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A. Latar Belakang

Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 dengan tujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 

disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu 

kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Kurikulum 2013 

dikembangkan dengan memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik 

menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.  

Perubahan paradigma pendidikan abad 21 dasar dalam pengembangan kurikulum 2013. 

Abad 21 yang dikenal semua orang sebagai abad pengetahuan yang merupakan landasan 

utama untuk berbagai aspek kehidupan. Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan kepada 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, 

menguasai teknologi informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi. Pencapaian keterampilan 

tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi 

penguasaan materi dan keterampilan.

Pendidikan berkemajuan adalah suatu inovasi pembelajaran yang mampu mengantarkan 

manusia pada ketinggian tingkat kecerdasan lahir dan batin, sehingga dapat menjadi manusia 

yang utuh. Hal ini berkaitan erat dengan mahasiswa yang akan membawa masa depan 

pendidikan indonesia menuju pendidikan yang berkemajuan. Melalui kreativitas mahasiswa, 

inovasi pembelajaran di Indonesia akan menjadi ujung tombak perubahan pendidikan 

indonesia menjadi pendidikan yang berkemajuan.

Oleh karena itu, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengadakan kegiatan Lomba Karya Tulis 

Ilmiah Nasional (LKTIN) BEM FKIP UAD tingkat mahasiswa dengan tema “Implementasi 

Kurikulum 2013 dalam pendidikan Abad 21 yang Berkemajuan”. Panitia mengangkat 

tema tersebut karena mahasiswa sebagai generasi masa depan pendidik Indonesia harus 

mampu menciptakan inovasi pembelajaran yang baik dan mampu mendukung perubahan 

pendidikan indonesia menjadi pendidikan yang berkemajuan.



bem_fkip_uad bem.fkip.uad.ac.id@efd6301r bem@fkip.uad.ac.id

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL 

PANDUAN

LKTIN

2

B. Nama Kegiatan

Nama kegiatan adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) BEM FKIP UAD 

yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dan bekerjasama dengan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan.

C. Tema Karya Tulis Ilmiah

“Implementasi Kurikulum 2013 dalam pendidikan Abad 21 yang 

Berkemajuan”

D. Sub-Tema Karya Tulis Ilmiah

Subtema yang disediakan dalam LKTIN Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan K13 berbasis karakter dan budaya lokal.

2. Kelas inspirasi dan Pendidik super kreatif berbasis K13.

3. Mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran berbasis K13.

4. Pengembangan media pembelajaran berbasis karakter dalam K13.

5. Pengembangan Metode dan/atau Model Pembelajaran dalam K13.

E. Persyaratan Administrasi

1. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional  LKTIN BEM FKIP UAD adalah 

mahasiswa Diploma III atau Strata 1 yang masih aktif di seluruh perguruan tinggi di 

Indonesia.

2. Peserta adalah tim yang beranggotakan 2-3 orang mahasiswa yang dapat berasal dari 

jurusan atau fakultas yang berbeda dan masih dalam satu perguruan tinggi.

3. Tiap anggota diperbolehkan menjadi anggota tim lain dan hanya diperbolehkan 

menjadi ketua tim di satu tim saja.

4. Karya Tulis Ilmiah yang dibuat dapat berupa gagasan ilmiah yang didasarkan pada 

Studi Literatur atau dapat berupa hasil dari suatu penelitian.

5. Membayar biaya pengiriman karya tulis ilmiah Rp. 100.000,-/ dan bisa dikirimkan 

dengan waktu pengiriman karya tulis.

6. Karya yang dikirimkan adalah karya asli yang belum pernah menjadi juara.

7. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

F. Mekanisme Pendaftaran

1. Pese r t a  me lakukan  reg i s t r a s i  awa l  dengan  menggunakan  fo rmat 

LKTIN_REG_NAMAKETUA_PERGURUAN TINGGI kirim melalui 

sms/whatsapp 085786545603 (Firmansyah Hanif).
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2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 

Oktober 2017. Peserta mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran yang 

dapat didownload  pada web  Peserta mengirimkan abstrak www.bem.fkip.uad.ac.id

dalam bentuk PDF ke alamat e-mail  dengan format  pengiriman: bem@fkip.uad.ac.id

ABSTRAK_Nama Ketua_3 Kata Awal Judul Karya_Perguruan Tinggi.

3. Setelah melakukan pengiriman diwajibkan konfirmasi via sms dengan format: 

ABSTRAK_Nama Ketua_3 Kata Awal Judul Karya_Perguruan Tinggi kirim melalui 

sms/whatsapp 085786545603 (Firmansyah Hanif).

4. Peserta yang dinyatakan lolos abstrak wajib mengumpulkan full paper dan 

melakukan registrasi ulang dengan membayar Rp 100.000/Karya ke nomor rekening 

BRI 098601025050531 atas nama Lintang Rizham Prakasiwi (bukti pembayaran di 

scan kemudian di lampirkan dalam Karya Tulis Ilmiah).

5. Setelah melakukan pembayaran peserta melakukan konfirmasi via sms dengan 

format : PEMBAYARAN_Nama Ketua_3 Kata Awal Judul Karya_Perguruan Tinggi 

kirim melalui sms/whatsapp 081286858857 (Nurul Hilalia).

6. Full paper LKTI dikirimkan dalam bentuk Softcopy dengan format Pdf melalui email 

bem@fkip.uad.ac.id

7. Setelah melakukan pengiriman peserta diwajibkan melakukan konfrimasi via sms 

dengan format: FULL PAPER_Nama Ketua_3 Kata Awal Judul Karya_Perguruan 

Tinggi. kirim melalui sms/whatsapp 085786545603 (Firmansyah Hanif).

8. Karya tulis yang dikirim dalam bentuk softcopy juga menyertakan dokumen-

dokumen antara lain:

a. Bukti Pembayaran.

b. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) setiap anggotanya dalam satu tim, 

sebanyak satu buah dengan format jpg, atau jpeg.

c. Scan/fotocopy bukti pembayaran, format jpg, atau jpeg.

d. Foto 3x4 masing-masing anggotanya dalam satu tim.

9. Pengiriman Softcopy dijadikan satu folder dalam bentuk .rar dengan format nama file 

FULL PAPER_ Nama Ketua_3 Kata Awal Judul Karya_Perguruan Tinggi.

10. Full paper Peserta akan diseleksi untuk menentukan finalis yang akan diumumkan 

melalui  dan sosial media instagram (bem_fkip_uad)www.bem.fkip.uad.ac.id

11. Finalis wajib mempresentasikan karyanya dan mengikuti serangkaian acara LKTIN 

BEM FKIP UAD di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai penentuan juara 

I, II, III pada tanggal 18 November 2017.

http://www.bem.fkip.uad.ac.id
mailto:bem@fkip.uad.ac.id
mailto:bem@fkip.uad.ac.id
http://www.bem.fkip.uad.ac.id
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G. Timeline

1. Pendaftaran dan Pengumpulan Abstrak : 28 Agustus – 06 Oktober 2017 

2. Pengumuman Abstrak yang Lolos   : 09 Oktober 2017 

3. Pengumpulan Full Paper   : 10  – 26  Oktober 2017  

4. Pengumuman Finalis       : 06  –09 November 2017  

5. Konfirmasi Finalis        : 10 – 14 November 2017 

6. Pengarahan Presentasi   : 18 November 2017 

7. Presentasi     : 18 November 2017

8. Pengumuman Pemenang     : 19 November 2017

H. Bentuk Kegiatan

1. Pengarahan Presentasi

  Pengarahan presentasi adalah agenda awal dari serangkaian acara LKTIN 

BEM FKIP UAD yang wajib dihadiri oleh finalis LKTIN. Pada pengarahan 

presentasi ini akan dijelaskan rangkaian kegiatan yang meliputi rangkaian acara, 

teknis lomba dan kegiatan lainnya oleh panitia. Pengarahan presentasi akan 

dilaksanakan pada tanggal 18 November 2017.

2. Penjurian LKTI

  Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional yang melibatkan mahasiswa Perguruan 

Tinggi se-Indonesia yang mendaftarkan diri dalam LKTIN BEM FKIP UAD dan 

mengirimikan Karya Tulis Ilmiah dengan tema  “Implementasi Kurikulum 2013 

dalam pendidikan Abad 21 yang Berkemajuan”. Dalam lomba karya tulis ini, dari 

tahap penyeleksian karya ilmiah oleh juri yang berkompeten dalam bidang 

penulisan, penelitian, dan Praktisi Pendidikan. Dalam penjurian ini terbagi menjadi 

tiga tahap yaitu tahap pertama seleksi Abstrak, yang kedua Seleksi Karya Tulis 

Ilmiah, dan yang ketiga adalah presentasi. Dalam tahap kedua akan dipilih 10 Karya 

Tulis Ilmiah terbaik yang akan diundang ke Universitas Ahmad Dahlan untuk 

mempresentasikan  Karya Tulis Ilmiahnya di depan dewan juri.

3. Seminar Nasional

  Seminar nasional merupakan serangkaian acara yang harus diikuti oleh finalis 

LKTIN BEM FKIP UAD dan umum. Pada acara ini akan diumumkan pemenang 

LKTIN BEM FKIP UAD.

4. City Tour

 City Tour merupakan acara akhir dari serangkaian LKTIN BEM FKIP UAD. 

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengakrabkan peserta dengan panitia pelaksana 

sekaligus mengunjungi candi Prambanan dan kawasan Malioboro
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I. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Pengarahan Presentasi

Hari, Tanggal : Sabtu, 18 November 2017

Waktu  : 08.00 –09.00 WIB

Tempat  : Kampus 1 UAD

2. Penjurian (presentasi)

Hari, Tanggal : Sabtu, 18 November 2017

Waktu  : 09.30-15.30 WIB

Tempat  : Kampus 1 UAD

3. Seminar Nasional

Hari, Tanggal : Minggu, 19 November 2017

Waktu  : 08.00-12.00 WIB

Tempat  : Auditorium Kampus 1 UAD

4. City Tour

Hari, Tanggal : Senin, 20 November 2017

Waktu  : 07.00-17.00

Tempat  : Candi Prambanan dan kawasan Malioboro

J. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan sebagai panitia pelaksana 

adalah Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2017 Kabinet Gelora Persatuan.

K. Ketentuan LKTIN

Ketentuan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI)

1. Persyaratan Penulisan

a. Naskah ditulis antara 20-25 halaman. Jumlah halaman tidak termasuk cover, 

halaman pengesahan, ringkasan(abstrak), daftarisi/gambar/tabel serta 

lampiran-lampiran). Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan akan 

mempengaruhi penilaian.

b. Karya tulis merupakan gagasan orisinil buatan peserta dan belum pernah atau 

tidak sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis.

c. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan 

sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
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2. Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengetikan

a. Penulisan Huruf

 Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman ukuran 

12,dan spasi 1,5.

b. Tata Letak

 Batas pengetikan samping kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.

c. Jarak Pengetikan, Bab, Sub-bab, dan Perinciannya

1) Jarak pengetikan antara Bab dan Sub-bab 3 spasi, Sub-sub dan kalimat di 

bawahnya 1,5 spasi.

2) Bab dan Judul Bab diketik di tengah-tengah menggunakan huruf besar, 

dicetak tebal, dan tanpa digaris-bawahi.

3) Judul Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis 

dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar 

(huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, dan.

4) Judul Anak Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata 

ditulis dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali katat-kata tugas, 

seperti yang, dari, dan.

d. Pengetikan Kalimat

1) Awal alinea diketik menjorok 5 point atau 1,25 cm.

2) Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi 

menjorok kedalam dan tidak diberi tanda petik.

e. Penomoran Halaman

1) Nomor pada awal mulai dari halaman sampul hingga ringkasan (abstrak) 

digunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv dan dan seterusnya). Nomor 

halaman ditulis pada bagian tengah bawah.

2) Bagian inti karya tulis mulai dari pendahuluan sampai dengan bagian 

penutup memakai angka arab (1, 2, 3 dan seterusnya). Nomor halaman 

ditulis padabagian kanan atas.

3. Ketentuan Penulisan (Sistematika Penulisan)

a. Bagian Awal

1) Halaman Sampul (lampiran 1)

a) Judul diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekspresif, 

sesuai,dan tepat dengan masalah yang ditulis, serta tidak 

membuka peluanguntuk penafsiran ganda.

b) Logo perguruan tinggi

c) Nama, NIM, dan tahun angkatan penulis ditulis dengan jelas

d) Perguruan tinggi kota asal, dan tahun penulisan ditulis dengan 

jelas
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2) Lembar Pengesahan (lampiran 2)

a) Lembar pengesahan memuat Judul, Nama Lengkap Ketua 

Kelompok,Nomor Induk Mahasiswa, Jurusan/Fakultas, Asal 

Perguruan tinggi, Alamat,No.Tlp/HP, Email, Jumlah Anggota, 

serta Nama, NIP, dan No.Tlp/HP, Email Dosen Pembimbing.

b) Lembar pengesahan berisi tanda tangan oleh Ketua Kelompok, 

Dosen Pembimbing dan Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan. 

c) Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal 

pengesahan.

3) Lembar Pernyataan (lampiran 3)

  Lembar pernyataan keaslian dan belum pernah dikompetisikan 

dan atau dipublikasikan dengan materai yang ditanda tangani Ketua 

Kelompok dan Dosen Pembimbing.

4) Kata Pengantar

5) Daftar Isi

6) Daftar Gambar/Tabel (jika diperlukan)

7) Abstrak

Abstrak karya tulis disusun maksimal 1 halaman atau maksimal 

250 kata (1 spasi) yang merupakan inti dari seluruh tulisan meliputi: latar 

belakang, tujuan, landasan teori yang mendukung, metode penulisan, 

pembahasan, dan kesimpulan. Di bagian bawah ringkasan disertakan 3-5 

kata kunci (keyword).

b. Bagian Inti

Judul bab dari bagian inti adalah sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut:

a) Latar belakang berisi gambaran umum mengenai topik yang 

diangkat serta alasan memilih pokok permasalahan menjadi karya 

tulis. 

b) Perumusan masalah berisi uraian tentang inti permasalahan yang 

akan ditelaah.

c) Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi: 

a) Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang 

relevan dengan masalah yang dikaji.
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b) Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan.

c) Kutipan akan lebih baik bila diambil dari sumber pustaka primer 

seperti jurnal penelitian, buletin, buku, prosiding seminar maupun 

internet. Namun tidak diperbolehkan mengutip dari blog.

3) BAB III METODE PENULISAN/PENELITIAN

a) Metode penulisan menyajikan teknik pengumpulan data atau 

informasi, pengolahan data, analisis data dan kerangka berpikir.

b) Metode penelitian berisi bagaimana observasi dilakukan termasuk 

waktu, lama dan tempat dilakukan observasi, bahan dan alat yang 

digunakan, cara pembuatan, rincian biaya pembuatan, dan metode 

memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan data dan analisis 

yang dilakukan.

4) BAB IV PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pembahasan (non penelitian)

 Uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan didasarkan pada data atau informasi, 

tinjauan pustaka serta analisis. 

b) Hasil dan Pembahasan (penelitian)

Hasil berisi informasi/data/hasil pengujian data dari observasi atau 

penelitian yang dilakukan. Pembahasan berisi tentang uraian, 

interpretasi data dan analisis.

5) BAB V PENUTUP

Judul sub-bab dari bagian penutup adalah sebagai berikut:

a) Kesimpulan

Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan 

menjawab tujuan.

b) Saran

Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan implikasi 

kebijakan.

c. Bagian Akhir

Judul bab dari bagian inti adalah sebagai berikut :

1) Daftar Pustaka 

a) Daftar pustaka ditulis untuk member informasi sehingga pembaca 

dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan.

b) Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama 

pengarang, tahun terbit, judul buku, nama penerbit, dan tempat 

terbit.
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a) Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, 

tahun,judul tulisan, nama jurnal, volume dan nomor halaman. 

b) Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat 

website-nya dan waktu pengambilan.

c) Penulisan yang diperoleh dari media cetak ditulis nama sumbernya, 

tanggal, dan halaman.

2) Lampiran 

Lampiran berisi :

a) Scan Bukti Pembayaran

b) Scan KTM (bagi mahasiswa) 

c) Lampiran lainnya yang diperlukan dan jika ada.

L. Kriteria Penulisan Karya Tulis

1. Naskah Karya Tulis Ilmiah

Naskah Karya Tulis Ilmiah mencakup beberapa aspek :

No. Kriteria Penilaian Parameter Penilaian Bobot

1. Format Karya Tulis -   Tata Tulis  : tata letak, jumlah halaman

-   Penyajian : sistematika tulisan, ragam bahasa 

ilmiah, ketepatan dan kejelasan 

ungkapan

10

2. Kreativitas dan Inovatif 
Topik / Gasagasan

-   Relevansi topik dengan tema 

-   Keunikan dan keaktualitasan

25

3. Penyaj ian Data dan 
Sumber Informasi

-   Relevansi data dan informasi yang diacukan

-   Keakuratan dan integritas data dan informasi

20

4. Tinjauan Literatur -   Kesesuaian literatur yang diacu dengan topik

-   Keluasan dan kedalaman tinjauan

-  Ke te rampi l an  da l am menun jukkan 

keterkaitan konsep dalam literatur-literatur 

yang diacu

20

5. Pembahasan (analisis, 
diskusi, dan kesimpulan)

-   Kemampuan menganalisis dan mensintesis

-  Konsistensi  dalam pembahasan dan 

perumusan kesimpulan serta rekomendasi

-   Prediksi transfer gagasan dan proses adopsi

25

Jumlah 100
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Keterangan :

a. 10 Peserta dengan nilai tertinggi yang akan lolos dan masuk seleksi akhir

b. 10 peserta dengan peringkat 11-20 akan menjadi peserta waiting list

c. Bobot penilaian naskah adalah  60%

2. Presentasi

Kriteria penilaian presentasi lomba karya tulis mencakup aspek :

Keterangan :

a. Bobot penilaian presetasi 40%

b. Alokasi waktu presentasi :

· Persiapan � � � :    3 menit

· Presentasi karya tulis ilmiah � :  10 menit

· Tanya jawab� � � :  15 menit

No. Aspek Kriteria Penilaian Bobot

1. Penyajian/Presentasi -   Sistematika penyajian dan isi

-   Alat bantu/media penyajian

-   Pengunaan ragam bahasa tutur yang baku

-   Sikap/cara presentasi

60

2. Tanya Jawab -   Penguasaan materi

-   Kebenaran dan ketepatan jawaban

-   Sikap/cara menjawab

40

Jumlah 100
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M. Lampiran

Lampiran 1. Halaman Sampul

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

BEM FKIP UAD

Judul Karya Tulis Ilmiah

Disusun oleh :

Nama Ketua Kelompok   (NIM)

Nama Anggota Kelompok 1  (NIM)

Nama Anggota Kelompok 2  (NIM)

PERGURUAN TINGGI

KOTA

TAHUN

Logo Perguruan Tinggi
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Lampiran 2. Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN 

 1. Judul Karya Tulis� � � : 

 2. Sub Tema� � � � : 

 3. Ketua Tim� �
  a. Nama Lengkap� � : 

  b. NIM� � � � :

  c. Jurusan� � � :

  d. Universitas� � � : 

  e. Alamat Email� � � : 

 4. Alamat Rumah dan No. HP�  : 

 5. Dosen Pembimbing� �
  a. Nama Lengkap dan Gelar� : 

  b. NIP� � � � : 

  c. Alamat Rumah dan No. HP� :

 

Kota, Tanggal

Mengetahui,

Dosen Pembibing

(Nama Lengkap dan Gelar)

NIP

Ketua Tim

(Nama Lengkap)

NIM

 Menyetujui,

Wakil Dekan, Dekan, Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan, Rektor

(Nama Lengkap dan Gelar)

NIY 
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Lampiran 3. Lembar Pernyataan

Lembar Pernyataan

 Yang bertanda tangan di bawah ini,

 Nama Ketua� � � : 

 Tempat, Tanggal Lahir�� : 

 Fakutas� � � : 

 Perguruan Tinggi� � : 

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “judul karya tulis ilmiah” 
adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya tulis orang 
lain serta belum pernah menjuarai di kompetisi serupa. Apabila dikemudian hari pernyataan 
ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia LKTIN  
BEM FKIP UAD berupa diskualifikasi dari kompetisi. Demikian surat pernyataan ini dibuat 
dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal

Yang Menyatakan

Nama ketua tim

NIM

Meterai 6000
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Lampiran 4. Abstrak

ABSTRAK�
Media Pembelajaran PANGKAL “Papan Alfabet Berbasis Kearifan Lokal” 

sebagai Media Belajar Membaca dan Menulis untuk Mewuudkan 
Sekolah Ramah Terhadap Anak Penyandang Disleksia

Nama ketua tim, nama anggota 1, nama anggota 2
email

perguruan tinggi

   Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang berisikan isu-isu pokok, tujuan 
kegiatan penelitian atau gagasan pemkiran, metoda atau pendekatan dan hasil kegiatan. 
Abstrak ditulis dalam satu alinea, tidak lebih dari 250 kata, berisi: Latar Belakang, Tujuan, 
Metode Penelitian atau Metode Pelaksanaan, Hasil, dan Kesimpulan. Ditulis dengan 
menggunakan font Times New Roman 12, spasi tunggal

  Kata Kunci :

mailto:firmansyahhanif@gmail.com
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Kontak Kami

Web  :  atau http://seminar.fkip.uad.ac.id/ www.bem.fkip.uad.ac.id

IG  : bem_fkip_uad

WA  : 1. 085712770069 (Hanif) WA/SMS

2. 085729301353 (naufal) WA

Email : bem@fkip.uad.ac.id

 Line : @efd6301r

http://seminar.fkip.uad.ac.id/
http://www.bem.fkip.uad.ac.id
http://bem@fkip.uad.ac.id
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