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1. Artikel berupa hasil penelitian yang belum pernah dan tidak akan dipublikasikan di media
cetak lain, yang ditulis dalam bahasa Indonesia dikirimkan dalam bentuk electronic file ke
alamat e-mail: semnasor@fa.itb.ac.id.

2. Penulis mengunggah naskah dalam bentuk MS Word (.doc or .docx). Naskah ditulis pada kertas
A4 dengan batas tepi 3 cm pada setiap sisinya, jarak 2 spasi, Times New Roman (12 pt), dan
total halaman naskah 6 (enam) halaman.

3. Judul artikel ditulis dalam huruf kapital, cetak tebal, dan diletakkan di tengah halaman. Di
bawah judul dicantumkan nama-nama penulis yang ditulis lengkap, tidak disingkat, tanpa
gelar, disertai penandaan [*] pada nama penulis untuk korespondensi serta alamat (termasuk
e-mail) lembaga tempat penulis berafiliasi.

4. Isi artikel hasil penelitian secara berurutan terdiri dari :
a. Abstrak. Abstrak ditulis dalam satu paragraph. Abstrak memuat maksimal 250 kata yang

berisi latar belakang, objektif, metode yang digunakan, hasil utama yang didapatkan, dan
kesimpulan. Abstrak harus disertai dengan subjudul “ABSTRAK” dalam huruf kapital dan
cetak tebal. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

b. Kata kunci. Kata kunci berisi 4-6 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk
masing-masing abstrak.

c. Pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, hipotesis,
dan penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya.

d. Metode Penelitian. Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup
atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional
variable penelitian, dan teknik analisis.

e. Hasil dan Pembahasan. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan table, grafik (gambar),
dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data,
menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang
relevan. Hindari kutipan yang terlalu luas dan hasil diskusi dari penelitian yang telah
dipublikasikan.

f. Kesimpulan. Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan.
g. Ucapan terima kasih (jika perlu). Ucapan terima kasih berisi informasi mengenai sumber

pendanaan atau kepada seseorang atau lembaga yang ikut membantu secara professional.
h. Daftar Pustaka. Seluruh pustaka yang dicantumkan harus tercantum dalam naskah

sebagai rujukan, diberi nomor dengan angka Arab sesuai dengan urutan pemunculan dalam
naskah dengan cara penulisan sebagai berikut:

1. Donald, E.F and Robert, J., Troppmann. Effective Coaching: A Psychological
Approach. New York: John Wiley & Sons, 1981.

2. Hay, J.G., The Biomechanics of Sports Techniques. United Kingdom: Prentice Hall,
1993.

3. Martina, Rini, S., Tasmin. “Belajar Lebih Penting Daripada Bermain?,” Available
Online: http://www.psi.ut.ac.id/data/pend-pra.htm (diakses 16 Oktober 2014)

4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2005. tentang Sistem Keolahragaan
Nasional. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, 2005.



5. Tabel dan gambar dibuat terpisah, diberi judul dan nomor dengan angka Arab. Kata Tabel
berikut nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel dan keterangan (bila ada) diletakkan di
bawah tabel. Gambar berupa foto dibuat hitam putih. Kata Gambar berikut nomor dan judul
gambar diletakan di bawah gambar.

6. Panjang artikel termasuk daftar pustaka diharapkan tidak melebihi 3000 kata untuk hasil
penelitian dan kajian pustaka serta 2000 kata untuk komunikasi singkat dan varia laboratori.
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JUDUL DITULIS DENGAN
FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL

(MAKSIMAL 12 KATA)

Penulis1), Penulis2) dst.[Font Times New Roman 10 Cetak Tebal dan Nama Tidak Boleh Disingkat]
1Nama Fakultas, Nama Perguruan Tinggi (penulis 1)

Emal: penulis_1@abc.ac.id
2Nama Fakultas, Nama Perguruan Tinggi (penulis 2)

Emal: penulis_2@abc.ac.id

Abstract [Time New Roman 11 Cetak Tebal dan Miring]
Abstrak ditulis dalam satu paragraph. Abstrak memuat maksimal 250 kata yang berisi latar belakang,
objektif, metode yang digunakan, hasil utama yang didapatkan, dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 2
bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris [Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak
miring]

Keywords: Maksimal 4-6 kata, dipisahkan dengan tanda koma. [Time New Roman 11 spasi tunggal, dan
cetak miring]

1. PENDAHULUAN [Times New Roman 11,
bold]

Pendahuluan berisi latar belakang penelitian,
tujuan penelitian, hipotesis, dan penelitian-
penelitian terkait yang telah dilakukan
sebelumnya. [Times New Roman 11, normal]

2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian menjelaskan rancangan

kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan
alat utama, tempat, teknik pengumpulan data,
definisi operasional variable penelitian, dan
teknik analisis. [Times New Roman 11, normal]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan

table, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian
pembahasan memaparkan hasil pengolahan data,
menginterpretasikan penemuan secara logis,
mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.
Hindari kutipan yang terlalu luas dan hasil diskusi
dari penelitian yang telah dipublikasikan. [Times
New Roman 11, normal]

4. KESIMPULAN
Kesimpulan berisi rangkuman singkat

atas hasil penelitian dan pembahasan. [Times

New Roman 11, normal]

5. DAFTAR PUSTAKA
Seluruh pustaka yang dicantumkan harus

tercantum dalam naskah sebagai rujukan,
diberi nomor dengan angka Arab sesuai
dengan urutan pemunculan dalam naskah.
[Times New Roman 11, normal]


