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ABSTRAK (TIMES NEW ROMAN, 12, BOLD, CAPITAL)
Abstrak merupakan gambaran umum dari penelitian atau isi artikel. Abstrak dalam bentuk
paragraf yang memuat: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil. Abstrak ditulis dalam
Bahasa Indonesia sebanyak kurang lebih 200 kata dengan menggunakan spasi 1. Abstrak ini
menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 11.
Kata-kata Kunci : Times New Roman, 11.

ABSTRACT ((TIMES NEW ROMAN, 12, BOLD, CAPITAL), Italic)
Tuliskan abstrak tulisan anda dalam Bahasa Inggris di sini dengan huruf Times New Roman
ukuran 11. Abstrak ditulis sebanyak kurang lebih 200 kata dengan menggunakan spasi 1,
Italic.
Keywords : Times New Roman, 11, Italic

PENDAHULUAN (Times New Roman, 12, Bold)
Latar Belakang
Latar Belakang diketik dengan Font times new roman 12 spasi 1,5. Bagian ini
berisi uraian tentang apa penelitian Anda dan mengapa penelitian itu dilakukan. Uraian
ini didukung dengan

data-data, penomena, atau penelitian sejenis yang pernah

dilakukan sebelumnya sehingga dapat tergambarkan dengan jelasnya adanya masalah
yang hendak diteliti. Jika data disajikan dalam bentuk tabel, maka cara penyajiannya
sebagai berikut:

Tabel 1: Judul Tabel
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-
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Sumber: Jelaskan sumber tabel
Rumusan Masalah
Mendiskripsikan tentang pertanyaan penelitian.
Tujuan Penelitian
Mendiskripsikan tentang tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian
KERANGKA TEORI (TIMES NEW ROMAN, 12, BOLD)
Uraian ini didukung dengan kajian pustaka sebagai landasan Teori dalam
penelitian. Pada bagian ini bila dibutuhkan ada sub pokok pembahasan, maka sub pokok
pembahasan disusun sebagai berikut :
Kajian tentang sub pokok bahasan
Mulai dari sini tulisannya ...... dst.
Kajian tentang sub pokok bahasan
Mulai dari sini tulisannya ...... dst.
Kajian tentang sub pokok bahasan
Mulai dari sini tulisannya ...... dst.

(font times new roman dengan ukuran 12, spasi 1,5)

METODE PENELITIAN (Times new roman, 12, Bold)
Bagian ini menjelaskan tentang metode/pendekatan yang digunakan. Berisi
jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian,

prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkait dengan cara
penelitiannya.. (font times new roman dengan ukuran 12)
HASIL DAN PEMBAHASAN (Times new roman, 12, Bold)
Hasil
Hasil berisi paparan temuan penelitian. Data yang disajikan adalah data yang
sudah diolah dan siap dibaca untuk menjawab tujuan penelitian (bukan data mentah),
selain itu untuk memperjelas dapat diberikan ilustrasi berupa gambar dan tabel. Namun,
hasil yang telah dijelaskan dengan tabel atau ilustrasi tidak perlu dipaparkan dalam
uraian teks secara terperinci. Paparan hasil ditulis dalam bentuk paragraf, tidak dalam
bentuk pembagian per subbab/poin. Persamaan Matematis, dikemukakan dengan jelas
dan diketik menggunakan program untuk formula, misalnya Equation atau Math Type.
Angka desimal, ditandai dengan koma (,) untuk bahasa Indonesia dan titik (.) untuk
bahasa Inggris. Tabel dan gambar harus dicantumkan, kemudian secara berurutan
diberi nomor dan diacu berurutan dalam naskah, judul ditulis dengan singkat dan jelas.
Tabel dibuat dalam bentuk tabel terbuka (yaitu hanya terdapat garis horizontal di
kepala tabel dan bagian akhir tabel. Ilustrasi berupa gambar meliputi foto, grafik, peta,
dan bagan (font times new roman dengan ukuran 12).
Pembahasan
Bagian ini berupa uraian pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian. Seperti
halnya paparan hasil, pembahasan juga ditulis dalam bentuk paragraf, tidak dalam
bentuk pembagian per subbab/poin. Pembahasan dengan mengaitkan dengan teori dan
temuan empiris dengan memanfaatkan pustaka terkait (jurnal). (font times new roman
dengan ukuran 12).
SIMPULAN (Times new roman, 12, Bold)
Simpulan
Simpulan ditulis satu paragraph penuh yang tidak terpisah. ((font times new

roman dengan ukuran 12).

Saran
Saran ditulis satu paragraph penuh yang tidak terpisah. (font times new roman

dengan ukuran 12).
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