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ABSTRAK (Font Times New Roman 12, cetak tebal)

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, memuat latar belakang atau isu-isu pokok, tujuan
penelitian, metode/pendekatan, hasil penelitian/kajian pustaka, dan kesimpulan. Abstrak
ditulis dalam beberapa alinea, tidak lebih dari 250 kata. (Times New Roman 12, satu
spasi/spasi tunggal).
Kata kunci: antara 3-5 kata, dipisahkan oleh tanda koma.

1. PENGANTAR
Pengantar mencakup latar belakang serta
urgensi dan rasionalisasi kegiatan. Tujuan
kegiatan dan rencana pemecahan masalah
disajikan dalam bagian ini. Tinjauan
pustaka yang relevan dan pengembangan
hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam
bagian ini. [Times New Roman 12; 1,5
spasi].

2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian menjelaskan rancangan
kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan
dan alat utama, tempat, teknik
pengumpulan data, definisi operasional
variabel penelitian, dan teknik analisis.
Times New Roman 12; 1,5 spasi].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menyajikan hasil penelitian,
dan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik,
gambar, atau bagan. Bagian pembahasan
memaparkan hasil pengolahan data dan
interpretasi hasil secara logis serta
mengaitkannya dengan sumber rujukan
yang relevan.
Times New Roman 12 ; 1,5 spasi].

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas
hasil penelitian dan pembahasan [Times
New Roman 12; 1,5 spasi].

5. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka memuat semua rujukan
yang digunakan [Times New Roman 12; 1
spasi].
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Ketentuan Lain:
a. Marjin kiri 3 cm. Sedangkan marjin

atas, bawah dan kanan 2,5 cm.
b. Makalah ditulis dalam 2 kolom dengan

ketentuan lebar 7,33 cm dan spasi 0,85
cm.

c. Jumlah halaman makalah lengkap
maksimal 7 halaman.


