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Judul Naskah Publikasi
(Center, Georgia 14)

[Judul terdiri dari maksimal 20 kata dalam bahasa Inggris. Judul harus singkat dan informatif dalam mendeskripsikan konten artikel. Jangan menggunakan kata pengaruh, hubungan, dan studi kasus dalam judul. Lokasi penelitian harus disajikan di bagian metode, bukan di judul. Hindari singkatan dan formula jika memungkinkan]

Author1, Author2, Author3
[Tulis nama lengkap penulis tanpa gelar akademis]
1 Lembaga / afiliasi; alamat, tel / fax institusi / afiliasi
2 Lembaga / afiliasi; alamat, tel / fax institusi / afiliasi
email: *1xxxx@xxxx.xxx, 2xxx@xxxx.xxx, 3xxx@xxxx.xxx
[Tunjukkan dengan jelas siapa yang akan menangani korespondensi pada semua tahap penilaian dan publikasi, juga pasca publikasi dengan menggunakan huruf tebal/bold. Tanggung jawab ini termasuk menjawab pertanyaan apa pun di masa mendatan tentang Metodologi dan Hasil penelitian dari pembaca paper]
(Center, Georgia 11, spasi 1)

Abstrak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc at est a erat congue facilisis. Vivamus odio urna, pharetra vitae mauris in, finibus scelerisque augue. Aenean nec orci lectus. Praesent maximus felis et interdum lobortis. Donec neque dolor, ultrices id metus eu, volutpat vestibulum felis. Donec purus diam, semper sit amet ornare eget, dictum sit amet metus. In egestas nulla at ullamcorper congue. Maecenas fermentum urna quis gravida scelerisque. Donec vel tristique augue, sit amet pellentesque tellus. Suspendisse tristique eleifend augue congue auctor. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum velit justo, viverra vel enim ac, pulvinar sodales velit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce viverra ligula sit amet leo eleifend, ut auctor risus tempor. Praesent rutrum, urna eget commodo cursus, ante est varius sem, ac sodales nisl velit ut mi. Nam nec ornare augue. Suspendisse dignissim, elit nec porttitor suscipit, libero tortor convallis orci, vehicula tempus augue massa eget ligula. Fusce tortor nisl, tempor bibendum sapien in, condimentum accumsan elit. Aenean volutpat velit rhoncus mauris hendrerit lacinia laoreet et urna. Vivamus porttitor, enim sed feugiat rhoncus, erat risus dictum orci, nec tincidunt turpis magna in est. Sed eget mi luctus, tincidunt odio nec, rutrum turpis. Praesent maximus volutpat turpis, vitae efficitur urna eleifend sed. Donec nec nibh pulvinar, ultrices nibh ac, imperdiet diam. Vestibulum in eros congue, egestas enim sit amet, luctus nunc. In porttitor interdum urna, vel luctus nisi. Pellentesque suscipit ut nunc lacinia interdum. Sed fringilla hendrerit dolor.

[Abstraksi maksimum 250 kata dalam bahasa Indonesia dengan font Georgia 11 poin, spasi 1 poin, dibenarkan. Abstraksi harus menyatakan secara singkat tujuan penelitian, hasil utama dan kesimpulan utama. Abstrak sering disajikan secara terpisah dari artikel, sehingga harus dapat berdiri sendiri. Untuk alasan ini, Referensi harus dihindari, tetapi jika penting, maka kutip penulis dan tahun. Singkatan yang tidak standar atau tidak biasa harus dihindari juga, tetapi jika perlu, singkatan harus didefinisikan pada penyebutan pertama mereka dalam abstrak itu sendiri. ]

Kata kunci: lorem; ipsum; dolor; sit; amet
[3-5 kata dalam huruf miring, disortir berdasarkan abjad dan dipisahkan dengan tanda titik koma (;)]

Running Title: …. [Judul singkat dari judul naskah Anda, maksimum 5 suku kata] 
[Bagian Pendahuluan, masalah, dan bagian tinjauan teoritis]

Pendahuluan
Di bagian ini, Anda harus menguraikan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang mendasarinya, memberikan tinjauan teoretis, dan menyatakan hipotesis Anda. jumlah halaman maksimum dari bagian ini tidak boleh lebih dari 30% dari keseluruhan halaman naskah.
Bagian ini, paling tidak, harus menguraikan: (a) pengembangan ilmiah terbaru dari variabel yang diteliti; (b) kesenjangan penelitian; (c) argumen peneliti dalam memenuhi kesenjangan; dan (d) tujuan penelitian. 
[Justify, Georgia 11, spacing 2]

Metode
Terdiri dari identifikasi variabel, subjek penelitian, instrumen, dan metode, termasuk teknik analisis statistik yang digunakan (jumlah halaman maksimum dari bagian ini adalah 20% dari total halaman naskah).
Bagian ini harus memberikan informasi yang rumit dan jelas tentang prosedur penelitian untuk memungkinkan peneliti lain mereplikasi atau melakukan verifikasi penelitian. Hindari mengutip definisi langsung dari buku di bagian metode.
 [Justify, Georgia 11, spacing 2]

Hasil
Bagian hasil terdiri dari deskripsi hasil analisis yang dilakukan untuk penelitian. Untuk penelitian kuantitatif, bagian ini harus berisi statistik deskriptif, uji asumsi, dan uji hipotesis. Untuk penelitian kualitatif, berikan langkah-langkah terperinci dan proses analisis (mis. Analisis konten, analisis tematik), kutipan dari data lapangan, atau tabulasi. Yang kemudian dianalisis secara kritis secara berurutan atau bersatu (tidak lebih dari 30% dari keseluruhan halaman naskah). Bagian ini harus berisi bukti nyata dari hasil analisis data. Jika memungkinkan, letakkan tabel / grafik / gambar yang berisi interpretasi analisis data agar lebih mudah dipahami. Tabel / grafik / gambar tidak boleh berisi data mentah yang belum dianalisis. 
[Justify, Georgia 11, spacing 2]

Tabel dan Gambar
[Semua tabel dan gambar yang ditulis dalam naskah harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, untuk memudahkan pengulas dalam mengamati gambar.]

Contoh Tabel
Tabel 1.
[Deskripsi Tabel .....................]
Data Demografis
Unit
Gender
Laki-Laki
Usia
17  a
Tinggi Badan
180 cm  b
afootnote; bfootnote


Contoh Gambar/Bagan
Image result for example of figure
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[Kami menyarankan penggunaan fitur kotak teks pada MS Word untuk mengakomodasi gambar atau grafik, karena cenderung stabil terhadap perubahan dalam pemformatan dan pemindahan halaman dibandingkan dengan gambar yang dimasukkan secara langsung]

	


















Gambar 1. [Dekripsi ....]

	Persamaan/Rumus Matematika
[Gunakan rumus Microsoft Equation Editor atau MathType, ditulis di tengah, dan diberi nomor dari (1), (2) dll]
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Diskusi
Pada bagian ini peneliti harus memberikan penjelasan tentang temuan penelitian, yang terkait dengan hasil penelitian sebelumnya, dianalisis secara kritis dan dihubungkan ke literatur yang relevan yang disebutkan di bagian pendahuluan (jumlah halaman maksimum adalah 30-40% dari keseluruhan halaman naskah. ). Bagian diskusi berisi interpretasi substansial dari hasil analisis dan perbandingan dengan temuan sebelumnya berdasarkan tinjauan literatur yang relevan, baru-baru ini, dan dari 10 tahun. Perbandingan ini harus menyoroti perbedaan dengan temuan penelitian sebelumnya yang berpotensi menyarankan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 
[Justify, Georgia 11, spacing 2]

Conclusion
Kesimpulannya harus menjawab tujuan penelitian, bukan meringkas temuan penelitian. Kesimpulan harus singkat, jelas, dan ringkas, berdasarkan temuan dan diskusi (maksimal 1 halaman), ditulis dalam bentuk paragraf (tanpa angka, dan bukan berupa poin-poin), berisi sintesis temuan dari analisis data dan diskusi, dan menyoroti temuan baru yang berkontribusi pada pengembangan psikologi sebagai sebuah ilmu. 
[Justify, Georgia 11, spacing 2]

Saran
Saran ditulis singkat, jelas, dan ringkas, dalam bentuk paragraf (tanpa angka, dan bukan berupa poin-poin).
[Justify, Georgia 11, spacing 2]

Referensi
[Tulis daftar referensi yang dirujuk dalam paper ini, diurutkan berdasarkan abjad dan kronologi tahun penerbitan. Bagian Referensi adalah daftar referensi / referensi bukan bibliografi, oleh karena itu, harus mengandung semua sumber yang disebut dalam naskah; tidak perlu mengandung sumber yang tidak diacu dalam paper ini. Daftar referensi berisi semua referensi dalam teks yang berasal dari sumber yang (a) relevan, (b) setidaknya 80% adalah studi terbaru (10 tahun terakhir), dan (c) setidaknya 80% adalah studi utama, terutama dari jurnal artikel). Referensi dalam Penelitian dan Intervensi Psikologis mengacu pada American Psychological Association (APA) 6Ed Tahun 2010 http://www.apastyle.org/pubmanual.html" http://www.apastyle.org/pubmanual.html ]
[Justify, Georgia 11, spacing 1]
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