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Cara Membuat Pembahasan

• Pengantar

• Kita melaporkan data/hasil penelitian kita.

• Secara teoritis kenapa data/hasil penelitian kita seperti itu

• Bandingkan dengan hasil-hasil penelitian orang lain
• Perbandingan yang sama

• Bertolak belakang (berbeda) →melakukan pembahasan kenapa sampai ada
perbedaan data/hasil penelitian

• Kesimpulan pada hasil penelitian yang kita lakukan. 

• Saran untuk penelitian lanjutan



Kesimpulan dan saran (Skripsi, tugas akhir)

• Kesimpulan dibuat padat, ringkas, dan mudah dipahami. 

• Saran (skripsi) → penelitian lanjutan

• Contoh:

• Ekstraksi→ aktivitas antioksidannya

• Saran → fraksinasi, isolasi, penelitian lain yang dapat dihubungkan
dengan aktivitas antioksidan tersebut. 



Cara pembuatan abstrak

• Abstrak→mengikuti format yang diberikan

• Masing-masing institusi / jurnal→memiliki format masing-masing 

• Secara umum, abstrak terdiri dari:
• Latar belakang

• Tujuan

• Metode

• Hasil penelitian

• Kesimpulan 

• Abstrak dibatasi oleh jumlah kata, 150 kata, 300 kata, 500 kata 



• Tanaman x secara empiris digunakan sebagai y dianggap bahwa
tanaman tersebut memiliki aktivitas antioksidan. 

• Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antioksidan
dari tanaman x tersebut. 

• Tanaman x diekstraksi dengan maserasi menggunakan pelarut
methanol, dan difraksinasi ………aktivitas antioksidan diukur dengan
menggunakan metode DPPH. 

• Nilai IC50 dari ekstrak tanaman x adalah z ppm. 

• Aktivitas antioksidan tanaman x termasuk dalam kategori …..



• Latar belakang

• Tujuan

• Metode

• Hasil penelitian

• Kesimpulan

• Hasil pengukuran aktivitas antioksidan ekstrak methanol 
menggunakan DPPH diperoleh nilai IC50 sebesar z ppm, yang 
menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan termasuk dalam kategori
…….



Kata kunci/Keywords 

• Biasanya dibatasi 3-5 kata 

• Kata yang sangat penting yang menunjukkan penelitian kita

• Antioksidan, IC50, tanaman x, metode



Afiliasi/institusi/ affiliation 

• Nama Lab. Nano center, Universitas ……

• Nama Prodi kita. Program Studi Farmasi, …….

• Kelompok keilmuan Kimia Bahan Alam, Universitas……



Cara pembuatan poster 

• Software powerpoint, corel draw, photoshop 

• Isi poster: 
• Judul penelitian
• Nama peneliti
• Afiliasi
• Latar belakang (pendahuluan) 
• Tujuan
• Metode
• Hasil penelitian
• Kesimpulan 
• Daftar Pustaka (opsional) 
• Ucapan Terima kasih (Opsional)



• Poster penelitian dibuat menarik. 

• Upayakan mengurangi kata. Kalimat harus padat dan jelas. 

• Sebaiknya menggunakan banyak gambar (diagram) 

• Untuk hasil penelitian→ tabel atau gambar

• Ukuran Poster disesuaikan dengan format yang diberikan

• Biasanya poster ukurannya adalah A0 dan A1. 

•

A0
841 x 1189 
mm

84.1 x 
118.9 cm

33.11 x 
46.81 in

A1
594 x 841 
mm

59.4 x 84.1 
cm

23.39 x 
33.11 in



Poster 

• Poster dapat terlihat/terbaca pada jarak 1-2 meter

• Ucapan terima kasih pada jurnal/poster penelitian ditujukan pada:

• 1. Pemberi dana penelitian (contoh Dikti) 

• Penelitian didanai oleh dikti dengan skim penelitian hibah bersaing No. 
xxx…../2020

• Pemberi dana beasiswa

• Z mengucapkan terima kasih kepada Dikti atas beasiswa pascasarjana

• 2. Yang membantu penelitian

• Tanaman x diambil di hutan oleh Mr Y.

• Ucapan terima kasih kepada Y atas sampel penelitian. 



• Pengukuran NMR 

• Terima kasih kepada LIPI atas pengukuran NMR.

• Terima kasih kepada Z atas diskusi mengenai NMR. 



Pembuatan slide presentasi seminar 

• Slide dibuat maksimal untuk 15 menit

• Asumsi 1 slide 1 menit = 15-20 (termasuk slide depan/identitas dan
akhir/terima kasih)

• Slide presentasi→mirip dengan poster penelitian

• Dalam slide presentasi→mengurangi jumlah kata 

• Menggunakan kata padat dan jelas. 



Pengenalan OJS 

• OJS = open journal system 

• Sistem yang dibuat oleh PKP untuk publikasi artikel jurnal

• Sistem OJS memiliki kelebihan gratis (GNU General Public 
License) dan open source, artinya dapat dikembangkan oleh semua
orang 



Bagaimana cara submit jurnal di OJS

• Buka link jurnal yang akan kita tuju

• Contoh: https://prosiding.farmasi.unmul.ac.id/index.php/mpc/index

https://prosiding.farmasi.unmul.ac.id/index.php/mpc/index




• Buat akun (bagi yang belum punya akun) 

• Bagi yang sudah memiliki akun, login 





• Tanda bintang = wajib diisi (jika tidak diisi, maka proses registrasi kita
akan gagal) 

• Given Name = Nama Depan

• Family Name = Nama Belakang

• Kalau Namanya hanya satu kata, maka Given Name dan Family Name 
diisi sama. Contoh Aryo Aryo

• Kalau Namanya lebih dari 2 kata, contoh Raden Mas Aryo

• Maka given name = Raden Mas

• Family Name = Aryo







• Klik make new submission 





• Etika submission artikel adalah tidak dibolehkan melakukan
submission ganda atau submission pada dua atau lebih jurnal yang 
berbeda pada waktu yang sama

• Comment for the Editor:

• Surat buat editor yang menunjukan penelitian kita layak untuk
dipublikasikan pada jurnal tersebut













• Contributor = nama-nama peneliti

• Kalau hanya 1, tidak perlu klik add contributor

• Kalau 2 atau lebih, klik add contributor 









• Klik finish submission untuk menyelesaikan submission artikel kita







• Submission complete = submit artikel kita telah selesai dan berhasil.

• Selanjutnya tinggal menunggu keputusan dewan editor dari jurnal
yang disubmit

• Kalau sudah selesai tinggal logout.

• Informasi akan terkirim ke email yang kita daftarkan tadi (kita harus
menggunakan email yang aktif). 





Terima kasih


