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I. Struktur dan Isi Jurnal Online
1. Judul dan nama penulis
Panjang judul artikel tidak lebih dari 12 kata. Ukuran huruf 12 Times New Roman dan
ditebalkan. Nama penulis dan asal program studi ditulis di bawah judul jurnal. Nama
penulis tidak menggunakan gelar akademik. Nama mahasiswa (penulis) disimpan di
awal, lalu diikuti oleh nama dosen pembimbing ke-2, dan terakhir adalah nama dosen
pembimbing ke-1.
Contoh: Ani Kurniawati1, Suci Latifah2, Dadang Kurnia3
Lalu, di bagian bawah halaman pertama diberi keterangan sebagai berikut:
1 Mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UNPAK
2 Staf Pengajar program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UNPAK
3 Staf Pengajar program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UNPAK
(lihat contoh jurnal terlampir)
2. Abstrak dan kata kunci
Abstrak harus menggambarkan secara singkat isi jurnal. Abstrak secara singkat memuat
tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. Abstrak disajikan tidak lebih dari 250 kata dan
dibuat dalam 1 paragraf (tidak menjorok). Kata kunci berisi kata-kata yang menjadi kunci
untuk bisa memahami artikel jurnal. Kata kunci diletakkan setelah abstrak dan terdiri dari
3-5 kata. Abstrak ditulis dengan spasi 1 dan ukuran huruf (font) 10 “Times New Roman”.
Abstrak dibuat dalam 1 kolom.
3. Pendahuluan
Pendahuluan berisi latar belakang masalah atau alasan dipilihnya judul tersebut untuk
diteliti. Setelah menyebutkan alasan penelitian, selanjutnya penulis harus mencantumkan
pertanyaan atau masalah penelitian yang tidak lebih dari tiga (3) butir. Selanjutnya
pembahasan dilanjutkan dengan memaparkan teori-teori dan penelitian-penelitian
sebelumnya yang sejalan dengan tujuan artikel. Pendahuluan ditulis dengan spasi 1, font
10 “Times New Roman” dan kolom 2. (lihat contoh jurnal terlampir).

4. Metode Penelitian
Di bawah judul metode penelitian, penulis harus memuat rancangan penelitian, tempat
dan waktu penelitian, populasi, dan sampling, teknik pengumpulan data serta analisa
data pun harus termuat di dalam bagian ini. Jika penelitian bersifat kualitatif jelaskan
bagaimana metode penelitianya. Contohnya dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK),
jelaskan langkah-langkah atau siklus yang dilakukan dalam penelitian tersebut.
5. Hasil Penelitian
Peneliti menjabarkan temuan dengan teks naratif, tabel atau gambar. Setiap tabel atau
gambar harus disertai dengan penjelasan. Untuk penelitian tindakan kelas (PTK), maka
penulis harus menjelaskan keadaan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian.
6. Pembahasan
Pembahasan berisi hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung
dan jika ada kaitkan dengan penelitian sebelumnya yang relevan. Pembahasan harus
mencakup semua hasil penelitian baik yang positif maupun yang negatif.
7. Simpulan
Simpulan berisi jawaban dari pertanyaan atau masalah yang dinyatakan dalam
pendahuluan.
8. Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisi semua rujukan dalam penelitian.Spasi untuk satu sumber adalah 1
sedangkan untuk sumber berikutnya spasi 2. Sumber yang dicantumkan dalam daftar
pustaka hanya yang digunakan dalam teori dan pembahasan.
Contoh:
Kayi, Hayriye. 2006. Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second
Language. Nevada: University of Nevada.
9. Biodata Penulis
Biodata penulis berisi riwayat hidup singkat penulis dalam pendidikan dan penelitian.
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II. Pedoman Penulisan Jurnal Online
1. Artikel ilmiah yang akan dimasukkan ke jurnal online FKIP berasal dari skripsi.
2. Artikel ilmiah yang akan dimasukan ke jurnal online FKIP sudah diringkas
menjadi maksimal 15 halaman dengan jumlah kata kurang lebih 4000 kata dan
struktur isi sesuai dengan pemaparan pada bagian I.
3. Artikel ilmiah yang akan dimasukkan ke Jurnal Online ditulis pada kertas A4
dengan format atas dan kiri berjarak 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Tulisan dibuat
dalam 2 file: word dan pdf.

III

Pedoman Memasukkan Artikel ke Jurnal Online
1. Pemilik artikel ilmiah dengan bimbingan dan pengawasan salah satu Dosen
Pembimbing meringkas skripsi atau karya ilmiah lainnya menjadi maksimal 15
halaman seperti sudah dijelaskan di bagian II.
2. Pemilik artikel ilmiah dengan membawa surat persetujuan dari Dosen
Pembimbing menyerahkan 1 print out dan 1 CD RW berisi artikel yang akan
dimuat di Jurnal Online ke Redaktur Pelaksana setiap Program Studi yang
selanjutnya akan diserahkan ke sekretariat redaksi Jurnal Online.
3. Pemilik artikel berhak untuk mendapatkan satu bukti penyerahan artikel Jurnal
Ilmiah dari Redaktur Pelaksana (ditandatangani oleh redaktur pelaksana) yang
selanjutnya menjadi pesyaratan pengambilan ijazah.
4. Artikel jurnal ilmiah dari Redaktur Pelaksana selanjutnya diserahkan ke
sekretariat redaksi untuk selanjutnya diunggah ke jurnal online.
5. Redaktur pelaksana bertanggung jawab untuk mengedit jurnal ilmiah sesuai
dengan ketentuan yang diberlakukan dalam Pedoman Penulisan E-Journal.
6. Jika Redaktur Pelaksana menemukan hal-hal yang kurang jelas dan kurang selaras
dengan ketentuan jurnal yang berlaku, maka Redaktur Pelaksana dapat
mengembalikan ke penulis.
7. Artikel yang masuk ke unit pelaksana e-journal menjadi hak milik FKIP Unpak.
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Lampiran 1

SURAT TANDA TERIMA ARTIKEL JURNAL*
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ……………………………………………………

NPM/Prodi

: ……………………………………………………

Alamat korespondensi :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
E-Mail

:.........................................................................................................

Telepon/HP

:........................................................................................................

Judul Artikel :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Telah menyerahkan artikel seperti tersebut di atas dan bersedia memenuhi segala
ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Umum serta Dewan Redaksi Jurnal
Online FKIP Unpak, termasuk bersedia menerima copyright atau hakcipta atas
artikel tersebut menjadi milik Jurnal FKIP Unpak.

Bogor,...................................

Redaktur Pelaksana,

Penulis,

(______________________)


(_________________________)

Surat ini dapat dipergunakan untuk pengambilan ijazah
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Lampiran 2

SURAT KETERANGAN JURNAL SUDAH DIPERIKSA
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Dosen Pembimbing

: ……………………………………………………

Prodi

: ……………………………………………………

menyatakan bahwa jurnal yang ditulis oleh:
Nama

: ............................................................................

NPM

: ............................................................................

Judul jurnal

:

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Sudah saya periksa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bogor,...................................
Dosen Pembimbing,

(_____________________)
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