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ABSTRAK (11Bold) : Berisi paling tidak tiga bagian utama yaitu apa yang menjadi tujuan penelitian,
selanjutnya metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian termasuk jenis penelitian, sampel dan
teknik sampling, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, teknik analisis data. Bagian terakhir dari abstrak
adalah apa temuan penelitian dan kesimpulan yang diperoleh. Jumlah kata dalam abstrak tidak boleh lebih dari
250 kata. Tidak diperlukan pencantuman kutipan maupun penulisan rumus dalam penulisan abstrak.
Penulisan abstrak cukup satu paragraf saja. (10 Italic)

Kata kunci (11Bold) – Diusahakan paling banyak lima kata, yang dipisahkan koma (10 Italic)

PENDAHULUAN (11 BOLD)
Bagian pendahuluan berisi uraian yang menjelaskan secara singkat masalah penelitian yang
melatarbelakangi sehingga penelitian dilakukan, uraian ringkas tentang hasil-hasil penelitian
terdahulu yang yang relevan. Bagian akhir dari Pendahuluan adalah uraian tentang tujuan penelitian
(10)

TINJAUAN PUSTAKA (11 BOLD)
Berisi teori-teori utama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian (tinjauan teoritis),
penelitian terdahulu (tinjauan empiris) yang menjelaskan hubungan antar variabel, kerangka konsep
penelitian, dan rumusan hipotesis penelitian (jika ada). (10)

METODE (11 BOLD)
Berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, lokasi
penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, operasional/
pengukuran variabel, dan teknik analisis data. (10)

PEMBAHASAN (11 BOLD)
Berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi uraian tentang
deskrisi data (variabel) yang diperoleh dari penelitian, dilanjutkan hasil pengujian statistik (jika
menggunakan pendekatan kuantitatif). Penyajian hasil uji statistik diupayakan seperlunya saja yang
memang benar-benar diperlukan untuk pembahasan. Bagian pembahasan menguraikan tentang hasil
analisis dikaitkan dengan teori yang digunakan dan penelitian terdahulu (10)
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Judul (10)

KESIMPULAN (11 BOLD)
Berisi uraian tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Penjelasan kesimpulan
harus mampu menjawab tujuan penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian Pendahuluan. Peluang
penelitian lanjutan dapat dimasukkan sebagai saran kepada peneliti berikutnya. Penulisan
kesimpulan seyogyanya tidak berupa nomor-nomor, tetapi berupa uraian utuh tentang apa yang
diperoleh dari penelitian. Meskipun kesimpulan berisi uraian utuh tentang hasil penelitian, tetapi
jangan menggunakan uraian abstrak menjadi kesimpulan (10)

DAFTAR PUSTAKA (11 BOLD)
Berisi sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam naskah artikel, penulisan menggunakan
format penulisan daftar pustaka skripsi. Hanya sumber yang digunakan dalam artikel saja yang
ditulis, jadi bukan diambil sama dengan skripsi. Penulisan daftar pustaka diurut berdasarkan abjad
A-Z dan tidak perlu menggunakan nomor. (10)
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