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INTISARI
 
JUDUL DISERTASI PALING BANYAK DUA BELAS KATA TIDAK TERMASUK KATA DEPAN DAN KATA SAMBUNG (JENIS HURUF BOOK ANTIQUA, HURUF KAPITAL, UKURAN HURUF 12, CETAK TEBAL, UKURAN SPASI 1)

Oleh
Nama Mahasiswa
NIM: 20312301
(Program Studi Seni Program Doktor)


Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ukuran huruf adalah 12, jenis huruf book antiqua, dan tidak ditulis  tebal, dengan spasi 1. Abstrak terdiri atas 600 s.d. 800 kata. Kalimat pertama abstrak disertasi berjarak dua spasi dari baris terakhir nama program studi. Kata pertama atau awal paragraf baru dipisahkan dengan jarak satu spasi dari kalimat terakhir paragraf yang mendahuluinya. Pada abstrak disertakan kata kunci (keywords) maksimal tujuh kata atau frasa bermakna tunggal. Letak kata kunci terpisah dari abstrak dengan jarak dua spasi. Kata kunci harus berhubungan dan berasal dari isi abstrak. 

Abstrak disertasi memuat permasalahan dan hasil penelitian secara komprehensif yang terdiri atas objek penelitian dan perspektif, tujuan, metode atau pendekatan yang digunakan, analisis/verifikasi atas thesis statement, dan hasil penelitian. Abstrak perlu mengemukakan kebaruan (noveltis) dan orisinalitas dari penelitian.  Abstrak juga harus menyatakan sumbangan hasil penelitian terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan seni. 


Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, dst.









ABSTRACT

JUDUL DISERTASI DALAM BAHASA INGGRIS: JENIS HURUF BOOK ANTIQUA; HURUF KAPITAL (UKURAN 14); CETAK TEBAL (BOLD) DAN MIRING (ITALIC); UKURAN SPASI 1

By
Nama Mahasiswa
NIM: 20312301
(Master’s Program in Arts Study Program)


Pada bagian ini, abstrak ditulis dalam bahasa inggris.  Abstrak ditulis dengan ukuran huruf 12, dicetak miring, dan tidak menggunakan huruftebal, dengan spasi satu. Isi abstract merupakan hasil terjemahan dari abstrak bahasa Indonesia di atas. Kalimat pertama atau awal paragraf-baru dipisahkan dengan jarak satu spasi dari kalimat terakhir paragraf yang mendahuluinya. Pada abstrak harus disertakan kata kunci (keywords), maksimal tujuh kata atau frasa. Peletakan kata kunci terpisah dari abstrak dengan jarak dua spasi. Kata kunci tersebut harus berhubungan dan berasal dari isi abstrak.


Keywords: kata kunci 1, kata kunci 2, dst.




















KATA PENGANTAR

Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan perorangan lainnya yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik. Ungkapan terima kasih juga patut diberikan kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau badan yang telah memberi bantuan pembiayaan, dan sebagainya.
Penulisan kata pengantar dapat dilakukan dengan cara yang beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan, dan dibatasi hanya kepada pihak yang benar-benar memiliki sumbangsih dalam penelitian dan penulisan disertasi (scientifically related).

















CATATAN UNTUK PEMBACA

Pada bagian ini mahasiswa dapat menambahkan berbagai keterangan khusus yang perlu diketahui oleh pembaca. Misalnya catatan mengenai cara membaca notasi, cara membaca suatu ejaan, dst. Penulisan catatan untuk pembaca disajikan dengan jaran satu spasi.



































DAFTAR ISI








































DAFTAR GAMBAR








































DAFTAR TABEL




























BAB I 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang
Jelaskan fenomena objek material yang menjadi sasaran penelitian dalam satu paragraf. Jelaskan alasan anda tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut. Bagian ini membutuhkan beberapa paragraf, agar dapat memberi alasan secara logis argumen-argumen perlu didukung literatur yang memadai. Disarankan literatur yang dapat mendukung argumen anda adalah artikel jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 5 (lima) artikel. 
Tentukan bagaimana perspektif yang akan anda gunakan untuk meneliti objek material tersebut satu paragraf. Jelaskan alasan anda melakukan penelitian terhadap objek material yang telah anda pilih dengan perspektif yang telah anda tentukan. Untuk menjelaskan alasan pemilihan perspektif memerlukan pemaparan alasan beberapa paragraf. Untuk dapat memberi alasan pemilihan perspektif secara logis, argumen yang anda ajukan perlu didukung literatur yang memadai. Disarankan literatur yang dapat mendukung argumen tersebut adalah artikel jurnal ilmiah atau buku-buku referensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) literatur.
Berdasarkan objek material dan perspektif yang telah anda pilih, paparkan disertasi statement yang akan menjadi pijakan penelitian anda!

Rumusan Masalah
Silahkan identifikasi masalah yang akan anda teliti dan paparkan identifikasi masalah tersebut menjadi satu, dua, atau tiga paragraf. Kemudian, rumuskan pertanyaan penelitian berdasarkan masalah yang telah anda identifikasi, dan harus anda temukan jawabannya!
	Pertanyaan pertama?

Pertanyaan kedua?
Pertanyaan ketiga? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
Ungkapkan target temuan yang ingin anda capai (teori, konsep, prinsip, kaidah, metode, penjelasan fenomena, produk atau rekayasa) dalam penelitian yang akan anda lakukan?
Ungkapkan apa yang akan anda laksanakan dalam penelitian? (menerapkan, menganalisa, membuat sintesa, mengevaluasi sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas, perspektif atau metode penelitian) 
Ungkapkan kompetensi yang mungkin dapat berkembang setelah anda menemukan pengetahuan baru sebagaimana anda nyatakan pada point a dan poin b.
Ungkapkan bentuk-bentuk artistik atau kreativitas yang mungkin dapat berkembang setelah anda menemukan pengetahuan sebagaimana anda nyatakan pada point a dan poin b.
Ungkapkan kondisi sosial masyarakat, kondisi sosial seniman, kondisi penciptaan seni pada umumnya, dan kondisi pengembangan ilmu seni setelah anda menemukan pengetahuan sebagaimana anda nyatakan pada point a dan poin b.
Ungkapkan urgensi (keutamaan) dari pelaksanaan penelitian yang anda lakukan!
Manfaat Penelitian
Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari pengetahuan/pemahaman atas temuan dalam penelitian yang akan anda lakukan?
Ungkapkan kegunaan atau fungsi anda dalam menerapkan, menganalisa, membuat sintesa, dan mengevaluasi sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas, perspektif dan metode penelitian yang anda laksanakan dalam penelitian.
Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari kompetensi yang mungkin berkembang setelah anda menemukan pengetahuan sebagaimana anda nyatakan pada tujuan point a dan poin b.
Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari bentuk-bentuk artistik atau kreativitas yang mungkin berkembang setelah anda menemukan pengetahuan sebagaimana anda nyatakan pada tujuan point a dan poin b.
Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari kondisi sosial masyarakat, kondisi sosial seniman, kondisi penciptaan seni pada umumnya, dan kondisi pengembangan ilmu seni setelah anda menemukan pengetahuan sebagaimana anda nyatakan pada point a dan poin b.

Tinjauan Pustaka
Dalam melakukan review literatur anda harus menunjukkan literatur-literatur yang melandasi atau mendukung gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, konsep, prinsip atau kaidah yang diperoleh dari literatur-literatur itu untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Silahkan direview literatur yang anda gunakan untuk mendukung argumen anda sehingga tertarik melaksanakan penelitian dengan objek material yang telah anda jelaskan di Latar Belakang. Silahkan direview literatur yang anda gunakan untuk mendukung argumen anda menentukan dan memilih perspektif penelitian. Tunjukan fungsi dan posisi literatur-literatur itu dalam mendukung argumen anda dalam menentukan objek material dan perspektif penelitian. Tunjukkan fungsi dan posisi literatur-literatur itu dalam mendukung argumen anda dalam memilih perspektif, dan membangun proposisi ilmiah.

Kerangka Konseptual/Pemikiran
Paparkan proposisi ilmiah terkait dengan setiap pertanyaan penelitian dan thesis statement yang anda ajukan. 
Buatlah diagram atas proposisi yang anda rumuskan.
Jelaskan konsep-konsep yang anda gunakan dalam perumusan proposisi ilmiah. Upayakan setiap penjelasan konsep didukung oleh konsep, prinsip, atau teori dari literatur yang telah anda review di Tinjauan Pustaka. 
Tegaskan teori yang mendukung proposisi ilmiah yang telah anda nyatakan di awal bagian ini.

Metode Penelitian
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi (1) metode pengumpulan data, (2) validitas data, dan (3) metode analisis. Metode pengumpulan data mencakup penjelasan tentang (1.a) jenis data, dan (1.b) sumber data, (1.c) teknik pengumpulan data, dan (1.d) sarana penumpulan data. Jika perlu dilengkapi dengan diagram alur (flowchart) dalam bentuk JPG/PNG. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan.

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dimungkinkan terdapat dua versi, yaitu versi pertama dan versi kedua. Versi Pertama, tuliskan rancangan sistematika penulisan disertasi yang akan anda tulis dimulai dari Bab I Pendahuluan. Bab II berisi uraian analitik sebagai jawaban atas pertanyaan yang pertama. Bab III berisi uraian analitik sebagai jawaban atas pertanyaan kedua. Bab IV berisi uraian analitik sebagai jawaban atas pertanyaan ketiga. Bab terakhir kesimpulan. 
Versi Kedua, tuliskan rancangan sistematika penulisan disertasi yang akan anda tulis dengan menggunakan model piramida terbalik. Bab I berisi pendahuluan. Bab II menguraikan hal yang berkaitan dengan setting fenomena objek penelitian. Bab III menguraikan pembahasan analitik terhadap objek material. Bab IV menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan pembahasan analitik. Bab V Kesimpulan. Selanjutnya disusul dengan Lampiran-lampiran. 


BAB II    
ISI DENGAN NAMA JUDUL BAB 

Penulisan Bab II pada versi pertama berisi uraian analitik sebagai jawaban atas pertanyaan yang pertama. Namun Bab II pada versi kedua berisi uraian mengenai hal yang berkaitan dengan setting fenomena objek penelitian. Mahasiswa dapat memilih sesuai dengan pola alur pikir yang dipilihnya sendiri.

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.   

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.   

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 


Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.   

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.   

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

BAB III 
TULISLAH JUDUL BAB

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.








BAB IV 
ISILAH DENGAN JUDUL BAB

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.


Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 1
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.  

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 2
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. 

Sub Bab Tingkat 3
Silahkan diisi dengan uraian analitik sesuai data yang anda peroleh. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan.



BAB V
KESIMPULAN

Bab ini memuat elaborasi dan rincian kesimpulan yang berhubungan dengan abstrak, thesis statement dan proposisi ilmiah yang di awal penelitian telah anda rumuskan. Kesimpulan berisi konfirmasi atau negasi atau revisi atas thesis statement dan proposisi ilmiah. Kesimpulan juga dimungkinkan memuat saran atau rekomendasi untuk kajian lanjutan serta practical implication dari kerja penelitian yang ditulis pada bab ini.














DAFTAR PUSTAKA


Daftar pustaka hendaknya hanya mencantumkan literatur yang dikutip sebagai referensi saja. Literatur yang tidak dikutip tidak perlu dicantumkam ke dalam daftar pustaka. Tata cara penunjukan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka hendaknya menggunakan bantuan software Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain yang membantu mengatur konsistensi dalam cara pengutipan. Dalam hal cara pengutipan dan pembuatan daftar pustaka, Pascasarjana ISI Surakarta menetapkan style format menggunakan Chicago Manual Style, authordate. Penggunaan style di luar ketentuan tidak dapat diterima. 































DAFTAR NARASUMBER


Daftar narasumber berupa data diri para penutur atau informan yang telah memberikan keterangan lisan dan telah dikutip secara langsung atau tidak langsung di dalam disertasi.


































GLOSARIUM


Glosarium berisi daftar istilah-istilah tehnis dan istilah-istilah asing, di luar kosa kata baku bahasa Indonesia, beserta pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Penulisan glosarium dilakukan secara alfabetis dan tanpa nomor urut. Istilah-istilah tehnis dan istilah asing ditempatkan di bagian kiri, adapun pengertian ditempatkan di bagian kanan.


































LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran berisi data-data penting yang tidak mungkin disajikan secara keseluruhan pada bagian utama disertasi. Lampiran berfungsi untuk melengkapi uraian yang tlajh disajikan di bagian utama. Meskipun kedudukannya tidak sangatpenting seperti teks utama, kehadirannya sangat diperlukan.















