
HUBUNGAN STRES KERJA DENGAN PRODUKTIVITAS 

KERJA KARYAWAN PADA BAGIAN SORTIR  

DI PT. MARINAL INDOPRIMA 

 

PROPOSAL JURNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oleh : 

SUMARNI 

NIRM: 2012.4.037.0412.1.00872 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM 

FAKULTAS DAKWAH 

INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP 

2020 

  



PERSETUJUAN 
 

Proposal artikel jurnal Sumarni ini telah disetujui 

 

Pada Tanggal Kamis 20 September 2020 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

Pembimbing, 

 

  

 

 

Mujibno, M.M. 



PENGESAHAN 

Proposal artikel jurnal ini telah dipertanggungjawabkan pada seminar proposal 

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, dan diterima sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Sosial (S.Sos) pada Fakultas 

Dakwah Progra Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) pada : 

 

 

Ahad, 20 September 2020 M. 
29 Muharram 1441 H. 

 

 

TIM PENGUJI 

1. Dr. Moh. Hamzah Arsa, M.Pd. (Penguji I)  (…………………….) 

 

2. Dr. Encung, M.Fil.   (Penguji II)  (…………………….) 

 

 

 

 

Mengesahkan 

Dekan Fakultas Dakwah, 

 

Dr. H. Muhammad Fattah, MA  



JUDUL DITULIS DENGAN MAKSIMAL 12 KATA 

JENIS FONT TIMES NEW ROMAN  

UKURAN 14 SPASI TUNGGAL 

Nama Ditulis Tanpa Gelar 

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA) 

email: namaakun@gmail.com 
 

 

Abstrak 

Abstrak setidaknya berisi empat komponen: (1) latar belakang 

masalah atau konteks artikel; (2) kemudian diikutui tujuan penulisan 

artikel; (3) metode penelitian; (4) hasil penelitian. Keseluruhan 

komponen ditulis sejajar antara 150-250 kata. Jika artikel yang ditulis 

adalah artikel konseptual, bagian ketiga (metode penelitian boleh tidak 

disertakan). Bagian akhir adalah kata kunci, berisi lima kata atau 

kelompok kata. Jika artikel yang ditulis adalah artikel konseptual, 

bagian ketiga (metode penelitian boleh tidak disertakan). Bagian akhir 

adalah kata kunci, berisi lima kata atau kelompok kata. Jika artikel 

yang ditulis adalah artikel konseptual, bagian ketiga (metode 

penelitian boleh tidak disertakan). Bagian akhir adalah kata kunci, 

berisi lima kata atau kelompok kata. Jika artikel yang ditulis adalah 

artikel konseptual, bagian ketiga (metode penelitian boleh tidak 

disertakan). Bagian akhir adalah kata kunci, berisi lima kata atau 

kelompok kata. Jika artikel yang ditulis adalah artikel konseptual, 

bagian ketiga (metode penelitian boleh tidak disertakan). Bagian akhir 

adalah kata kunci, berisi lima kata atau kelompok kata. 

Kata Kunci: metode penelitian, artikel jurnal, abstrak 

 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi latar belakang alasan dilaksanakannya penelitian dan 

tujuan penelitian. Bagian ini penting sebagai pengenalan bagi pembaca yang 

kurang menguasai masalahnya. Latar belakang disertai pengacuan pada jurnal-

jurnal terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Sebaiknya dari jurnal 5 

tahun terakhir. Tujuan penelitian disampaikan di bagian akhir pendahuluan. 

Kata PENDAHULUAN huruf Times New Roman 12 pt, kapital, dicetak 

tebal, rata kiri. Spacing Before 12pt. 

mailto:namaakun@gmail.com


Isi tulisan diketik dengan huruf Times New Roman 12 pt, spasi 1,5. First 

line 1cm. 

Bahan rujukan diutamakan karya yang dipublikasi 5-10 tahun terakhir. 

Utamakan rujukan dari jurnal. Ditulis dalam bentuk catatan kaki, menggunakan 

CSL IDIA. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini disampaikan bahan / materi yang digunakan dalam 

penelitian. Perlu disampaikan secara cukup detail metoda penelitian yang 

digunakan untuk menjamin bahwa hasil yang diperoleh dapat diulang atau 

direproduksi (reproduceable).  

Kata METODE PENELITIAN menggunakan huruf Times New Roman 12 

pt, kapital, dicetak tebal, rata kiri. Spacing Before 12pt. 

Isi tulisan diketik dengan huruf Times New Roman 12 pt, spasi 1,5. First 

line 1cm. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kata PEMBAHASAN menggunakan huruf Times New Roman 12 pt, 

kapital, dicetak tebal, rata kiri. Spacing Before 12pt. 

Subjudul dalam pembahasan ditulis menggunakan huruf Times New Roman 

12 pt, dicetak tebal, rata kiri, huruf awal setiap kata menggunakan huruf kapital, 

kecuali kata hubung. Pembahasan disajikan secara jelas dan informatif. 

KESIMPULAN 

Pada bagian ini disampaikan secara ringkas kesimpulan dari hasil yang diperoleh. 

Seluruh format penulisan sama dengan pendahuluan, metode, dan hasil. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka ditulis dengan menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley dengan 

CSL IDIA. Hal ini agar meminimalisir kesalahan sitasi, jika ada perubahan, dapat dengan 

mudah dilakukan. 


