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Lampiran Pengumuman No: 107/FKIP/II/2013 

SISTEMATIKA PENULISAN ARTIKEL ILMIAH E-JOURNAL FKIP 

 

Panjang artikel 5-6 halaman dalam bentuk kolom, ukuran kertasA4. 

(Judul Artikel, Maksimal 15 kata, Menggambarkan Penelitian yang Telah Dilakukan, 

Informatif dan Mencerminkan Isi Artikel, ( Times New Roman 11 Bold spasi 1) 

Nama Penulis Pertama (Mahasiswa ) dan Penulis Kedua ( Dosen Pembimbing ) Tanpa 

gelar Akademik ( Times New Roman 11 Bolt, spasi 1 ) 

Nama Lembaga Asal Penulis ( Program Studi, Fakultas, Universitas ) dan Alamat e-mail 

( Times New Roman 10 spasi 1 ) 

Abstrak (dalam Bahasa Indonesia untuk artikel Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris untuk 

artikel Bahasa Indonesia, panjang abstrak maksimal 200 kata, huruf Times New Roman 

10, spasi 1 ) 

Abstract 

Abstrak memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian, ringkasan hasil 

penelitian, dan simpulan.Tekanan Abstrak terutama pada hasil penelitian. Kata kunci memuat kata-kata konseptual 

berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata kunci sekitar 3-5 kata.  

Kata kunci: isi, format, artikel, e-journal 

 

PENDAHULUAN ( Times New Roman 10 Bold 

Spasi 1 ) 

Bagian pendahuluan memuat latar belakang atau 

rasional penelitian, landasan teori, hasil kajian 

pustaka yang menunjukkan adanya kesenjangan, 

masalah yang ditanyakan, rencana pemecahan 

masalah, tujuan penelitian, dan konstribusi/manfaat 

yang diharapkan. 

METODE PENELITIAN 

Metode penilitian menjelaskan rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan 

pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. 

Untuk penelitian kualitatif seperti PTK, studi kasus, 

dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, 

subjek penelitian, informan yang membantu, teknik 

pengumpulan data, lokasi serta lama penelitian. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian merupakan bagian utama artikel 

ilmiah dan biasanya merupakan bagian terpanjang 

dari suatu artikel ilmiah. Paparan hasil penelitian 

adalah hasil “bersih”. Proses analisis data seperti 

perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis 

tidak perlu disajikan. Hanya  hasil analisis dan hasil 

pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. 

Gambar, tabel dan grafik dapat digunakan untuk 

memperjelas hasil penelitian secara verbal.  

Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil penelitian 

memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-

sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus 

penelitian.  

Jawaban terhadap semua pertanyaan penelitian ditulis 

dalam bagian ini. 

PEMBAHASAN 

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari 

keseluruhan artikel ilmiah. Bagian ini menjelaskan 

penafsiran hasil analisis data, menunjukkan 

bagaimana temuan–temuan itu diperoleh, 

membandingkan dengan temuan atau hasil penelitian 

sebelumnya, mengintegrasikan hasil penelitian ke 

dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, dan 

menyusun teori baru atau modifikasi teori yang ada. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pemaparan simpulan dalam bentuk alenia, bukan 

dalam bentuk numerikal. Simpulan dapat berupa 

jawaban dari pertanyaan penelitian, atau merupakan 

intisari/ringkasan dari uraian mengenai hasil dan 

pembahasan yang dianggap paling penting  dan 

mengandung temuan baru. Saran disusun 

berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. 

Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, 

pengembangan teori baru, dan atau penelitian 

lanjutan. 

DAFTAR PUSTAKA  

Daftar pustaka merupakan daftar karya tulis yang 

dibaca penulis dalam menyiapkan artikel ilmiah dan 

digunakan sebagai acuan. Daftar pustaka relevan, 

primer, dan mutakhir. Daftar pustaka lengkap sesuai 

yang diacu dalam teks. Semua yang dirujuk dalam 

teks masuk dalam dafar pustaka. Semua yang ada 

dalam daftar pustaka memang betul-betul dirujuk 

dalam teks.

 


