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ABSTRAK

• Abstrak menyajikan esensi dari Materi dan Metode, Hasil, dan 

Kesimpulan. 

• Cetak biru untuk Abstrak adalah, “Kami melakukannya. Kami 

melihat. Kami menyimpulkan,” dan Abstrak harus mencantumkan

latar belakang atau alasan penelitian, metode yang digunakan, 

daftar temuan utama, dan kesimpulan.

• Abstrak harus berupa paragraf tunggal. Itu harus ditulis dalam

kalimat lengkap. Jika itu termasuk singkatan teknis, maka itu juga 

harus mencakup definisi mereka. Abstrak tidak memiliki gambar

atau tabel, dan Abstrak jarang mengutip referensi.

ABSTRAK

• Jurnal ilmiah menggunakan dua bentuk berbeda untuk

Abstraknya. 

• Jurnal tradisional menggunakan Abstrak sederhana—

paragraf dengan kurang dari 200 kata.

• Jurnal lain menggunakan Abstrak yang merupakan

miniatur dari makalah yang sebenarnya. Abstrak ini

biasanya lebih panjang (200-350 kata) dan ditulis dalam

subbagian yang sejajar dengan garis besar artikel.
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KERANGKA ABSTRAK

A. One or Two Sentences “BACKGROUND”

B. Two or Three Sentences “METHODS”

C. Less Than Ten Sentences “RESULTS”

D. One Sentence “CONCLUSION”

CONTOH ABSTRAK
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ABSTRAK

Ammonia oxidation is the first and rate-limiting step of nitrification, driven by ammonia-oxidizing 
bacteria (AOB) and ammonia-oxidizing archaea (AOA). Straw and straw biochar retention are the 
popular ways to utilize the agricultural by-products in China, but their long-term effects on AOB and 
AOA still remain poorly understood. Based on a 7-year plot experiment, which had 4 fertilization 
regimes: no fertilizer (CK), regular fertilization (RT), straw retention (SR) and straw biochar retention 
(SB), the abundance and the composition of AOB and AOA was investigated before both the harvest 
of rice and wheat season by quantitative PCR and 454 high-throughput pyrosequencing, respectively. 
(1) Compared to RT, straw and straw biochar increased AOB abundance and diversity significantly 
only in wheat season (P < 0.05), and they both ranked as SB > SR > RT. Among fertilized treatments, a 
significant difference between SR and RT was found in AOB community composition of the winter 
season (R value = 0.58, P value = 0.02); (2) In contrast, AOA was almost not responsive to organic 
addition, except the significant enhancement of abundance by biochar in wheat season; (3) After 
straw and straw biochar addition, soil potential nitrification rates (PNR) was positive correlated to 
AOB abundance in both rice and wheat season (P < 0.01), not to AOA abundance (P = 0.211 and 
0.068, respectively). This study provides scientific support for the potential of straw utilization to 
improve nitrification in rice-wheat rotation system with respect to soil ammonia oxidation 
microorganism.

KEY WORDS

Beberapa jurnal meminta Anda untuk mengikuti Abstrak Anda dengan

daftar 3–10 kata atau frasa kunci. 

Istilah-istilah ini akan digunakan untuk mengindeks artikel Anda di 

bawah judul standar dalam database besar. Oleh karena itu, selain

memilih kata kunci yang mencirikan fokus khusus makalah Anda, 

sertakan beberapa istilah yang mengkategorikan makalah Anda 

secara lebih umum. 

Daftar kata kunci Anda menurut abjad pada baris terpisah setelah

Abstrak.
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CONTOH ABSTRAK

KEY WORDS
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PENDAHULUAN
Nur hidayat

PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan dimulai dengan mengarahkan pembaca. 

Ini menggambarkan bagian dari permasalahan ilmiah yang 

lengkap, sebuah wilayah yang jelas. 

Pendahuluan kemudian mengarahkan pembaca ke sebuah

celah dalam permasalahan dan menyampaikankan, “Data 

kami harus muat di sini.”
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PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan makalah harus mengatur tempat untuk

Kesimpulan. 

Secara khusus, Pendahuluan harus menggambarkan kesenjangan

dalam pengetahuan ilmiah kita saat ini yang dapat diisi oleh 

Kesimpulan.

Pada saat Anda mulai menulis Pendahuluana, Anda seharusnya

sudah mengetahui Kesimpulan, dan oleh karena itu celah spesifik

yang akan diisi makalah dapat dijelaskan hanya dengan menyusun

ulang pernyataan ringkasan dari Kesimpulan Anda sebagai

pertanyaan.
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PENDAHULUAN

Untuk membuat argumen bahwa saat ini ada celah (masalah) 

dalam pengetahuan ilmiah kita, mulailah Pendahuluan dengan

pernyataan ilmiah yang diterima secara luas. 

Kemudian pimpin pembaca selangkah demi selangkah dari yang 

diketahui ke yang tidak diketahui, celah yang akan diisi oleh 

Kesimpulan Anda.

Saat memilih di mana untuk memulai, pikirkan tentang pembaca

jurnal yang Anda tulis. Pilih titik awal yang seharusnya sudah diketahui

atau diterima sebagian besar pembacanya.
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PENDAHULUAN

Dari titik dasar yang kuat ini, bawa pembaca ke area spesifik dari

masalah penelitian dengan mengikuti rantai pendek pengamatan

yang dilaporkan sebelumnya. 

Arahkan pembaca langsung ke tempat di mana Kesimpulan Anda 

seharusnya, dan ajukan pertanyaan yang dijawab oleh Kesimpulan 

Anda. 

Jelaskan bahwa jawabannya saat ini tidak diketahui, dan tunjukkan

kepada pembaca Anda tepi lubang ini dalam pengetahuan kita

dengan mengutip informasi terdekat yang tersedia dalam literatur

ilmiah
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PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan, berikan referensi yang cukup sehingga

pembaca dapat pergi ke literatur ilmiah dan melihat sendiri

pengamatan tertentu yang saat ini mengelilingi lubang yang Anda 

usulkan untuk diisi.

Akhiri Pendahuluan dengan menyatakan secara singkat bagaimana

Anda berencana untuk mejawab masalah tersebut. 

Rencana terdiri dari perlakuan yang dirinci dalam Bahan dan 

Metode. Oleh karena itu, beberapa kalimat terakhir dari

Pendahuluan harus merangkum perlakuan utama yang memberi

Anda data yang menjadi dasar Kesimpulan.

PENDAHULUAN

Rencana perlakuan harus merupakan varian dari pernyataan, "Di sini 

kami melaporkan pengamatan yang dapat dilihat setelah melakukan 

X," di mana 'X' adalah ringkasan perlakuan utama dalam Bahan dan 

Metode Anda.
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