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Abstract [Times New Roman 11CetakTebal dan Miring]
Abstract ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang berisikan:

Orientation/ latar belakang:
Research purpose/ tujuan penelitian:
Research design, approach and method/ desain penelitian, pendekatan, dan metode,
Main Findings/ hasil temuan,
Abstract ditulis tidak lebih dari 200 kata. (Times New Roman 11, spasi tunggal, cetak
miring dan dalam satu paragraph).
Keywords: Maksimum5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman
11spasi tunggal, dan cetak miring]
PENDAHULUAN [Times New Roman 11 bold]
Bagian pendahuluan berisi latar belakang, konteks penelitian, hasil kajian pustaka, dan tujuan
penelitian. Seluruh bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragrafparagraf dengan panjang 15-20% dari total panjang artikel. [Times New Roman, 11].
METODE PENELITIAN [Times New Roman 11 bold]
Bagian metode penelitian berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang secara nyata dilakukan oleh peneliti,
dengan panjang 10-15% dari total panjang artikel. [Times New Roman, 11]
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Bagian hasil dan pembahasan berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan
pertanyaan penelitian. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan hasil
dan pembandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis. Panjang paparan hasil dan
pembahasan 40-60% dari total panjang artikel. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel,
grafik (gambar), dan/atau bagan [Times New Roman, 11].
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Masukkan
Gambar (jika ada)

Gambar 1...tulis keterangan gambar..

Kolom 4
Baris 1
Baris 2

SIMPULAN [Times New Roman 11 bold]
Bagian simpulan berisi temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau
berupa intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf.[Times New Roman,
11].
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