PANDUAN PENULISAN RESEARCH PAPER SNA XXIII JAMBI

Panduan Umum


Panduan ini berlaku untuk jenis pengiriman full research paper dan poster paper.



Paper yang dikirim (submit), harus ditulis dengan mengikuti Panduan Umum, Panduan
Struktur Paper dan Panduan Format Penulisan. Ketidakpatuhan dalam mengikuti
panduan-panduan tersebut dapat mengakibatkan paper Anda tidak diterima untuk
diproses lebih lanjut – yaitu proses review paper- (dianggap tidak pernah kirim paper ke
SNA 23 Jambi).



Untuk setiap paper, ada dua file yang Anda harus kirim (upload):
1. File “Halaman Judul” yang berisi Judul Paper, Nama Pengarang, Abstrak dan Kata
kunci. File “Halaman Judul” dibuat dalam format MS WORD.
2. File “Full paper/manuscript” yang berisi full paper/manuscript yang TIDAK mengandung
informasi tentang pengarang (blind paper/manuscript). File ini dibuat dalam format
PDF.



Paper

Anda

dikirim

melalui

website

SNA

XXIII

Jambi

(https://www.sna-

iaikapd.or.id/sna23jambi/index.php) dengan terlebih dahulu mendaftar pada website tersebut.
Paper tidak dikirim melalui alamat email.



Batas Maksimal Pengiriman Paper
Masing-masing penulis, baik penulis pertama, kedua dan seterusnya hanya diperbolehkan
submit maksimal 3 paper. Paper keempat dan seterusnya tidak akan diproses

Panduan Struktur Paper:
Paper yang di-submit ke SNA XXIII Jambi harus memenuhi struktur penulisan sebagai berikut:


Struktur paper dimulai dari 1) Abstrak dan Kata Kunci, 2) Pendahuluan, 3) Landasan Teori,
4). Pengembangan Hipotesis (jika ada), 5) Metode Penelitian, 6) Hasil dan Diskusi, 7)
Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan Penelitian, 8) Daftar Pustaka, dan 9). Apendiks.
1. Abstrak: berisi masalah penelitian, tujuan penelitian, metode, hasil dan kontribusi
penelitian. Abstrak terdiri dari 150 sampai dengan 300 kata.
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Kata Kunci: Terdiri dari maksimal empat (4) kata kunci.

2. Pendahuluan: berisi latar belakang penelitian, motivasi penelitian, pertanyaan
penelitian dan tujuan penelitian.
3. Landasan Teori: menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar logis
dalam mengembangkan hipotesis atau proposisi penelitian dan model penelitian.
4. Pengembangan Hipotesis (jika ada): berisi model penelitian dan semua hipotesis
yang diajukan dalam penelitian.
5. Metode Penelitian: menjelaskan pemilihan dan pengumpulan data, pengukuran dan
defines operasional variable penelitian dan metode analisis data.
6. Hasil dan Diskusi: menyajikan hasil analisis data dan diskusi atas hasil tersebut.
7. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan Penelitian: menyediakan ringkasan dari
hasil penelitian, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian
selanjutnya.
8. Daftar Pustaka: menyajikan daftar refensi yang dikutip dalam paper.
9. Appendiks: berisi instrument penelitian dan keterangan tambahan lain.
Panduan Format Penulisan:


Paper ditulis dengan 1,5 spasi, A4 paper.



Paper ditulis tidak lebih dari 8,500 kata dengan font Times New Roman (11-12 font size),
tidak termasuk daftar pustaka dan apendik.



Margin Top, bottom, left dan right di set 2,5 cm (1 inch).



Semua halaman termasuk table, gambar harus diberi nomor urut.



Table atau gambar diletakkan di dalam body paper/manuscript, tidak terpisah dari body
manuscript.



Reference style bebas, sepanjang diterapkan secara konsisten.
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