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ABSTRAK
Abstrak memuat tujuan penelitian, metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, 150-200 kata tanpa acuan, catatan kaki, kutipan pustaka, singkatan/akronim. 

ABSTRACT
Abstract contains research aim/purpose, methods, research results and conclusion; written in one paragraph, 150-200 words, without references, footnotes, quotation, and abbreviation/acronym.
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Kalimantan Timur, 75121
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Email: jgvstkpkbinainsan@gmail.com

PENDAHULUAN
Uraian dalam bagian ini terdiri atas latar belakang, rasional penelitian, permasalahan dan tujuan penelitian, kajian teori yang mencakup teori dan hasil penelitian yang relevan, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pendahuluan ditulis dengan font Arial, ukuran 11, spasi 1.5. 
Bagian ini dapat ditulis dalam continuous text (tanpa sub bagian atau sub judul) atau dengan penentuan sub judul. Jika dengan sub judul makan sub judul ditentukan tidak terlalu panjang serta harus mencerminkan inti dari tulisan, lugas, informatif, spesifik, dan efektif dalam merepresentasikan seluruh tulisan. 
Kajian teori adalah alat untuk melihat fenomena dan menjelaskan variabel penelitian, dapat berupa sketsa rinci atau out-line dari gagasan penelitian. Kajian teori harus menggunakan acuan yang kuat, tajam, mutakhir, dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian teori mengemukakan hasil penelitian yang membahas subjek atau pendekatan teoretis yang sudah dilakukan oleh orang lain atau peneliti sendiri. Konsep tersebut dipadukan menjadi sebuah simpulan yang bermakna yang mendukung formulasi penelitian.
Pustaka acuan naskah artikel hasil penelitian maupun kajian minimal berjumlah 10 pustaka dan terbitan 10 tahun terakhir, kecuali bahan kajian historis dapat digunakan pustaka klasik (tua) terbitan lebih dari 10 tahun. Referensi atau daftar Pustaka tidak boleh melebihi lima puluh. Gaya selingkung (citation style) wajib mengikuti standar Turabian: (1). Nama Penulis, (2) Judul Tulisan, (3) Nama Majalah atau Jurnal, (4) Ditulis dalam kurung: kota tempat penerbitan, nama penerbit, tahun terbit, (5) halaman tulisan yang dikutip didahului tanda baca koma. Penulis juga wajib menggunakan salah satu asisten riset: Mendeley atau Zotero atau Endnote.

METODOLOGI
Metode penelitian mengemukakan jenis penelitian, alasan sebuah metode digunakan, populasi sampel/subjek, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis dat. Penelitian kuantitatif perlu mencantumkan teknik pengujian hipotesis yang relevan. Maka pada bagian ini berisi:
	Informasi secara ringkas bagaimana penelitian dilakukan. 
	Menjelaskan jenis penelitian: (1) Kuantitatif: Komparatif, Relasional; (2). Kualitatif: Deskriptif, Eksploratif, Eksplanatoris, Fenomenologis, Hermeneutik, Grounded.

Menjelaskan waktu (bulan, tahun, durasi) dan lokasi penelitian. 
Menjelaskan teknik analisis data yang digunakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian dan pembahasan memuat presentasi data dan analisis data yang telah dilakukan. Pembahasan hasil presentasi data dan analisis mengemukakan keterkaitan antar hasil penelitian dengan konsep-konsep yang terdapat dalam kerangka teori atau kerangka analisis, membuat perbandingan dengan hasil penelitian lain (jika ada)., menjelaskan implikasi temuan yang diperoleh, mengenai implikasi keilmuan maupun implikasi praktis (kateketik-pastoral). (Implikasi teoretis bersifat fakultatif/tidak harus ada), menghubungkan atau mengaitkan temuan penelitian dengan kebijakan ajaran dan/atau kebijakan Gereja. 
Pembahasan hasil analisis dapat menerapkan metode komparasi, penggunaan persamaan, grafik, gambar, dan tabel. Setiap tabel dan grafik harus diberi nomor dan nama dan ditempatkan sedekat mungkin dengan paragraf dimana tabel dan grafik tersebut dibahas. Interpretasi hasil analisis untuk memperoleh jawaban, nilai tambahan, dan kemanfaatan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
Di bawah akan diberikan contoh tabel, gambar, dan diagram:
Tabel 1. Judul Tabel (Ukuran 10 pt)
No
Kategori
Frekuensi
Persentase
1.



2.



3.



4.



dst.



Sumber: Profil Dikdasmen 2010/2011, Buku 3 (PDSP, 2011b).
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Gambar 1. Persentase Tanggungjawab Umat 
dalam Melestarikan Alam 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 
Kesimpulan merupakan hasil analisis dan pembahasan atau uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan adalah penegasan penulis secara substansial tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat pokok-pokok pikiran yang merupakan sintesis pemikiran mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dengan merujuk pada tujuan penelitian. Memuat pengakuan penulis tentang kekurangan dan/atau keterbatasan penelitian (bila ada), tetapi tidak mengganggu dan/atau mempengaruhi keabsahan hasil penelitian.

Rekomendasi/Saran 
Saran berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas simpulan yang diperoleh. 

Ucapan Terima Kasih
Memuat ucapan terima kasih kepada pihak-pihak personal maupun lembaga, instansi, maupun institusi yang telah berkontribusi dalam penelitian.


DAFTAR PUSTAKA
Disusun secara otomatis oleh alat bantu riset: Mendeley atau Zotero atau Endnote menurut kaidah Turabian: 1) Nama Penulis, 2) Judul Tulisa, 3) Edisi/Cetakan, 4) Nama Kota Penerbit, 5) Nama Penerbit, 6) Tahun Terbit. Dalam setiap referensi harus dicantumkan DOI-nya (apabila ada). Referensi atau daftar Pustaka tidak boleh melebihi lima puluh.



