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ABSTRACT 
Ketik abstrak bahasa inggris di sini. Isi abstract atau abstrak menggunakan fonta Times New Roman 9.                
Abstrak terdiri atas: pokok permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam             
bentuk satu paragraf, tanpa acuan (referensi), tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis             
bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak bukan merupakan hasil copy paste dari              
kalimat yang ada dalam isi naskah. Isi abstrak bahasa inggris maksimal 250 kata. 
  
Kata kunci: kata kunci satu; kata kunci dua; kata kunci tiga; dst (bahasa Indonesia. minimal 3 kata                 
kunci) 

  
KETIK JUDUL BAHASA INGGRIS font 11 (maksimal 15 kata) 

  
ABSTRAK 
Ketik abstrak bahasa Indonesia di sini. Isi abstract atau abstrak menggunakan font Times New Roman 9.                
Abstrak terdiri atas: pokok permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam             
bentuk satu paragraf, tanpa acuan (referensi), tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis             
bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak bukan merupakan hasil copy paste dari              
kalimat yang ada dalam isi naskah. Isi abstrak bahasa indonesia maksimal 250 kata. 
  
Keywords: Keywords satu; Keywords dua; Keywords tiga; dst. (bahasa Inggris, minimal 3 keywords) 

  
PENDAHULUAN 

  
Isi pendahuluan adalah hal mendasar atau urgensi permasalahan yang melatarbelakangi          
ditulisnya kajian/penelitian, ditulis dengan font Times New Roman 10. 

  
METODE 

  
Isi metode kajian adalah teknik pengumpulan data, sumber data, cara analisis data, uji             
korelasi, dan sebagainya, ditulis dengan fonta Times New Roman 10. Dalam bab ini dapat              
juga dicantumkan rumus ilmiah yang digunakan untuk analisis data/uji korelasi. 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 



  
Isi Hasil dan Pembahasan 

Bahasan utama berisi hasil dan pembahasan, ditulis dengan font Times New Roman 10.             
Hasil bukan merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/dianalisis          
dengan metode yang telah ditetapkan. Pembahasan adalah perbandingan hasil yang          
diperoleh dengan konsep/teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Isi hasil dan           
pembahasan mencakup pernyataan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan         
sebagainya. 

  
Tabel dan gambar maksimal 6 disertai dengan nama tabel dan gambar serta pula terdapat              
sumber-sumber tersebut 

  
Isi hasil dan pembahasan 

Bagian ini berisi sub-bahasan utama ditulis dengan font Times New Roman 10.            
Sub-bahasan ditulis secara sistematis. Diharapkan penomoran dalam sub-bahasan        
jangan ditulis terlalu banyak. 

  
  

SIMPULAN 
  

Isi Simpulan ditulis dengan font Times New Roman 10. Simpulan merupakan ikhtisar            
dari penelitian yang telah dilakukan. Simpulan bukan merupakan ringkasan dari hasil           
pembahasan yang mengacu pada teori tertentu, tetapi hasil dari analisis/uji korelasi           
data yang dibahas. 

  
UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada) 

  
Saran dan ucapan terimakasih bersifat optional (jika ada), ditulis satu paragraf dengan            
font Times New Roman 10. 

  
DAFTAR PUSTAKA 

  
Isi daftar pustaka ditulis dengan font Times New Roman 10 dan ditulis 1 spasi. Daftar               
pustaka merupakan sumber acuan/rujukan yang dijadikan bahan kutipan penulisan         
naskah. Penulisan daftar pustaka menggunakan aturan American Psychological        
Association (APA) Style. Jumlah sumber rujukan yang dijadikan daftar pustaka          
literatur ilmiah (80% referensi primer dan 20% referensi sekunder). Sumber referensi           
primer, seperti: jurnal, laporan penelitian, dan makalah prosiding. Sumber referensi          



sekunder, seperti: buku, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber internet. Sebaiknya          
penulisan kutipan menggunakan aplikasi reference manager Mendeley. 
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Isi metode kajian adalah teknik pengumpulan data, sumber data, cara analisis data, uji korelasi,              
dan sebagainya, ditulis dengan fonta Times New Roman 10. Dalam bab ini dapat juga              
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Isi Hasil dan Pembahasan 
Bahasan utama berisi hasil dan pembahasan, ditulis dengan font Times New Roman 10. Hasil bukan               
merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/dianalisis dengan metode yang telah            
ditetapkan. Pembahasan adalah perbandingan hasil yang diperoleh dengan konsep/teori yang ada dalam            
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SIMPULAN 
  
Isi Simpulan ditulis dengan font Times New Roman 10. Simpulan merupakan ikhtisar dari penelitian yang               
telah dilakukan. Simpulan bukan merupakan ringkasan dari hasil pembahasan yang mengacu pada teori             
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aplikasi reference manager Mendeley. 



  
  
 


