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ABSTRAK

Abstrak meliputi uraian tujuan, metode, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis secara singkat,
padat dan ditulis dalam satu paragraf (sekitar 250 kata) yang merangkum variabel-variabel
penting penelitian, tujuan, dan metode (misal: sampel dan teknik analisis yang digunakan),
serta jawaban atas masalah penelitian (hasil). Abstrak berisi kata kunci, ide atau konsep dasar
bidang studi (tidak lebih dari 6 kata).

PENDAHULUAN

Persyaratan umum:
1. Naskah harus dalam bentuk karya tulis ilmiah di bidang peprajakan;
2. Naskah yang dikirim harus merupakan karya asli, yaitu tidak pernah dilombakan,
manuskrip yang sama tidak boleh telah diterbitkan atau diterima untuk publikasi di
jurnal / buku lain, baik secara penuh atau substansial; dan tidak boleh diserahkan
kepada jurnal lain untuk publikasi bersamaan atau sedang dipertimbangkan untuk
publikasi atau bahkan sedang ditinjau;
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan melampirkan nama pengarang, afiliasi
kelembagaan, dan email. Format file soft copy harus dalam Microsoft Word, Ukuran
kertas A4, margin 3 cm untuk setiap sisinya, jenis huruf Times New Roman, ukuran
12, spasi 1.5;
4. Naskah harus sesuai dengan pedoman berikut, dan harus diformat sesuai dengan
pedoman penulisan WTC 2020 untuk diserahkan;
5. Naskah hanya dapat dikirim melalui email, alamat email WTC 2020 adalah
febunwarwtc@gmail.com;

Bagian ini berisi tentang manfaat, tujuan, dan latar belakang penelitian (manfaat penelitian
dari segi teori dan praktik). Gunakan gaya APA ke-6 untuk membuat kutipan. Format in text
citation menggunakan metode author-date,yaitu nama terakhir pengarang dan tahun terbit
sumber yang dikutip muncul dalam teks, contoh (Kuntarto,2014), dan referensi
muncul lengkap di daftar pustaka pada akhir karya tulis.
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harus

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis (Kuantitatif) atau
Tinjauan Pustaka (Kualitatif)

Bagian ini berisi landasan teoritis dan referensi literatur yang berkaitan dengan penelitian
sebelumnya yang terkait dengan topik dan juga menyoroti perbedaan penelitian. Literatur
yang dirujuk diterbitkan tidak lebih dari sepuluh tahun. Selain itu, disarankan untuk
memprioritaskan literatur sebagai urutan berikut: terkemuka jurnal internasional, jurnal
nasional terakreditasi, jurnal nasional, internasional simposium, simposium nasional, dan
buku teks.

Untuk penelitian dengan pengujian hipotesis, pengembangan hipotesis dibangun berdasarkan
teori pendukung, penelitian sebelumnya, dan penalaran logis. Setelah penjelasannya
dirumuskan, kemudian tulis hipotesis Anda dengan format sebagai berikut:
H1: tulis hipotesis yang dirumuskan.
Untuk penelitian kualitatif (tanpa pengujian hipotesis), maka yang disajikan pada bagian ini
adalah tinjauan pustaka (teori dan penelitian sebelumnya serta argumentasi yang difokuskan
pada ulasan penelitian). Jika perlu, fokus penelitian dapat ditulis pada bagian ini pada
formulir pertanyaan oleh format berikut:
RQ: tulis masalah yang mewakili fokus penelitian.

Metode penelitian

Bagian ini terdiri dari desain penelitian, subjek/objek/populasi/sampel, definisi operasional,
pengukuran variabel, teknik pengumpulan data dan instrumen, dan teknik analisis data.

Hasil dan Diskusi

Bagian ini berisi tentang karakteristik data subjek/objek /sampel/responden, data hasil
analisis, instrumen, dan hasil pengujian hipotesis (jika ada), jawaban atas pertanyaanpertanyaan penelitian, temuan, dan interpretasi. Jika memungkinkan, dapat dibuat grafik
untuk setiap variabel penelitian. Selanjutnya disajikan nilai statistik deskriptif (misalnya,
Rata-rata, Standar deviasi, Maksimum, Minimum) dengan interpretasinya. Di akhir bagian
menunjukkan hasil penelitian hipotesis dan pembahasannya secara lengkap. Dalam bagian
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diskusi, naskah harus membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya.
Implikasi penelitian dan arah penelitian di masa depan diperbolehkan untuk disajikan.

Kesimpulan

Bagian ini menyajikan kesimpulan penelitian, implikasi, keterbatasan, dan saran untuk
penelitian di masa depan. Implikasinya adalah nasehat praktis dari hasil penelitian.
Keterbatasan penelitian mencakup semua aspek yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti
untuk menyempurnakan penelitian di masa depan, sedangkan saran penelitian adalah arahan
untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka
Berisi sumber-sumber yang dirujuk dalam karya tulis ilmiah menggunakan format dasar:
Author, A. A. (Tahun). Judul. Tempat terbit: Penerbit.
Calfee, R. C., &Valencia, R. R. (1991). APAguide to preparing manuscripts for journal
publication. Washington, DC: American Psychological Association.
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