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ABSTRAK
Abstrak di tulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak berisi ringkasan pokok bahasan keseluruhan naskah yang
memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan Kesimpulan tanpa harus memberikan keterangan terlalu rinci dari setiap bab,
dan maksimal terdiri dari 300 kata. Abstrak ditulis dengan times new roman ukuran 9.

PENDAHULUAN
Pendahuluan harus memberikan latar
belakang singkat tentang pokok bahasan yang
ditulis, yang berisi tentang permasalahan
penelitian, data yang menunjang, rangkuman
kajian teoritik yang relevan, sehingga pembaca
dapat memahami dan mengevaluasi hasil dari
penelitian lain yang sudah dilakukan tanpa harus
membaca sendiri publikasi sebelumnya tersebut
dan diakhiri dengan tujuan penelitian. Untuk itu,
naskah yang akan dikirim harus menggunakan
pustaka yang benar-benar mendukung.

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi informasi yang terstruktur
tentang metode dan pendekatan, lokasi
penelitian, waktu penelitian, populasi dan
sampel, pengumpulan data dan analisis data.
Bagian-bagian lainnya bisa ditambahkan sesuai
dengan kebutuhan penelitian, seperti prosedur
penelitian, prosedur pengambilan data, dan
prosedur analisis data.

PEMBAHASAN
Bagian hasil hanya berisi hasil-hasil penelitian,
baik yang disajikan dalam bentuk tulisan
wawancara, tabel, maupun gambar. Gambar dan
tabel harus diberi judul dan jika bersumber dari
publikasi terdahulu, harus mendapat persetujuan
dari penulisnya. Penggunaan foto diperbolehkan
jika foto tersebut benar-benar mewakili hasil
penemuan. Semua tulisan wawancara, tabel, dan
gambar harus dinarasikan dengan jelas.
Bagian pembahasan berisi interpretasi
dan analisis yang komprehensif dari hasil
penelitian yang diperoleh dan dikaitkan dengan
hasil-hasil yang pernah dilaporkan. Pengulangan
penyajian metode dan hasil penelitian serta halhal yang telah diungkapkan di Bab Pendahuluan
harus dihindarkan.
Judul Tabel.
Variabel
Usia
Jenis Kelamin
Keterangan tabel (jika ada)

F

p

1,57
2,77

0,21
0,10
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Keterangan : Jumlah artikel Full Paper minimal
8 hal, maksimal 15 halaman

Gambar 1. Judul gambar

KESIMPULAN
Bagian ini adalah Bagian ini adalah
simpulan dari hasil penelitian dan saran
rekomendasi. Penulis dilarang menulis ulang
(copy paste) bagian hasil, tetapi harus
memparafrasakan isi hasil penelitian yang sudah
ditulis dan dinarasikan. Isi kesimpulan juga
harus mempertimbangkan semua aspek yang
terkait dengan hipotesis dan tujuan penelitian.
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