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ABSTRAK 

Abstrak memuat latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan masing-masing ditulis dalam satu 

paragraf yang memuat maksimum 250 kata. Tipe huruf  yang digunakan adalah Times New 

Roman berukuran 11pt. Pada bagian akhir dicantumkan maksimum lima kata kunci dan 

disusun sesuai urutan abjad. 

Kata kunci: aaaa, bbbb, cccc, dddd, eeee 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara ringkas dan padat, serta tujuan 

penelitian. Persoalan pokok diutarakan sebagai alasan dilakukannya penelitian atau 

penulisan artikel, dengan mengacu pada telaah pustaka yang relevan dalam 5-10 

tahun. 

 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian menguraikan tahapan dan teknik penelitian secara rinci, dilengkapi 

dengan bahan, lokasi, teknik dalam memperoleh dan menganalisis data, instrumen 

(piranti keras dan lunak). Pada bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, 

namun tidak perlu mencantumkan penomoran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini merupakan inti tulisan ilmiah, sebab memuat data hasil pengujian berdasar 

pada pendekatan yang digunakan serta analisis hasil pengujian. Analisis hendaknya 

dikaitkan dengan simpulan, pendapat, teori-teori dan segala hasil penelitian lain yang 

relevan. Penyajian pada bagian ini didukung  dengan grafik, tabel, dan ilustrasi lain 

sesuai dengan kebutuhan. Bagian ini bisa dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi 

tidak perlu mencantumkan penomorannya. 

 

SIMPULAN / SIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini memuat hanya simpulan saja atau simpulan dan saran.  Simpulan dan 

saran dapat dibuat dalam sub bab yang terpisah. Simpulan menjawab tujuan, bukan 

mengulang teori. Saran merupakan penelitian lanjutan yang dirasa masih diperlukan 

untuk penyempurnaan hasil penelitian supaya berdaya guna.   

 

DAFTAR PUSTAKA 
Bagian ini hanya memuat referensi yang benar-benar dirujuk dalam tulisan dan 

ditulis berurut berdasarkan abjad. Sistematika penulisannya adalah: 



1. Perujukan menggunakan aturan penulis, tahun, hanya mencantumkan nama 

belakang penulis dan tahun tulisan (contoh: Kotler, 2000) 

2. Sistematika penulisan untuk buku: nama penulis (nama terakhir lebih dahulu, 

lalu nama pertama dan seterusnya disingkat), tahun publikasi, Judul buku,  

penerbit, kota. 

3. Sistematika penulisan untuk jurnal: nama penulis (nama terakhir lebih dahulu, 

lalu nama pertama dan seterusnya disingkat), tahun publikasi, “Judul tulisan”,  

nama jurnal, penerbit, volume, nomor, hal. 

4. Sistematika penulisan untuk skripsi/tesis/disertasi: nama penulis (nama 

terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya disingkat), tahun 

lulus, Judul skripsi/tesis/disertasi, fakultas, universitas, kota. 

5. Sistematika penulisan untuk artikel dari internet: nama penulis (nama terakhir 

lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya disingkat), tanggal, bulan, 

dan tahun download, Judul tulisan, alamat situs. 

6. Sistematika penulisan untuk artikel dalam koran/majalah: nama penulis 

(nama terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya disingkat),  

tanggal, bulan dan tahun  publikasi, “Judul tulisan”,  nama koran, kota. 
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Ketentuan Penulisan 

1. Tulisan ilmiah menggunakan bahasa Indonesia baku, setiap kata asing 

diusahakan dicari padanannya dalam bahasa Indonesia baku, kecuali jika 

tidak ada, tetap dituliskan dalam bahasa aslinya dengan ditulis italic. 

2. Perujukan pada teks menggunakan aturan (penulis, tahun) 

3. Tulisan ilmiah dikirimkan dengan format: 

 Ukuran kertas yang digunakan ukuran A4 

 Huruf Times New Roman, ukuran 11pt 

 Margin keliling 1” atau 3cm 

 Spasi 1.0 

 Dalam bentuk 2 kolom kecuali 1 kolom 

 Panjang tulisan minimum 6 halaman, maksimum 10 halaman 

 Rumus ditulis menggunakan Mathematical Equation 

 Penggunaan simbol hendaknya menggunakan simbol standar yang ada 

 Penulisan judul tabel di atas tabel, sedangkan penulisan judul gambar 

diletakkan di bawah gambar, di tengah, sentence case, dengan jarak 1 



spasi dari tabel atau gambarnya menggunakan huruf Times New 

Roman, ukuran 10pt 

 Penulisan sumber tabel atau gambar diletakkan di bawah tabel dan 

gambar. Untuk gambar ditulis di tengah sedangkan untuk tabel ditulis 

sejajar tabel dengan huruf Times New Roman 10pt dengan jarak        

1 spasi. Tulisan dalam tabel menggunakan huruf Times New Roman 

10 pt. 


