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1.3. Tujuan

a. Diskriptif

b. Kritis

c. Transformasif

4. Hasil

a. Diskriptif

b. Kritis

c. Transformasif

3. Metode

a. Obs/wwcr

b. Kuesioner

c. FGD  

1.4. 

Argumen/asumsi/hipotesi

s

Hubungan antar variable 

- Leadership 

- Produktivitas

5. Diskusi (Why dan So 

what)

- leadership 

- Produktivitas

2. Literatur review 

- Leadership 

- produktivitas



Sistematika penulisan

I. Introduction ditulis dalam 4 paragraph (10%)

II. Literature review (1000 kata) 6 – 9 paragraph 

III. Metode (550 – 600 kata)

IV. Hasil maksimal 4 paragraph 

V. Discussion (900 – 1000 kata)

VI. Conclusion (450 kata)

VII. Reference 

Total menulis artikel butuh kurang lebih 30 paragraph -- 4500 kata 



Menulis introduction 

1.1. a. Pernyataan shocking  paham radikalisme

telah menjangkiti sebagian besar remaja

b. kalimat penguat

c. data atau bukti

d. pernyataan ahli  ahli yang kompeten





1.2. Rumusan masalah

sejauh ini studi tentang radikalisme hanya focus pada upaya

mengetahui model hubungan antar variable (………..), selain

itu paham radikalisme hanya dilihat pada perspektif yang

negative sebagai kegiatan yang memunculkan tindakan

terror (……………….). Kondisi ini pada akhirnya menggiring

opini masyarakat untuk menstigmatisasi individu yang

menggunakan atribut-atribut yang identic dengan pelaku

radikal. Oleh karena itulah penelitian ini penting dilakukan

untuk memahami radikalisme dalam perspektif yang lebih

positif melalui pemaknaan jihat.



1.3. tujuan penulisan ini melengkapi kekurangan dari
tulisan sebelumnya yang hanya melihat paham
radikal sebagai factor penyebab individu melakukan
tindakan terorisme. Dengan kata lain paham
radikalisme haruslah didudukan pada suatu
fenomena yang lebih positif. Sejalan dengan itulah
maka tiga pertanyaan dapat dirumuskan (a) diskriptif,
(b) kritis, (c) transformative



1.4. tulisan ini pada dasarnya mendudukan paham

radikalisme di dalam konteks yang lebih positif yang

dilandaskan pada pemaknaan jihad yang

sebenarnya. Jihad tidak hanya sekedar dimaknai

secara harafiah, tetapi juga penting dimaknai

secara kontekstual dan makna fungsional yang

berlaku di masyarakat


