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1. Judul artikel maksimal 15 kata, ditulis dalam bentuk Times New Roman 14 bold (huruf kapital). 

2. Nama Penulis ditulis dalam bentuk Times New Roman 12 bold dilengkapi asal instansi dan alamat 

instansi ditulis bentuk Times New Roman 10 bold. 

3. Abstrak memuat uraian singkat mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil 

penelitian. Abstrak terdiri dari 100-150 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Abstrak dilengkapi dengan kata kunci yang menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah-

istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. 

4. Artikel dapat berupa hasil penelitian, pemikiran, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, 

tinjauan kepustakaan, dan tulisan praktis dalam bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa. 

5. Isi Artikel meliputi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan. Adapun cara 

penulisannya sebagai berikut. 

PENDAHULUAN (Bagian pendahuluan berisi latar belakang dan masalah, rencana pemecahan 

masalah, tujuan penelitian/penulisan, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti/ditulis). 

METODE (Bagian metode berisi rancangan penelitian, populasi dan sampel (subjek penelitian), 

teknik dan alat pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk artikel berupa gagasan 

konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan tulisan praktis dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan rekayasa bagian metode diganti dengan sub-sub judul sesuai dengan kebutuhan). 

HASIL DAN PEMBAHASAN (Bagian pembahasan berisi analisis data, pengujian hipotesis, 

temuan-temuan dan mengaitkan hasil temuan penelitian dengan kajian teori serta memunculkan 

teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada). 

SIMPULAN (Bagian simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, 

mengacu pada tujuan penelitian). 

UCAPAN TERIMA KASIH (Jika ada) 

DAFTAR PUSTAKA (Daftar pustaka disajikan dengan penulisan dalam huruf Times New Roman 

12, spasi 1 diurutkan secara alfabetis dan kronologis) 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1999. Problems and Prospects for the Decades Ahead: 

Competency Based Teacher Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Saukah, A. & Waseso, M.G. (Eds.). 2002. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah (Edisi ke-4, cetakan ke-1). 

Malang: UM Press. 

6. Jika ada sub judul dari isi pemikiran, maka penulisannya sebagai berikut. 

JUDUL; Sub Judul; Anak sub judul 

7. Naskah jurnal ditulis minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman 

8. Naskah dikirim dalam bentuk softcopy atau hardcopy ke alamat berikut:  

Lembaga Penelitian IKIP PGRI Pontianak (Rektorat IKIP PGRI Pontianak Lantai 3),  

Jl. Ampera No. 88 Pontianak, (E-mail: lemlitikipptk@yahoo.co.id). 


