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SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PENELITIAN 

 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini merujuk pada Pedoman Penelitian Kompetitif 

Universitas Jenderal Achmad Yani Tahun 2015, dengan beberapa perubahan yang 

disesuaikan dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Edisi XII Tahun 2019.  

 

Sistematika Laporan Kemajuan/Akhir Penelitian Kompetitif Unjani Tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 

  

HALAMAN SAMPUL 

LEMBAR PENGESAHAN  

RINGKASAN  

Kemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan target yang ingin dicapai 

serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang kegiatan penelitian yang telah 

dilaksanakan. Maksimum 2 (dua) halaman.  

Sertakan kata kunci. 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB 1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Penelitian  

1.2. Tujuan Khusus 

1.3. Urgensi (keutamaan) Penelitian 

1.4. Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian  

Jelaskan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian ini sehubungan dengan 

tugas akhir (Jika ada).  

1.5. Kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat 

Jelaskan prospek penerapan penelitian dalam rangka menunjang pembangunan 

dan pengembangan ipteks-sosbud maupun kontribusinya ke masyarakat. 

Jelaskan kemungkinan hasil penelitian ini dapat diaplikasikan melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

Kemukakan penelitian terdahulu yang relevan, termasuk yang telah dilakukan oleh 

ketua peneliti. Sangatlah penting menunjukkan posisi penelitian terhadap penelitian-

penelitian terdahulu yang terkait dan kebaharuan penelitian yang direncanakan, 

dinyatakan sebagai state of the art penelitian. Sumber pustaka yang digunakan 

sebaiknya dari hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal /prosiding/paten mutakhir. 

Hanya pustaka yang dirujuk yang dicantumkan dalam daftar pustaka, begitu pula 

sebaliknya. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. 

 



Untuk peneliti yang mempunyai rekam jejak penelitian yang relevan dengan topik 

penelitian, sertakan peta jalan (roadmap) penelitian. Peta jalan penelitian ini 

menyatakan penelitian yang dilakukan peneliti di waktu lalu, penelitian yang diajukan 

dan penelitian lanjutan yang direncanakan di waktu mendatang (setelah tahun 

pelaksanaan penelitian yang diajukan). Sertakan tahun setiap rekam jejak tersebut dan 

sebaiknya disertai publikasinya. Peta jalan penelitian sangat penting dalam realisasi 

target penelitian. 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN    

BAB 5. LUARAN DAN CAPAIAN    

5.1. Luaran dan Capaian 

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan yang 

dijanjikan dalam proposal dan status pencapaiannya pada akhir masa 

penelitian. Dibuat dalam bentuk tabel 

 

    Tabel 4.1. Target dan Luaran Pernelitian Tahun 2019 

No 
Luaran yang dijanjikan dalam 

proposal Luaran Penelitian Tahun 2019 

  

1   

2   

3   

 

5.2. Kendala dalam Mencapai Target Luaran Penelitian 

 

BAB 5. KESIMPULAN DAN RENCANA PENELITIAN LANJUTAN    

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Daftar pustaka dan referensi menggunakan gaya Vancover style. Sitasi diberi tanda sesuai 

kemunculannya yang terurut dalam kurung [1]. Jangan menggunakan “Ref. [3]” atau 

“penelitian Polan yang berjudul ….”. Namun dapat menggunakan “Rujukan [3] yang pertama 

kali ...”. Pustaka yang tidak dipublikasikan sebaiknya dituliskan “unpublished” [4]. Pustaka 

yang sudah diterima untuk dipublikasikan sebaiknya dituliskan sebagai “akan diterbitkan”. 

[5]. Semua pustaka yang dituliskan dalam daftar pustaka harus dirujuk begitu pula 

sebaliknya.  

 

Gaya kutipan dan penulisan daftar referensi tersebut dapat dibuat menggunakan perangkat 

lunak reference manager seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dsb. Dapat memanfaatkan 

menu reference pada MS Word, pilih manage source untuk mengetik daftar pustaka. Lalu 

setiap rujukan dari daftar yang sudah ada, Anda pilih references, pilih insert cititation. Setelah 

selesai tulisan, Anda tempatkan pada Daftar Pustaka menu Reference, pilih Bibliography. 

Perhatikan cara penulisan daftar pustaka seperti berikut [7]. Untuk pustaka dari website yang 

bukan berasal dan jurnal / prosiding, tuliskan alamat website dan tanggal akses. 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1: Instrumen penelitian atau gambar hasil penelitian yang terperinci dari Bab 4 

(apabila diperlukan). 

Lampiran 2: Dokumen publikasi ilmiah yang telah terbit, atau draft atau yang sedang proses 

 

 

 


