
 
Membuat Hasil Dan 

Pembahasan  
 



Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan 
Hasil dan Pembahasan 
 

1. Tulis Hasil secara sistematis, logis dan tanpa interpretasi. 
Bab hasil berisi mengenai apa atau data yang ditemukan dari metode 
yang telah dirancang. Hasil harus disajikan dalam urutan yang 
sistematis, logis, dan tanpa ada interpretasi. 
2. Hindari data yang tidak relevan 
Data yang banyak belum tentu meningkatkan kualitas tulisan ilmiah 
kita. Namun data yang terstruktur, saling terkait dan mendukung 
hipotesis atau tujuan sangat membantu pembaca untuk memahami 
tulisan yang dibuat. 



 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan 
Hasil dan Pembahasan (lanjt…) 
 

3. Sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti 

Berikan uraian terkait pesan pokok data yang diperoleh, tanpa mengulangi (pada 
teks) angka-angka atau data yang disajikan dalam tabel dan gambar. Cukup 
tunjukkan pada pembaca dimana (pada tabel dan gambar berapa) data tersebut 
disajikan. Pembaca bisa membacanya sendiri. 

4. Menulis pembahasan 

Bab Pembahasan biasa juga disebut Bab Diskusi. Pembahasan berisi bagaimana 
data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. 
Pembahasan harus bermuara pada kesimpulan. Pada Pembahasan, interpretasi hasil 
yang anda peroleh, beri argumen apa arti temuan anda, mengapa temuan ini 
penting, dan bagaimana benang merahnya dengan tujuan yang ingin dicapai 

 



 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan 
Hasil dan Pembahasan (lanjt…) 
 
5. Bahas signifikansi 
Terkadang sebagai penulis kita mengklaim kelebihan dari hasil penelitian 
dan mendeskreditkan temuan dari penelitian lain. Sangat penting untuk 
mendiskusikan kelemahan atau faktor-faktor pembatas dalam penelitian 
yang dapat dijadikan saran untuk ditindak lanjuti. 
6. Bedakan antara fakta dan spekulasi 
Sangat penting untuk membedakan dengan jelas antara fakta dan 
spekulasi. Hindari berspekulasi dari apa yang belum jelas, termasuk 
misalnya tidak mengekstrapolasi hasil keluar dari kondisi dan batasan 
penelitian anda. 
 



MEMBUAT KESIMPULAN 

 
 
Kesimpulan merupakan bagian akhir dalam suatu krarya 
Ilmiah. Didalam membuat kesimpulan tidak boleh 
serampangan dalam menyampaikan hasil dalam penelitian. 
kesimpulan yang telah dituliskan di bab akhir karya tulisnya 
tidak dijelaskana maupun dibuktikan didalam penelitian akan 
menjatuhkan penelitian yang dilakukan. 



 
Cara penulisan kesimpulan penelitian yang baik 
adalah sebagai berikut : 

1. Menjawab Permasalahan 

Dalam cara membuat kesimpulan yang baik. baik itu untuk kesimpulan skripsi, 
kesimpulan makalah, mauapun kesimpulan karya tulis. Hendaknya menjawab 
permasalahan yang telah dibahas pada awal pembahasan pada karya tulis yang telah 
dibuat. Dengan demikian, kesimpulan yang telah dituliskan dengan baik perlu 
menjawab rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian. 

2. Tidak Bertele-tele 

Salah satu hal yang harus dihindari dalam cara membuat kesimpulan ialah jangan 
bertele-tele. Didalam kesimpulan hasil akhir dari perumusan masalah yang harus di 
jelaskan dengan singkat, padat, dan jelas 

 

 



Cara penulisan kesimpulan penelitian yang baik adalah 
sebagai berikut : (lanjt….) 

3. Jangan Menjelaskan Data 

Cara membuat kesimulan lainnya adalah tidak perlu memberikan serta menjelaskan 
data yang telah didapatkan. Karena, data ini merupakan bagian dari pembahasan 
dari penelitian. Sedangkan, kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang 
didapatkan apakah sesuai yang diharapakan atau perlunya diadakan perbaikan. 

 

Untuk menunjukkan kalimat kesimpulan tersebut, perlu memberikan kalimat 
mauapun kata yang ketika orang membacanya akan mengetahui bahwasanya kalimat 
paragraf yang akan dibahas selanjutanya adalah terkait penutup dan kesimpulan 
dari tulisan maupun karya tulis ilmiah yang kita buat.  



Diantara contoh kalimat kesimpulan antara lain : 
1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang ….. dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
3. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa… 
4. Berdasarkan hasil penelitian maka, dapat disimpulkan. 
5. Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil temuan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 



 
MENULIS SARAN DALAM PENELITIAN  

Saran adalah bagian bab penutup dalam laporan karya tulis. Bagian ini 
terletak di akhir paragraf dengan di duhului pada serangkaian 
kesimpulan  dari awal hingga akhir. Menulis saran memang tidak ada aturan 
khusus serta podoman yang berlaku, hanya saja dalam proses pembuatan 
kalimat saran setidaknya harus mencantumkan beberapa hal berikut ini; 
1. Jumlah Kata 
Pembuatan saran di dalam kepenulisan karya tulis dibatasi dengan jumlah 
minimal karater. Penjumlahan ini sendiri dilakukan sebagai bentuk 
kesetaraan antara kesimpulan yang disampaikan. Batasan saran yang baik 
dalam makalah tidak lebih dari 200 kata. 
 

 



 
MENULIS SARAN DALAM PENELITIAN  
(lanjt…) 

2.  Memberikan Kata Harapan 
Penulisan saran dalam karya tulis haruslah memberikan harapan kepada 
pembaca, dengan bentuk kata-kata yang menarik seperti penggunaan “oleh 
karena itulah”, atau penggunaan kata “harapannya dari penulisan ini…”, 
dan lain sebaginya. 
3. Memberikan Rekomendasi 
Langkah pembuatan saran yang baik dalam penulisannya haruslah 
memberikan rekomendasi berupa penelitian lebih lanjut mengenai metode 
yang dipergunakan. Dalam bahasan inilah banyak pihak yang mengindikasikan 
bahwa penulisan saran tidak perlu dikatakan pada abtrak kepenulisan. 
 

 



•SELESAI  


