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Abstrak (Arial 10, bold, spasi 1)
Abstrak berisi highlight penelitian mewakili bagian pendahuluan,
metode yang digunakan, hasil dan pembahasan serta kesimpulan.
Menampilkan data kuantitatif hasil penelitian yang menonjol yang
terkait dengan judul. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan
Inggris maksimum 250 kata. Abstrak ditulis dengan spasi tunggal.
Keyword: terdiri dari 3-5 kata

PENDAHULUAN
(Arial 11, bold)
Pendahuluan berisi latar belakang dan permasalahan
penelitian yang didukung dengan kepustakan, dan diakhiri
dengan tujuan penulisan. Batang tubuh teks
menggunakan font :Arial 11, spasi 1,5.
METODE PENELITIAN

Berisi tentang penjelasan bagaimana penelitian
dilakukan. Menjelaskan secara ringkas rancangan penelitian,
populasi dan sample, teknik pengumpulan data, dan teknik
analisis data. Dalam metode dijelaskantentang spesifikasi alat
dan bahannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Merupakan bagian utama artikel hasil penelitan yang
ditandai dengan bagian terpanjang dalam penulisan artikel.
Berisi tentang hasil penelitian setelah dilakukan analisis dan
pengujian. Proses analisis tidak perlu dicantumkan. Hasil
penelitian dapat didukung dengan tabel dan gambar. Tabel dan
gambar harus diberi nomor dan judul serta diulas dalam hasil
dan pembahasan.
Pembahasan merupakan upaya untuk mengkaitkan hasil
penelitian dengan teori-teori pendukung dalam rangka
menjawab tujuan penelitian. Dengan demikian pada bagian
pembahasan ini perlu juga disampaikan bagaimana temuantemuan penelitian tersebut diperoleh, menafsirkan hasil temuan
serta merumuskan modifikasi teori yang diperoleh.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Simpulan ditarik dari hasil dan pembahasan mengacu
pada tujuan penelitian.
Saran
Saran berisi implikasi kebijakan. Saran ditulis dalam
bentuk paragraf.
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pertama. Komposisi daftar pustaka 80 % berasal dari pustaka
primer (jurnal). Pustaka dari jurnal minimal terbitan 10 tahun
terakhir.
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