang 

dirumuskan. Secara ringkas, pada bagian ini dipaparkan tentang temuan yang didapat, 

dipelajari, dibuat, atau diciptakan. 

5) Simpulan 

Pada bagian ini dibahas tentang simpulan hasil penelitian. Ada juga organisasi yang 

memasukkan implikasi hasil penelitian. 

Untuk mempermudah pencarian referensi, dalam abstrak harus ditulis kata kunci (key 

word). Kata kunci merupakan kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti 

atau istilahistilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli dan berupa 

kata tunggal atau gabungan kata. Kata kunci diperlukan untuk kepentingan komputerisasi 

sistem informasi ilmiah. Dengan kata kunci dapat ditemukan dengan mudah judul-judul 

penelitian beserta abstraknya. 

Beberapa teknik yang harus diperhatikan dalam penulisan abstrak adalah sebagai 

berikut. 

1) Ditulis dengan jarak ketik 1 spasi 

2) Terdiri atas 50 sampai 75 kata (untuk abstrak artikel), antara 200 sampai 300 kata 

(untuk abstrak laporan penelitian), di luar kata depan dan kata sambung. 

3) Tulis dalam bentuk kalimat dasar dan buang kalimat yang sifatnya memberikan 

keterangan pelengkap 

4) Buat dalam bentuk satu paragraf. 

5) Ditulis sebelum bab pendahuluan. 

6) Ditulis rata kiri-kanan. 

7) Ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 pt. 

8) Beri kata kunci yang terdiri dari maksimal 5 kata. 

B. ALAT DAN BAHAN 

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah alat tulis menulis, panduan 

praktikum, lembar kerja praktikum, perangkat komputer yang dilengkapi dengan LCD. 

C. PELAKSANAAN 

1) Praktikan menyediakan contoh abstrak artikel dan abstrak laporan penelitian secara 

mandiri. Praktikan juga menyediakan satu artikel untuk tugas menyusun abstrak. 
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2) Praktikan diminta melakukan kegiatan berikut. 

a. Praktikan menganalisis komponen abstrak dalam artikel yang telah disediakan. 

b. Praktikan menganalisis komponen abstrak laporan penelitian yang telah disediakan . 

c. Berdasarkan pemahamannya tentang komponen abstrak, praktikan menyusun 

abstrak berdasarkan artikel yang telah disediakan. 

d. Praktikan menyempurnakan abstrak yang telah disusun sesuai dengan teknik 

penulisan abstrak yang benar. 

D. EVALUASI 

Laporan hasil kegiatan dalam bentuk Lembar Kerja Kegiatan Praktikum 
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