CALL FOR PAPERS
SEMINAR NASONAL PASCASARJANA

1. Abstrak Paper
 Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maksimal 150 kata.
 Abstrak ditulis dengan huruf palatino linotype 11 point dengan jarak 1 spasi.
 Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang
diteliti.
 Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, hipotesis, metode
penelitian dan ringkasan hasil yang dirangkai secara utuh dan mampu mewakili isi paper.
 Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
 Kata kunci (3 s.d 5 kata)

2. Fulltext Article (maksimal 5000 kata)

Judul Artikel Lengkap
[Maksimum 14 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul sebaiknya ringkas dan
lugas menggambarkan isi tulisan. Boleh menggunakan judul yang kreatif dan menarik minat
pembaca. Kata pengaruh, hubungan, dan studi kasus sebaiknya tidak digunakan sebagai
judul. Lokasi penelitian dipaparkan di bagian metode, tidak disebut di judul]

Penulis1, Penulis2, Penulis3
[Tuliskan nama lengkap penulis tanpa gelar, instansi tempat penulis bekerja/ belajar,
dan alamat korespondesi (e-mail) penulis]
1,2Institusi/afiliasi; alamat, telp/fax of institusi/afiliasi
e-mail: *1xxxx@xxxx.xxx, 2xxx@xxxx.xxx, 3xxx@xxxx.xxx

Abstract. A maximum 150 word abstract in English with palatino linotype font 11 point, 1
spacing. Abstract should be clear, descriptive, and should provide a brief overview of the
problem studied. Abstract topics include reasons for the selection or the importance of research
topics, hipothesis, research methods and a summary of the results. Abstract should end with a
comment about the importance of the results or conclusions brief.

Keywords: (in italics, alfabetic) 3-5 words

Abstrak. Maksimal 150 kata berbahasa Indonesia dengan huruf palatino linotype 11 poin, spasi
1. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang
diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, hipotesis,
metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang
pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
Kata kunci: (dicetak miring, ditulis secara alfabetis) 3-5 kata
Pendahuluan
Uraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, dan
diakhiri dengan hipotesis (jumlah hlm maksimal 20% dari keseluruhan hlm naskah). Berisi; (a)
paparan perkembangan terkini bidang ilmu yang diteliti yang argumentasinya didukung oleh
hasil kajian pustaka primer dan mutakhir; (b) paparan kesenjangan; (c) argumentasi peneliti
dalam menutup kesenjangan tersebut sebagai janji kontribusi penelitian bagi perkembangan
ilmu; dan (d) paparan tujuan penelitian.
Peneliti

juga

harus

melaporkan

kondisi-kondisi

terkait

dengan

paper

yang

akan

dipresentasikan yang sekiranya penting untuk dilaporkan. Misalnya jika paper merupakan
bagian dari penelitian yang lebih besar (penelitian payung); merupakan replikasi dari studi
sebelumnya; merupakan bagian dari disertasi (e.g. bagian meta analisis); dsb.
Metode
Berisi identifikasi variabel, subjek penelitian, instrumen penelitian, dan metode penelitian
termasuk teknik analisis statistik yang digunakan (jumlah hlm maksimal 20%). Berisi paparan
tentang segala sesuatu yang memang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian
secara jelas seolah olah memberi peluang peneliti lain untuk melakukan replikasi atau verifikasi
terhadap penelitiannya. Hindari definisi-definisi yang dikutip dari buku dalam paparan di
bagian metode.

Hasil

Untuk penelitian dengan metode kuantitatif, hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif,
hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis kemudian dianalisis secara kritis (maks. 20% dari
keseluruhan hlm naskah) dipaparkan secara berurutan atau terpadu. Paparan bagian hasil
berisi hasil analisis data. Jika ada tabel/bagan/gambar berisi paparan hasil analisis yang sudah
bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar tidak berisi data
mentah yang masih dapat atau harus diolah.
Untuk penelitian dengan metode kualitatif penyampaian hasil harus disesuaikan dengan
pendekatan kualitatif yang digunakan (i.e. narrative research, phenomenology, grounded
theory, ethnography, dan case study).
Tabel dan Gambar
Semua tabel dan gambar yang dituliskan dalam naskah harus disesuaikan dengan urutan 1
kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan reviewer untuk mencermati makna
gambar.

Contoh penulisan Tabel
Tabel 1.
[Ket. Tabel.....................]
Parameter

Unit

Massa, ms

1 (kg)

Reducer, c

1,81(Ns/m) a

Stiffness, ks

22.739,57(N/m) b

footnote bfootnote

a

Contoh Gambar

Disarankan untuk menggunakan fitur text box pada
MS Word untuk menampung gambar atau grafik,
karena hasilnya cenderung stabil terhadap
perubahan format dan pergeseran halaman
dibanding insert gambar secara langsung

Gambar 1. [Ket. gambar....]
Rumus Matematika
[Gunakan persamaan Microsoft Equation Editor atau MathType, ditulis ditengah, dan diberi
nomor persamaan mulai dari (1), (2) dst.]
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Diskusi
Penjelasan mengenai hasil penelitian, dikaitkan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya,
dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan

(jumlah hlm

maksimal 30-40% dari keseluruhan hlm naskah). Paparan bagian diskusi berisi pemberian
makna secara substansial terhadap hasil analisis dan perbandingan dengan temuan-temuan
sebelumnya berdasarkan hasil kajian pustaka yang relevan, mutakhir dan primer.
Perbandingan tersebut sebaiknya mengarah pada adanya perbedaan dengan temuan penelitian
sebelumnya sehingga berpotensi untuk menyatakan adanya kontribusi bagi perkembangan
ilmu.

Kesimpulan

Isi kesimpulan merupakan rumusan jawaban dari tujuan penelitian bukan rangkuman hasil
penelitian. Kesimpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat didasarkan pada hasil dan
diskusi (maksimal 1 hlm), dibuat

dalam bentuk alinea (bukan numerik), berisi temuan

penelitian sebagai sintesis antara hasil analisis data dan hasil pembahasan, serta lebih
menonjolkan hal-hal yang baru yang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu
psikologi.
Saran
Saran dibuat secara ringkas, jelas dan padat, dan dibuat dalam bentuk alinea (bukan numerik).
Kepustakaan
(Tuliskan daftar pustaka yang menjadi acuan secara alfabetis dan kronologis. Daftar Pustaka
adalah daftar acuan/referensi bukan bibliografi, maka harus memuat semua sumber yang
diacu dalam naskah, dan tidak perlu memuat sumber yang tidak diacu. Daftar rujukan berisi
semua yang dirujuk dalam teks yang berasal dari sumber yang; (a) relevan, (b) minimal 80%
mutakhir (10 tahun terakhir), dan (c) minimal 80% primer, terutama dari artikel jurnal).
Penulisan referensi mengacu pada American Psychological Association (APA) 6Ed Tahun 2010
http://www.apastyle.org/pubmanual.html

