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1.

PENDAHULUAN (UPPERCASE, LEFT,
BOLD, FONT ARIAL 10)
Jurnal ini hanya memuat artikel yang
disusun dengan isi dan format yang sesuai
dengan ketentuan pada halaman ini dan
contoh LAY OUT di halaman berikutnya.

1.1 Latar Belakang (Tinjauan Pustaka).
(Titlecase, left, Bold, font Arial 10).
Uraian tentang substansi penelitian atau
tinjauan yang dilakukan penulis dengan
dasar publikasi mutakhir.
1. 2 Tujuan (huruf seperti 1.1)
Menjelaskan dengan singkat tujuan
penelitian ataupun tujuan yang akan
dilakukan.
2.

METODOLOGI
Pada BAB ini penulis bisa membagi 2 atau
3 sub bab.

2.1 Tempat dan waktu penelitian ;
menjelaskan di mana dan kapan
penelitian dilakukan;
2.2 Sampling dan analisis sampel; yang
menjelaskan bagaimana mengambil sampel
dan dianalisis di mana dengan metode apa.
2.3 ............... (jika perlu)

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
(huruf seperti 1.)
Pada BAB ini penulis dapat membagi 2 sub
bab atau lebih.

3.1 Laporan Penelitian
(huruf seperti 1.1)
Penulis harus menyampaikan data/
hasil pengamatannya. Hubungkan dan
diskusikan dengan referensi hasil/hasil
penelitian lain. Jelaskan mengapa hasil
penelitian anda berbeda atau sama
dengan referensi yang ada, kemudian ambil
kesimpulannya.
3.2 Artikel Ulasan (Huruf seperti 1.1)
Penulis menyampaikan “teori, pandangan
dan hasil penelitian” peneliti lain tentang
sebuah substansi/isu yang menarik.
Diskusikan/kupas perbedaan dan
persamaan referensi yang anda sampaikan
tersebut. Ambil kesimpulan; yang akan lebih
baik jika penulis mampu mensinergikan
referensi yang ada menjadi sebuah
pandangan baru.
Tabel dan Gambar dapat disisipkan di
tengah-tengah artikel. Contoh :
Tabel 1. Judul Tabel (Capital Each Word,
regular, ditulis di atas tabel).

Gambar 1. Judul Gambar (Capital Each
Word, regular, ditulis di bawah
gambar).
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Penulis bisa membagi 2 sub bab: 4.1
kesimpulan yang berisi kesimpulan pada
pembahasan dan 4.2. Saran diberikan jika
ada hasil penelitian yang perlu ditindak
lanjuti.

UCAPAN TERIMAKASIH
Berisikan ucapan terima kasih penulis pada pihak
yang membantu (kalau perlu saja).

DAFTAR PUSTAKA
Berisi referensi yang diacu yang dalam artikel
ditulis dengan superscript dan ditulis dengan cara
berikut:
1.

Author, tahun Judul paper, jurnal/prosidang/
buku, Vol (no), hal/jumlah hal. (perhatikan
cara menaruh singkatan nama sebagai
author ke-1: Garno, Y.S. dan nama ke-2:
Y.S. Garno).
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