
 

 

Filipino 

      Unang Markahan –Modyul 

14: 
       Pagsulat ng Akademikong Sulatin: 

ABSTRAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Filipino – Baitang 11/12 
Self-Learning Module (SLM) 
Unang Markahan – Modyul 14: Pagsulat ng Akademikong Sulatin: ABSTRAK 

 
Unang Edisyon, 2020 
 

 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan 
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung 
ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan 
ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. 
 

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito 
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito 
upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga 
tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban 
sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga 
ito.  
 

 
 
Printed in the Philippines by Department of Education – SOCCSKSARGEN Region 

 
Office Address: Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 

Telefax: (083) 2288825/ (083) 2281893 

E-mail Address: region12@deped.gov.ph 

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 

Manunulat: Maria Luna Mildred D. Pisalbon 

Editor: Lelita A. Laguda 

Tagasuri: Neirene Rosemae A. Castillon 

Tagaguhit:  

Tagalapat:  

Cover Art Designer: Ian Caesar E. Frondoza 

Tagapamahala:  Allan G. Farnazo, CESO IV – Regional Director 

   Fiel Y. Almendra, CESO V – Assistant Regional Director 

   Rommel G. Flores, CESO V 

   Mario M. Bermudez, CESO VI 

             Gilbert B. Barrera – Chief, CLMD 

   Arturo D. Tingson Jr. – REPS, LRMS 

Peter Van C. Ang-ug – REPS, ADM 

Leonardo Mission – Subject Area Supervisor 

Juliet F. Lastimosa - CID Chief 

Sally A.Palomo - EPS In Charge of LRMS 

Greogorio O. Ruales -  ADM Coordinator 

Lelita A. Laguda – Subject Area Supervisor 

 

 

 

 
 



 

 

 

11/12 

Filipino 
Unang Markahan – Modyul 14:  

Pagsulat ng Akademikong 

Sulatin: ABSTRAK 

 
 

 



 

2 

Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino 11/ 12 ng Alternative Delivery 

Mode (ADM) Modyul para sa araling   Pagsulat ng Akademikong Sulatin: Abstrak 

! 

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga 

edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang 

gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang 

itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, 

panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. 

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at 

malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. 

Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga 

kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga 

pangangailangan at kalagayan. 

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong 

ito sa pinakakatawan ng modyul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-

aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at 

itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang 

sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at 

gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa 

modyul.   

 

Mga Tala para sa Guro 

Ang modyul na ito ay sadyang sinulat 

para sa iyo butihing guro sa Filipino at 

sa ating minamahal na mga mag-aaral. 

Matatagpuan mo rito ang mga batayang 

kaalaman tungkol sa araling “Pagsulat 

ng Abstrak”. Binubuo rin ang modyul na 

ito ng iba’t ibang uri ng gawain at mga 

prosesong tanong upang iyong 

mabigyang gabay ang mga mag-aaral. 

Bilang isang guro lalo na sa Filipino, 

dapat nating panatilihin ang pagiging 

obhetibo lalo na’t ang modyul na ito ay 

naglalaman ng mga prosesong tanong na 

sasagutin ng mga mag-aaral mula sa 

kanilang sariling pagkakaunawa. 

. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa  Filipino 11/12  ng Alternative Delivery Mode (ADM) 

Modyul ukol sa Pagsulat ng Akademikong Sulatin: Abstrak ! 

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa 

pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at 

magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na 

ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga 

kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay 

nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. 

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin 

nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. 

Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa 

pagkatuto. 

 

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. 

 
Alamin 

 

Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga 

dapat mong matutuhan sa modyul. 

 
Subikin 

 

Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung 

ano na ang kaalaman mo sa aralin ng 

modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng 

tamang sagot (100%), maaari mong 

laktawan ang bahaging ito ng modyul.  

 
Balikan 

 

Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral 

upang matulungan kang maiugnay ang 

kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. 

 
Tuklasin 

 

Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay 

ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad 

ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas 

na suliranin, gawain o isang sitwasyon. 

 
Suriin 

 

Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling 

pagtalakay sa aralin. Layunin nitong 

matulungan kang maunawaan ang bagong 

konsepto at mga kasanayan. 

 
Pagyamanin 

 

Binubuo ito ng mga gawaing para sa 

malayang pagsasanay upang mapagtibay 

ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa 

paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot 

mo sa pagsasanay gamit ang susi sa 

pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. 

 
Isaisip 

 

Naglalaman ito ng mga katanungan o 
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pupunan ang patlang ng pangungusap o 

talata upang maproseso kung anong 

natutuhan mo mula sa aralin. 

 
Isagawa 

 

Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong 

sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman 

o kasanayan sa tunay na sitwasyon o 

realidad ng buhay. 

 
Tayahin 

 

Ito ay gawain na naglalayong matasa o 

masukat ang antas ng pagkatuto sa 

pagkamit ng natutuhang kompetensi. 

 
Karagdagang 

Gawain 
 

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong 

panibagong gawain upang pagyamanin ang 

iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang 

aralin. 

 
Susi sa Pagwawasto 

 

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa 

lahat ng mga gawain sa modyul. 

 

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: 

 
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang 

marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na 

papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing 

napapaloob sa modyul. 

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at 

sa pagwawasto ng mga kasagutan.  

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang 

sagutin lahat ng pagsasanay.  

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, 

huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka 

rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o 

sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging 

itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.  

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng 

makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa 

kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito! 

Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  
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Ano ang napapaloob sa Modyul na ito? 

       Pagbati! 

 Sa ikalimang modyul ng kursong ito ay naranasan mo nang sumulat 

ng isang buod/sintesis. At alam kong natutuhan mo na ang kakayahan sa 

pagbuo ng isang buod nito. 

 Sa modyul na ito ay ituturo sa’yo ang pagsulat ng abstrak, isang uri 

ng buod at halimbawa ng isang akademikong sulatin. Kung iyong 

matatandaan, ito ay bahagi ng pananaliksik na iyong isinulat sa nakaraang 

taon. Matututuhan mo rin ang mga gabay sa tamang pasasagawa ng 

pananaliksik o pagsulat ng akademikong sulatin na nangangailangan ng 

pananaliksik. 

 Nakapokus ang modyul na ito sa pinakamahahalagang kasanayan na: 

  
Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong akademikong  

  sulatin(CS_FA11/12EP-0p-r-40) 

 

 Kaya matapos na maisagawa ang mga inihandang gawain sa modyul 

na ito, ikaw ay inaasahang: 

1.Makatutukoy ng mga bahagi, katangian at hakbang sa pagsulat ng  

   abstrak 

2.Maiisa-isa ang mga etika sa pananaliksik at pagsulat ng abstrak. 

3.Makasusunod sa mga etika at tungkulin sa pagsulat ng  

   akademikong sulatin. 

4.Makasusulat ng isang abstrak na naisasaalang-alang ang etika sa  

   pagsulat nito. 

 

  Handa ka na bang bumuo ng isang maayos na abstrak? 

Simula na natin! 

 

 

Alamin 
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Subukin 

 

Isang magandang araw! Kumusta ka? Natatandaan mo pa ba ang 

iyong mga natutuhan sa naunang modyul? Ngayon ay isang panibagong 

aralin na naman ang iyong mapag-aaralan, ngunit bago iyan ay kailangan 

mo munang sagutin ang unang pagsubok sa bahaging ito ng modyul. 

Maniwala ka sa iyong sarili! 

 

I.Panuto: Basahing mabuti ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang titik 

ng tamang sagot. 

 

1. Alin sa sumusunod na bahagi o nilalaman ng pananaliksik ang hindi na 

dapat ilagay sa abstrak?  

   a.pamagat b. ilustrasyon c. kongklusyon     d. metodolohiya 

 

2. Saang bahagi ng akademikong sulatin makikita ang abstrak?  

    a.gitna  b. unahan  c. hulihan         d.kahit saang bahagi 

 

3. Ito ay maikling buod ng tesis, disertasyon, at pananaliksik.  

    a.abstrak   b. sinopsis   c. sintesis       d.lahat ng nabanggit 

 

4. Ito ay maikling buod ng rebyu at artikulo.  

    a.abstrak  b. sinopsis  c. sintesis      d. wala sa nabanggit 

 

5. Aling uri ng mga salita ang dapat iwasang gamitin sa pagsulat ng isang 

abstrak?  

    a.payak  b. simple  c.direkta  d. maligoy 

 

6. Ilang pahina ang dapat na buoin ng isang abstrak?  

    a.1-2  b. 2-3   c.3-4      d. walang limitasyon 

 

7. Ilang salita ang dapat na lamanin ng isang abstrak?  

    a.100-300 b. 200-400  c. 300-500     d. walang limitasyon 

 

8. Ang abstrak ay isang uri ng anong sulatin?  

    a. teknikal b. akademiko c. malikhain    d. wala sa nabanggit 

 

9. Alin sa mga sumusunod na papel ang maaaring gawan ng abstrak? 

    a. rebyu  b. tesis  c. artikulo         d. lahat ng nabanggit 
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10.Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng abstrak? 

    a. mahaba  

b. obhetibo 

c. komprehensibo 

d. naglalahad lamang ng mga pangunahing kaisipan 

 

11. Kailan isinusulat ang abstrak? 

    a. bago gawin ang isang pananaliksik 

    b. pagkatapos magawa ang pananaliksik 

    c. sa kalagitnaan ng ginagawang pananaliksik 

    d. maaari ang lahat ng naunang nabanggit sa bilang na ito 

 

12. Ano ang dapat na gawing hakbang bago isulat ang pinal na sipi ng 

abstrak? 

     a. iwasang maglagay ng larawan 

     b. basahing muli ang ginawang abstrak 

     c. basahing mabuti ang papel na gagawan ng abstrak 

     d. isulat ang mga pangunahing kaisipan sa papel na gagawan ng       

         abstrak 

 

13. Alin sa mga sumusunod ang layunin ng abstrak? 

     a. lahat ng mababanggit sa b, c at d 

     b. nagbibigay ng kabuuang ideya ukol sa papel 

     c. ginagamit upang mabilis na matukoy ang layunin ng teksto 

     d. basehan upang matukoy kung matatanggap o hindi ang papel.      

 

14. Paano ang gagawing pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan sa isang 

abstrak? 

      a. ayon sa sariling kagustuhan 

      b. naaayon sa kabuuan ng papel 

      c. walang ideyal na pagkakasunod-sunod 

      d. sinisimulan sa pinakamahahalagang kaisipan   

 

15. Ano ang kaibahan ng abstrak sa kongklusyon?  

      a. mas maikli ang abstrak sa kongklusyon 

      b. ang abstrak at kongklusyon ay iisa lamang 

      b. obhetibo ang abstrak samantalang subhetibo ang kongklusyon 

       c. ang abstrak ay naglalaman ng pinakabuod ng bawat bahagi ng papel 

       

      

Ilang puntos ang nakuha mo? Maghanda para sa susunod pang 
mga gawain. 
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Aralin 

1 
Pagsulat ng Akademikong 
Sulatin: Abstrak 

Kumusta? Nahirapan ka ba sa pagsagot sa mga tanong sa bahaging Subukin? 

Huwag mag-alala dahil iyon lamang ay paunang pagsubok. Dapat mong tandaan na 

mahalagang maunawaan at matutuhan ang pagsulat ng isang akademikong sulatin, 

isa na rito ay ang pagsulat ng abstrak. Sa pagtuklas sa araling ito ay mahuhubog 

ang iba’t ibang kasanayan na magagamit mo bilang mag-aaral sa pagsasagawa ng 

isang pananaliksik. 

 

 

Balikan 

Ano nang alam mo? 

 Mahalagang matiyak kung naunawaan mo ang nakaraang aralin bago 

ka magpatuloy sa susunod na pagsubok. 

Panuto: Magbigay ng isang napapanahong isyu sa bansa ngayon at isulat 
ito sa maliit na kahon. Ilahad naman ang iyong posisyon tungkol dito at 

ilagay sa malaking kahon. 

 

 

 

 
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Tuklasin 

Kumusta ang iyong pagsagot sa pangalawang bahagi ng modyul? Ikaw 

ba’y nahirapan? Kung hindi mo pa lubos na naunawaan ang nakaraang 

aralin ay maaari mo itong balikang muli at basahin. Huwag kang mag-aalala 
sapagkat ang modyul na ito ay tutulungan ka! 

 

Handa ka na ba? Kung ganoon ay simulan na natin ang susunod na aralin! 

 

Panuto I: Basahing mabuti ang halimbawang abstrak sa ibaba.  
 

Abstrak 

 

 Ang pananaliksik na ito ay naglalayong matuklasan kung may 

mahalagang ugnayan ba ang antas ng pagpapahalaga sa sarili at 
kakayahang gramatikal ng mga nasa ika-12 baitang na mga mag-aaral sa 

akademik. Ang pananaliksik ay isinagawa gamit ang mga talatanungan at 

ang tatlong pagsubok sa kasanayan (ponolohiya, morpolohiya, at sintaks). 

Ang mga nakolektang datos ay sinuri gamit ang weighted arithmetic mean 
para sa unang sub-problem, frequency count and percentage para sa 

ikalawang sub-problem, at ang Pearson moment coefficient of correlation para 

sa ikatlong sub-problem. Ang napiling respondente ng pananaliksik ay ang 

mga mag-aaral sa akademik sa ika-12 baitang ng Fatima National High 

School, lungsod ng Heneral Santos. Ang natuklasan ng mga mananaliksik 
ay ang antas ng pagpapahalaga sa sarili at kakayahang gramatikal ay 

walang mahalagang kaugnayan sa isa’t isa. Ito ay sinusuportahan ng 

r=0.023 at p-value na 0.76. Ang p-value na mas mataas sa 0.05 (p=0.76> 

0.05) ay nagpapakita na ang dalawang varyabol ay walang kaugnayan sa 

isa’t isa. Sa korelasyonal na pananaliksik, ang kakayahang gramatikal ay 
hindi nakaaapekto sa antas ng kanilang pagpapahalaga sa sarili. Bagaman 

 

Mga Tala para sa Guro 

 

Ang Modyul na ito ay inihanda para sa mga mag-aaral upang 

lubusang matuto at maunawaan ang pinakamahalagang layunin ng 

pampagkatuto. Naglalaman din ito ng mga gawain at pagsasanay upang 

malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral. 
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walang kaugnayan ang dalawa, ang mga mag-aaral ay kailangan pa ring 

maglaan ng oras upang sanayin at paunlarin ang antas ng kanilang 

pagpapahalaga sa sarili at kakayahang gramatikal upang sila’y magkaroon 
ng mabuting pagganap.  

 
 
Sanggunian: Mayo, Rexie Faye U., Konday, Amirah D., Pawa, Norkim T., Fernandez, 

Genesis Mert G., Antas ng Pagpapahalaga sa Sarili at Kasanayang Gramatikal sa 

Ingles ng mga Mag-aaral sa Senior High School,” Isang Tesis, Fatima National High 
School, 2019. 

 
 

Panuto II: Bigyang-pansin ang bawat bahagi o kaisipang bumubuo sa 

binasang abstrak. Tukuyin mo ngayon ang bawat bahagi nito sa 

pamamagitan ng paglalagay ng numero upang malagyan ng marka  ang 

bawat bahagi nito. (1) Saklaw at Limitasyon; (2) Rekomendasyon; (3) 

Panimula; (4) Layunin ng pag-aaral; (5) Buod ng Natuklasan at Kongklusyon; 
at (6) Metodolohiya. 

  

 

 

Suriin 

  Kumusta ang naunang gawain? Nalagyan mo ba nang tamang 

marka ang mga bahagi ng isang abstrak? Para mas lalo mong maunawaan 

kung ano ang abstrak, mga bahagi, katangian, hakbang at etika sa pagsulat 

nito, magaling! dahil narito ka na ngayon sa bahaging ito ng modyul. Halina’t 

pag-aralan natin! 

Ating Alamin: 

Ang abstrak ay isang uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa 

pagsulat ng mga akademikong papel tulad ng tesis, papel na siyentipiko at 

teknikal, lektyur, at mga report o naglalaman ng pinakabuod ng 
akademikong papel. Ito ay kadalasang bahagi ng tesis o disertasyon na 

makikita sa unahang bahagi ng pananaliksik pagkatatapos ng title page. 

Layunin nitong magbigay ng kabuuang ideya ukol sa paksa. Sapat na rin 

itong batayan upang matanggap o di-matanggap ang paksa at basahin pa 

ang papel. 
 

Mga bahagi ng abstrak ayon sa pagkakasunod-sunod nito 

Ang abstrak ay naglalaman ng mga pinakabuod ng mga sumusunod 

na bahagi ng pananaliksik: 

I. Panimula 

 II. Mga Layunin ng Pag-aaral 



 

11 

 III. Saklaw at Limitasyon 

 IV. Pamamaraan ng Pananaliksik o Metodolohiya 

 V. Buod ng Natuklusan at Konglusyon 
 VI. Rekomendasyon 

 

*Ang mga bahaging ito ay makikita sa iyong binasang abstrak (sa bahaging 

Tuklasin ng modyul na ito) ayon na rin sa pagkakasunod-sunod nito. 

 

Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Abstrak 
1. Hindi maaaring maglagay ng mga kaisipan o datos na hindi binabanggit 

sa ginawang pag-aaral o sulatin. 

 

2. Iwasan ang paglalagay ng mga ilustrasyon, statistical figures o table. 

 
3. Gumamit ng mga simple, malinaw, at direktang mga pangungusap, 

huwag maging maligoy. 

 

4. Maging obhetibo, ilahad lamang ang pangunahing kaisipan at huwag na 
itong ipaliwanag. 

 

5. Gawin itong maikli ngunit komprehensibo. Binubuo lamang ito ng 1-2 

pahina o 100-300 ng salita. 
 

Mga Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak  

1. Basahin at pag-aralang mabuti ang papel na gagawan ng abstrak. 
 

2. Hanapin at isulat ang mga pangunahing kaisipan o ideya ng bawat 

bahagi ng sulatin mula sa intorduksiyon hanggang sa huling bahagi. 

 
3. Buuin ang mga pangunahing kaisipang taglay ng bawat bahagi ng 

sulatin. Isulat ito ayon sa pagkakasunod-sunod nito sa kabuuan ng papel. 

 

4. Iwasang maglagay ng mga ilustrasyon, table at iba pa maliban lamang 

kung ito’y sadyang kinakailangan. 
 

5. Basahin at suriing mabuti ang ginawang abstrak. 

 

6. Kung nailagay na lahat ang mga kaisipang dapat isama ay isulat na ang 
pinal na sipi nito. 

 

Etika sa Pananaliksik/ Pagsulat ng Akademikong Sulatin (may 

kinalaman sa pananaliksik) 

 
 Bilang isang manunulat o mananaliksik ay mayroon kang malaking 

responsibilidad kaya kailangang maging maingat sa pagsusulat o paggamit 

ng mga datos. Ang mga sumusnod ay ang mga panuntunan sa 

pangnanaliksik: 

 1. Kilalanin ang mga ginamit na ideya 
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 2. Huwag gumamit o kumuha ng mga datos nang walang pahintulot 

 3. Iwasan ang paggawa ng mga pampersonal na obserbasyon 

 4. Huwag mag-short-cut. 
 5. Huwag mandaya (plagiarism) 

 

 Ano nga ba itong plagiarism? Ito ay ang pangongopya sa sulat o 

gawa ng iba nang walang pagkilala sa awtor. Ang mga sumusunod ay 

karaniwang anyo ng plagiarism: 

 Tahasang pag-angkin sa pananaliksik ng iba 

 Hindi pagkilala sa sinabi o ideya ng awtor 

 Pag-angkin o panggagaya sa gawa o pananaliksik ng iba 

 

*Upang lubos na maunawaan ang tinalakay na aralin ay gawing batayan 

ang halimbawang abstrak sa bahaging Tuklasin. 
 

 

Mga Prosesong Tanong: 

 Naintindihan mo ba ang pagtalakay sa paksa? Kung hindi, maaari 

mong basahin muli ang halimabawang abstrak upang mas maunawaan mo 

ang aralin. Pagkatatpos ay sagutin mo ang mga prosesong tanong. 

 

Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 

1. Bakit kailangang pag-aralan ang etika o mga gabay sa paggawa ng isang 

abstrak? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Maituturing pa rin ba itong abstrak kapag may elementong hindi 

napaloob rito? Pangatwiran ang iyong sagot? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

13 

Naunawaan mo ba ang paksang tinalakay? Kung hindi, balikan 

mo muna ito at basahing muli bago tayo dumako sa susunod na 

pagsasanay. Kung ito’y lubos mo namang naunawaan ay gawin mo  

ang isang malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pag-

unawa sa paksang natalakay. 

 

Pagsasanay 1: Balikan mo ang iba’t ibang bahagi ng abstrak dahil ang mga 

sumusunod na bilang ay binubuo ng mga bahagi ng iba’t ibang abstrak na 

may iba’t ibang paksa. Tukuyin mo ngayon kung anong bahagi ito.  

1. Malaman ang pananaw ng kabataan sa tinatawag nating new normal 

     ______________________________ 

2. Panatilihing malinaw at tiyak at may kaugnayan sa pangangailangan 

ngayon ang programang ilulunsad ng Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas. 

     ______________________________ 

3. Ang isinagawang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan ng 

pananaliksik at pakikipanayam. Naniniwala ang mga mananaliksik na 

angkop ang disenyong ito para sa paksang pag-aaralan. 

     ______________________________ 

4. Ang pagtangkilik at panonood ng mga programang Filipino ay isa sa mga 

mabisang paraan upang lalong mapaunlad ang industriya ng pelikulang 

Filipino.  

     ______________________________ 

5. Bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang paggamit ng 

iba’t ibang uri ng teknolohiya. Malaki ang gampanin nito sa ating buhay lalo 

na sa pag-aaral, komunikasyon, balita, trabaho o negosyo. 

     ______________________________ 

6. Bakit pinili ng mga mag-aaral sa tatlong kolehiyo sa lungsod ng Heneral 

Santos ang kursong may kinalaman sa agham at teknolohiya? 

    ______________________________ 

7. Ang paggamit ng teknolohiya ay isa sa mga dahilan ng pagpasok nang 

huli ng mga mag-aaral sa klase dulot ng pagpupuyat. 

    ______________________________ 

 

Pagyamanin 
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8. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng korelasyonal na paraan ng 

pananaliksik upang makita kung may ugnayan ba ang pakikisama sa 

maagang pagbubuntis ng mga kabataan. 

    ______________________________ 

9. Ang pag-aaral na ito ay nakapokus sa ugnayan ng kamalayan at 

pananaw tungkol sa cyberbullying sa pagliban ng mga mag-aaral sa klase. 

   ______________________________ 

10. Dapat pag-ibayuhin ang mga programang pang-SHS na may kaugnayan 

sa pagpapahalaga sa wikang Filipino. 

    ______________________________ 

 

Pagsasanay 2: Basahing mabuti ang halimbawang abstrak. Pagkatapos ay 

suriin ito gamit ang talahanayan sa ibaba. Lagyan ng √ ang bahaging Oo 

kung nasunod ba ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng abstrak, at √  

naman sa bahaging Hindi kung hindi ito nasunod. 

 

Abstrak 

 Ang pananaliksik na ito ay ginawa upang bigyang pansin kung gaano  

ang epekto ng paggamit ng social media  sa kalusugan at pag-aaral ng isang 

mag-aaral. Sa panahon ngayon, hindi lingid sa atin na mas maraming tao, 

lalo na mga kabataan ang nahuhumaling sa paggamit ng social media, ilan 

sa mga ito ang paglalaro ng online games, paggamit ng facebook, instagram, 

twitter at tiktok. Napili naming magsagawa ng pananaliksik tungkol dito 

upang makakuha ng karagdagang datos at kaalaman ukol sa pangyayari 

ngayon sa ating komunidad. Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa mga 

mag-aaral ng TVL sa ika-12 baitang sa Fatima National High School ukol sa 

epekto ng paggamit ng social media sa kanilang akademik performans. Ang 

pananaliksik na ito ay gumamit ng deskriptib na pamamaraan ng pag-aaral. 

Ang pamamaraang ito ay nagtatangkang ipakita ang isang tumpak na 

larawan ng mga bagay-bagay sa kasalukuyan. Sa pamamaraang ito ginamit 

ang mga datos na nagmumula sa mga kasalukuyang ulat, sarbey, at 

pagmamasid. Lumabas naman sa pag-aaral na may malaking epekto ang 

sobrang paggamit ng social media sa akademik performans ng mga mag-
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aaral. Dulot nito ay ang laging pagpupuyat, kawalan ng konsentrasyon sa 

aralin, laging huli sa pagpasok at pagliban sa klase. 

 

Katangian/ Istilo Oo Hindi  

Hindi naglalagay ng mga kaisipan o datos na hindi 

mahalaga 

  

Hindi kakikitaan ng mga ilustrasyon, statisitical figures o 

table 

  

Gumamit ng mga simple at malinaw na salita   

Hindi maligoy   

Obhetibo   

Maikli ngunit komprehensibo   

Kumpleto ang mga bahagi   

 

 

 Nasunod din kaya ng mananaliksik ang mga etika sa pananaliksik o 
sa pagsulat ng abstrak? 

 Magbigay ng iyong komento sa ibaba. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Isaisip 

Lubos mo na bang naunawaan ngayon ang aralin natin para sa 

modyul na ito? Malapit na tayong matapos ngunit bago pa man tayo 

umabot sa dulo ay nais ko munang malaman kung ang paksa ba natin 
ay naiuugnay mo sa ating pang-araw-araw na buhay. Isagawa ang 

susunod na gawain.  

 

Panuto: Punan ng iyong sariling pahayag ang bawat patlang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natamo mo ba ang kasanayan na iyong labis na kapakinabangan? 

Binabati kita! 

Natutuhan ko na ang abstrak ay 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Mahalaga ang pag-aaral ng etika sa 

pananaliksik o pagsulat ng abstrak sa 

akin bilang mag-aaral dahil 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________ 
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Binabati kita dahil narito ka na ngayon sa bahagi ng modyul 

kung saan mailalapat mo na ang kasanayang iyong natutuhan sa 

paglalayag mo sa modyul na ito. Kung nagawa mo ang mga naunang 

gawain, siguradong magagawa mo ang gawaing ito.Magtiwala ka sa 

iyong kakayahan. Ito ay may kasamang rubrik para sa sariling 
pagtataya. 

 

Panuto: Kayo ay naatasan ng inyong guro na gumawa ng pananaliksik 

tungkol sa sikolohikal na epekto ng pandemya sa mga mag-aaral ng SHS 
partikular na sa inyong paaralan. Matapos ninyong magawa ang 

pananaliksik ay gagawa kayo ng isang abstrak. Ano kaya ang magiging 

laman ng inyong gagawing abstrak? Huwag kalimutang isaalang-alang ang 

mga hakbang at mga etika sa pagsulat nito. Simulan mo nang sumulat!  

 

Rubrik sa Pagsulat ng Maayos na Abstrak 

 

Napakahusay 
(5pts) 

Mahusay         
(4pts) 

Katamtaman  
(3) 

Nangangailangan ng 
pagsasanay (2) 

Puntos 

Wasto at 
kumpleto lahat 

ang 

kinakailangang 
datos; Kinilala 

ang mga 

sangguniang 
ginamit 

Wasto at 
kumpleto ang 

karamihan sa 

kailangang 
datos; Kinilala 

ang mga 

sangguniang 
ginamit 

Wasto ngunit 
may ilang 

kulang na mga 

datos; Kinilala 
ang ilan sa mga 

sangguniang 

ginamit 

Maraming kulang na 
mga datos; Hindi 

kinilala ang mga 

sangguniang ginamit 

 

Maayos at 
napakalinaw ng 

pagkakalahad 

ng mga kaisipan 

Maayos at 
malinaw ang 

pagkakalahad 

ng mga 
kaisipan 

Di-gaanong 
malinaw at 

maayos ang 

pagkakalahad 
ng mga 

kaisipan 

Hindi maayos at 
malinaw ang 

pagkalalahad ng mga 

kaisipan 

 

Lubhang 

maayos ang 
pagkakasunod-

sunod ng mga 

bahagi 

Maayos ang 

pagkakasunod-
sunod ng mga 

bahagi 

Di-gaanong 

maayos ang 
pagkakasunod-

sunod ng mga 

bahagi 

Hindi maayos ang 

pagkakasunod-sunod ng 
mga bahagi 

 

Angkop at tama 

ang baybay ng 
mga salita  

Angkop ngunit 

may iilang 
hindi tama ang 

baybay ng mga 

salita 

Mayroong iilang 

mga salita ang 
hindi angkop at 

mali ang 

baybay 

Maraming hindi angkop 

na salita at mali ang 
baybay 

 

 

Nagamit mo ba lahat ng iyong napag-aralan tungkol sa pagsulat ng 

abstrak? Binabati kita sa iyong nagawang awtput. 

 

Isagawa 
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Tayahin 

Sa wakas ikaw ay nandito na sa pagtitipon ng iyong natamong 

kaalaman. Binabati kita dahil hindi ka sumuko sa pagsagot sa mga 

gawaing inihanda sa iyo sa modyul na ito. Laging tandaan na 

makakaya mo basta’t matiwala ka lamang sa iyong sarili. Kaya, 

halina’t magpatuloy. 

 

Panuto: Basahing mabuti ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang titik 

ng tamang sagot. 

 

1. Ito ay uri ng buod na ginagamit sa pagsulat ng papel-pananaliksik. 

    a. abstrak  b. bionote  c. sinopsis  d. sintesis 

 

2. Ito ay maikling buod ng isang artikulo. 

    a. abstrak b. buod  c. bionote  d. sintesis 

 

3. Alin sa mga sumusunod na bilang ng pahina ang mas ideyal kung ikaw 

ay sumusulat ng isang abstrak?  

    a. 2  b. 4   c. 6   d. 8 

 

4. Alin sa mga sumusunod na bilang ng salita ang mas ideyal sa pagbuo ng 

isang abstrak?  

     a. 250  b. 350  c. 450  d. 500 

 

5. Ito ay anyo ng mga salitang mas angkop sa pagsulat ng isang abstrak.  

     a. idyomatiko b. mabulaklak c.maligoy  d. payak 

 

6. Ang abstrak ay isang uri ng anong sulatin?  

     a. balita  b. kuwento  c. lagom  d. sanaysay 
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7. Alin sa mga sumusunod na sulatin ang maaaring gawan ng abstrak?  

     a. kuwento b. nobela  c. rebyu  d. wala sa nabanggit 

 

8. Alin sa mga sumusunod na bahagi ng pananaliksik ang hindi na 

kailangang ilagay sa abstrak?  

     a. layunin b. mga larawan c. pamamaraan d. panimula 

 

9. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng isang mahusay na 

abstrak?  

     a. gumagamit ng mga  direktang pangungusap 

     b. kakikitaan ng mga statistical figures 

     c. maikli 

     d. obhetibo 

 

10. Kailan isinusulat ang isang abstrak?  

     a. bago gawin ang pananaliksik 

     b. pagkatapos magawa ang isang pananaliksik 

     c. sa kalagitnaan ng ginagawang pananaliksik 

     d. walang sa mga nabanggit 

 

11. Saang bahagi ng pananaliksik makikita ang abstrak?  

     a. pagkatapos ng layunin ng pag-aaral 

     b. pagkatapos ng metodolohiya 

     c. pagkatapos ng rekomendasyon 

     d. pagkatapos ng title page 

 

12. Bago isulat ang pinal na sipi ng abstrak, ano ang dapat na gawin?  

     a. basahing mabuti ang papel na gagawan ng abstrak 

     b. basahing muli ang ginawang abstrak 

     c. buoin ang mga kaisipang taglay ng bawat bahagi 

     d. buoin ang mga statistical figures 
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13. Ano ang layunin ng isang abstrak?  

     a. ginagamit upang matukoy kaagad ang layunin ng papel 

     b. gingawang basehan kung katanggap-tanggap ba ang ginawang papel 

     c. ibinibigay ang kabuuang ideya ng isang papel 

     d. lahat ng nabanggit 

 

14. Ano ang pagkakaiba ng abstrak sa kongklusyon?  

     a. mas mahaba ang abstrak sa kongklusyon 

     b. naglalaman ang abstrak ng pinakabuod ng mga bahagi ng papel 

     c. wala itong kaibahan sa kongklusyon 

     d. wala sa mga nabanggit 

 

15. Saan ibinabatay ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan sa abstrak?  

      a. ayon sa pagkakasunod-sunod sa papel 

      b. huling binabanggit ang pinakamahahalagang kaisipan sa papel 

      c. unang binabanggit ang pinakamahahalagang kaisipan sa papel 

      d. walang ideyal na pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. 
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Karagdagang Gawain 

  Kumusta ang iyong naging karanasan sa pagsagot sa mga 

tanong at mga gawain sa modyul na ito? Marami ka bang natutuhan? 

Nawa’y lagi mong isaisp ang mga nalaman mo sa araling ito dahil ito’y 

magagamit mo hindi lamang sa susunod na modyul kundi sa iyong pag-aaral 

sa kolehiyo. Binabati kita sa iyong tiyaga, determinasyon at kahusayang 

ipinamalas upang matapos ang huling modyul sa asignaturang ito. 

  Para mas lalong mapagyaman ang kasanayang iyong natutuhan 

sa modyul na ito ay gawin mo ang karagdagang gawain na inihanda para 

sa’yo.  

 

Panuto: (A) Para sa mga mag-aaral na makakapag-online, humanap ng 

isang halimbawa ng abstrak at suriin ito gamit ang isang checklist  na 

ginamit sa bahaging Pagyamin (Pagsasanay 2) ng modyul na ito upang 

matukoy kung nasunod ba nito ang mga istilo sa paggawa ng abstrak. 

Magbigay rin ng komento sa ibaba kung nasunod ba nito ang etika sa 

pagsulat ng akademikong sulatin. 

(B) Para sa mga mag-aaral naman na hindi makakapag-online, ipagpalagay 

mong gumawa ka ng isang pananaliksik tungkol sa paglobo ng bilang nang 

maagang pagbubuntis sa inyong barangay. Gumawa ka ng isang abstrak 

tungkol sa pananaliksik na ito na isinasaalang-alang ang etika sa 

pananaliksik o pagsulat ng akademikong sulatin. 
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Susi sa Pagwawasto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sa ibang bahagi naman ng modyul ay nasa guro ang pagwawasto at pagbibigay ng 

puntos. 
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PAHATID-LIHAM 

 Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng 

Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyong SOCCSKSARGEN na may 

pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang pangangailangan sa 

bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay sa Most 

Essential Learning Competencies (MELC) ng Kagawaran ng 

Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat 

mag-aaral sa pampublikong paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong 

panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa 

paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming 

hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon. 

 

 

 

 

 

 

  

For inquiries or feedback, please write or call: 

 

Department of Education – SOCCSKSARGEN 
Learning Resource Management System (LRMS) 
 

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 
 

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893 
 

Email Address: region12@deped.gov.ph 

 


