1. ARTIKEL HASIL PENELITIAN
1.

Judul
a. Judul hendaknya ringkas dan informatif, tidak terlalu panjang dan tidak
terlalu pendek, yaitu antara 5-15 kata. Agar judul dapat dibuat singkat
dan ringkas dalam 15 kata, hindari kata penghubung dan penyebutan
obyek, tempat atau bahan penelitian yang sangat terperinci.
b. Judul mengandung kata-kata kunci dari variabel yang diteliti.
c. Jenis huruf Times New Roman 14, dengan jarak baris satu spasi.
d. Judul bisa dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, sesuai dengan

Bahasa yang dipergunakan dalam artikel.
e. Hindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan dalam judul

2.

Baris kepemilikan (authorship lines)
a. Nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar akademik atau gelar
lainnya.

b. Jika penulis lebih dari satu orang dan berasal dari kelembagaan
berbeda, maka semua nama dicantumkan dengan memberikan tanda
superskrip angka mulai dari 1 pada belakang nama penulis secara
berurutan.
c. Apabila penulis lebih dari 1 (satu), nama-nama penulis hendaknya
hanya orang yang benar-benar berpartisipasi dalam perencanaan,
pelaksanaan, analisis hasil, pembahasan, dan penulisan laporan.

d. Nama lembaga tempat bekerja penulis ditulis sebagai catatan kaki di
halaman pertama, dilengkapi dengan alamat korespondensi

3.

Abstrak
a. Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi masalah dan tujuan
penelitian, metode penelitian (untuk penelitian kualitatif termasuk
deskriptif tentang subjek yang diteliti), dan ringkasan hasil penelitian
(bila dianggap perlu, juga kesimpulan dan implikasi).
b. Abstrak hendaknya ditulis dalam bahasa Inggris.
c. Panjang abstrak antara 150-175 kata dan ditulis dalam satu paragraf.
d. Abstrak diketik dengan spasi tunggal dengan format yang lebih sempit
dari teks utama (marjin kanan dan kiri menjorok masuk 1,2 cm)
e. Hindari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum.
f. Kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah
yang diteliti atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran
gagasan dalam karangan asli, yang berupa kata tunggal atau gabungan
kata.
g. Jumlah kata kunci antara 3 sampai 5 kata dan/atau kelompok kata.
h. Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma (;)

4.

Pendahuluan
a. Hindari sub-sub bagian atau sub-sub judul di dalam pendahuluan.
b. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah atau
rasional penelitian, permasalahan, dan tujuan penelitian.
c. Sebagai kajian pustaka, bagian ini harus disertai rujukan yang bisa
dijamin otoritas penulisnya.
d. Pembahasan kepustakaan harus disajikan secara ringkas, padat, dan
langsung mengenai masalah yang diteliti.
e. Penyajian latar belakang masalah atau rasional penelitian hendaknya
sedemikian rupa sehingga mengarahkan pembaca ke rumusan masalah
penelitian yang dilengkapi dengan rencana pemecahan masalah, dan
akhirnya ke rumusan tujuan
f. Untuk penelitian kualitatif di bagian ini dijelaskan juga fokus penelitian
dan uraian konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian.

5.

Metode Penelitian
a. Informasikan

secara

ringkas

mengenai

bagaimana

penelitian

itu

dilakukan. Uraian disajikan dalam beberapa paragraph tanpa sub
bagian. Hanya hal-hal yang pokok saja yang disajikan. Uraian rinci
tentang rancangan penelitian tidak perlu diberikan.
b. Materi

pokok

pupolasinya

bagian
dan

ini

adalah

bagaimana

apa

jenis

penelitiannya,

penarikan/pemilihan

siapa

sampelnya,

bagaimana data dikumpulkan, siapa sumber data, dan bagaimana data

dianalisis.
c. Penelitian yang menggunakan alat dan bahan perlu ditulis spesifikasi
alat dan bahannya.
d. Untuk penelitian kualitatif perlu ditambahkan perincian mengenai

kehadiran peneliti, subjek penelitan dan informan beserta cara-cara
mengambil data penelitian, lokasi penelitian dan lama penelitian. Selain
itu juga diberikan uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil
penelitian

6.

Hasil
a. Bagian ini menyajikan hasil-hasil analisis data; yang dilaporkan adalah
hasil bersih. Proses analisis data seperti perhitungan statistik,
pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Jadi yang dilaporkan adalah
hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis.
b. Hasil analisis boleh disajikan dengan tabel atau grafik. Tabel atau grafik
harus diberi komentar atau dibahas. Pembahasan tidak perlu dilakukan
pertabel atau grafik. Tabel atau grafik digunakan untuk memperjelas
penyajian hasil secara verbal.
c. Apabila hasil yang disajikan cukup panjang, penyajian bisa dilakukan
dengan memilah-milah menjadi subbagian-subbagian sesuai dengan
masalah penelitian.
d. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci
dalam bentuk subtopik-subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus
penelitian
e. Keterangan gambar/grafik diletakkan di bawah gambar/grafik;
sedangkan judul tabel diletakkan di atas tabel. Judul diawali dengan
huruf kapital.

Contoh Tabel :

Tabel 1. Hasil pengolahan data tentang kesiapan kepala sekolah dalam
pengimplementasian KTSP
Aspek yang
Diukur

Keterampilan

Kemampuan
Membimbing Guru

8.47

-

8.20

8.13

7.80

7.27

7.13

Membuat silabus
dan RPP

8.27

8.07

7.47

7.38

Melaksanakan
pembelajaran

9.00

8.80

8.13

8.67

Menilai
pelaksanaan
pembelajaran

7.93

7.47

7.20

7.20

Rata-rata

8.40

8.12

7.52

7.72

Pengetahuan

Pemahaman

Hakekat KTSP

8.67

Mengembangkan
KTSP

7.

Pembahasan
a. Bagian ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah.
Tujuan pembahasan adalah: (1) menjawab masalah penelitian atau
menunjukan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai; (2) menafsirkan
temuan-temuan; (3) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam
kumpulan pengetahuan yang telah mapan; dan (4) menyusun teori baru
atau memodifikasi teori yang ada.
b. Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian harus
disimpulkan hasil-hasil penelitian secara eksplisit.

c. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan
teori-teori yang ada.
d. Temuan diintegrasikan kedalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada
dengan jalan membandingkan temuan itu dengan temuan penelitian
sebelumnya, atau dengan teori yang ada, atau dengan kenyataan
dilapangan.
e. Jika penelitian ini menelaah teori (penelitian dasar), teori yang lama
bisa dikonfirmasi atau ditolak, sebagian atau seluruhnya. Penolakan
sebagian dari teori haruslah disertai dengan modifikasi teori, dan
penolakan terhadap seluruh teori haruslah disertai dengan rumusan
teori baru.

Lanjutan Pembahasan …
f. Jangan mengulang menulis angka-angka yang telah tercantum dalam
tabel di dalam teks pembahasan. Jika akan menekankan hasil yang
diperoleh sebaiknya sajikan dalam bentuk lain, misalnya skor rata-rata,
persentase, atau selisih. Untuk menunjukkan angka yang dimaksud,
rujuk saja tabel yang memuat angka tersebut.
g. Pada

umumnya

jurnal

internasional

tidak

menginginkan

bahasa

statistik (seperti: significantly different, treatment, dll) ditulis dalam

pembahasan. Hindari copy dan paste tabel hasil analisis statistik
langsung dari software pengolah data statistik.
h. Untuk penelitian kualitatif, bagian ini dapat pula memuat ide-ide
peneliti, keterkaitan antara katagori-katagori dan dimensi-dimensi
serta posisi temuan atau penelitian terhadap temuan dan teori
sebelumnya.

8.

Simpulan dan Saran
a. Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada
bagian hasil dan pembahasan
b. Berdasarkan uraian pada kedua bagian itu, dikembangkan pokokpokok pikiran yang merupakan esensi dari uraian tersebut
c. Simpulan disajikan dalam bentuk esai bukan dalam bentuk numerical
d. Saran disusun berdasarkan Simpulan yang telah ditarik
e. Saran-saran bisa mengacu pada tindakan praktis, atau pengembangan

teoritis, dannpenelitian lanjutan
f. Bagian saran bisa berdiri sendiri.
g. Bagian simpulan dan saran dapat pula disebut bagian penutup

9.

Daftar Rujukan
a. Daftar

rujukan

harus

lengkap

dan

sesuai dengan

rujukan

yang

disajikan atau yang dikutip di dalam batang tubuh artikel ilmiah.
b. Bahan pustaka yang dimaksukkan di dalam daftar rujukan harus sudah
disebutkan dalam batang tubuh artikel.
c. Daftar rujukan disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad
nama penulis, dan diketik dalam spasi tunggal. Jika rujukan tersebut
lebih dari satu baris maka mulai baris ke dua masuk 1,2 cm (hanging).
d. Ketentuan nama penulis: nama yang ditampilkan adalah nama akhir
(nama keluarga) penulis diikuti dengan singkatan nama awal dan
tengah (jika ada). Jika penulisnya lebih dari satu orang, maka cara
penulisannya sama.
e. Penulisan judul rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal
kalimat.
f. Setiap penulisan nama, tahun, judul artikel dan seterusnya diakhiri
dengan titik (.) sebelum dilanjutkan kata berikutnya. Khusus penulisan
volume (nomor) jurnal diberi tanda titik dua (:) tanpa jarak spasi.

2. ARTIKEL NON-PENELITIAN/HASIL PEMIKIRAN
1.

Judul
a. Judul artikel berfungsi sebagai label yang mencerminkan secara tepat
inti isi yang terkandung dalam artikel.
b. Untuk itu, pemilihan kata yang dipakai dalam judul artikel hendaknya
dilakukan secara cermat. Disamping aspek ketepatannya, pemilhan
kata-kata untuk judul perlu juga mepertimbangkan pengaruhnya
terhadap daya tarik judul bagi pembaca. Judul artikel sebaiknya terdiri
atas 5-15 kata.
c. Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan dengan tepat
masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, mengandung
unsu-unsur utama maslah, jelas, dan setelah disusun dalam bentuk
judul harus memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi calon pembaca.
d. Judul dapat ditulis dalam bentuk berita atau kalimat tanya. Salah satu
ciri penting judul artike hasil pemikiran adalah ”provokatif”, dalam arti
merangsang pembaca untuk membaca artikel yang bersangkutan. Hal
ini penting karena artikel hasil pemikiran pada dasarnya bertujuan
untuk membuka wacana diskusi argumentasi, analisis, dan sintesis
pendapat-pendapat para ahli atau pemerhati bidang tertentu.

2.

Baris kepemilikan (authorship lines)
a. Nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar akademik atau gelar
lainnya.

b. Jika penulis lebih dari satu orang dan berasal dari kelembagaan berbeda,
maka semua nama dicantumkan dengan memberikan tanda superskrip
angka mulai dari 1 pada belakang nama penulis secara berurutan.
c. Apabila penulis lebih dari 1 (satu), nama-nama penulis hendaknya hanya
orang yang benar-benar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan,
analisis hasil, pembahasan, dan penulisan laporan.
d. Nama lembaga tempat bekerja penulis ditulis sebagai catatan kaki di

halaman pertama, dilengkapi dengan alamat korespondensi

3.

Abstrak
a. Untuk artikel nonpenelitian, abstrak berisi ringkasan dari isi artikel
yang dituangkan secara padat, bukan komentar atau pengantar dari
penyunting atau redaksi.
b. Abstrak hendaknya ditulis dalam bahasa Inggris.
c. Panjang abstrak 150-175 kata dan ditulis dalam satu paragraf.
d. Abstrak diketik dengan spasi tunggal dengan menggunakan format
yang lebih sempti dari teks utama (margin kanan dan kiri menjorok
masuk 1,2 cm).
e. Kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah
yang dibahas dalam artikel atau istilah-istilah yang merupakan dasar
pemikiran gagasan dalam karangan asli, berupa kata tunggal atau
gabungan kata.
f. Jumlah kata kunci sekitar 3-5 kata dan atau kelompok kata.

g. Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah.
Dengan kata kunci dapat ditemukan judul-udul tulisan beserta
abstraknya dengan mudah.

4.

Pendahuluan
a. Berbeda dengan isi pendahuluan di dalam artikel hasil penelitian,

bagian pendahuluan dalam artikel nonpenelitian berisi uraian yang
mengantarkan pembaca kepada topik utama yang akan dibahas.
b. Oleh karena itu, isi bagian pendahuluan menguraikan hal-hal yang
mampu

menarik

pembaca

sehingga

mereka

"tergiring"

untuk

mendalami bagian selanjutnya.
c. Selain itu, bagian pendahuluan hendaknya diakhiri dengan rumusan
singkat (1-2 kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan dibahas.

d. Pada pendahuluan tidak diberi sub judul.

5.

Bagian Inti atau Pembahasan
a. Judul, sub judul, dan isi bagian inti sebuah artikel nonpenelitian sangat
bervariasi, tergantung pada topik yang dibahas.
b. Hal

yang

perlu

mendapat

perhatian

pada

bagian

inti

adalah

pengorganisasian isinya.

c. Pengorganisasian isi mengacu kepada cara penataan urutan isi yang
akan dipaparkan dalam artikel. Isi yang dimaksud dapat berupa fakta,
konsep, prosedur, atau prinsip. Tipe isi yang berbeda memerlukan
penataan urutan yang berbeda, tergantung pada struktur isinya.

Berikut ini adalah langkah yang perlu dilewati untuk menghasilkan
pengorganisasian isi artikel yang baik :
a) mengidentifikasi tipe isi yang akan dideskripsikan dalam artikel,
b) menetapkan struktur isi,

c) menata isi ke dalam strukturnya,
d) menata urutan sisi, dan
e) mendeskripsikan isi mengikuti urutan yang telah ditetapkan.

Mengidentifikasi tipe isi yang akan dideskripsikan dalam artikel
merupakan langkah paling awal. Isi yang dimaksud perlu dikaji secara
cermat apakah berupa konsep, prosedur, atau prinsip. Tipe isi dikatakan
konsep apabila menekankan uraian tentang ”apanya”, tipe isi prosedur
menekankan ”bagaimana”, dan tipe isi dikatakan prinsip apabila
menekankan ”mengapa”.

Menetapkan struktur isi merupakan langkah lanjutan setelah penetapan
tipe isi. Struktur isi mengacu kepada kaitan antar isi. Penataan isi artikel
perlu memperhatian struktur isinya. Dari struktur isi akan dapat diketahui
isi mana yang selayaknya diuraikan lebih dulu dan isi mana yang diuraikan
kemudian, serta seberapa dalam setiap isi perlu diuraikan.
Tipe isi yang berbeda menuntut struktur isi yang berbeda. Apabila isi
yang akan diuraikan dalam artikel berupa konsep-konsep, maka isi ini
sebaiknya ditata ke dalam struktur konseptual. Apabila isi yang akan
diuraikan berupa prosedur, maka penataannya menuntut penggunaan
struktur prosedural. Apabila isi yang akan diuraikan berupa prinsip, tatanan
prinsip-prinsip itu ditata ke dalam struktur teoretik.

Menata isinya ke dalam strukturnya, apabila hasil langkah kedua
ternyata mengarah ke pembuatan struktur konseptual, maka langkah
berikutnya adalah memilih semua konsep penting yang akan diuraikan dan
manatanya menjadi suatu struktur yang bermakna, yang secara jelas
menunjukkan keterkaitan antarkonsep itu.

Menata urutan isi, ini dilakukan berpijak pada struktur yang telah dibuat
pada langkah ketiga. Pada langkah ini semua konsep atau prosedur, atau
prinsip

yang

telah

dimasukkan

dalam

strukturnya

ditata

urutan

artikel

tinggal

pemaparannya.

Setelah

melewati

keempat

langkah

tersebut,

penulis

membuat paparan isi sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dalam memaparkan isi upayakan menggunakan tahapan
tingkat umum ke rinci secara bertahap. Dengan cara ini, tingkat sajian yang

lebih umum akan menjadi pijakan bagian sajian isi yang lebih rinci.

Beberapa ketentuan penataan urutan yang perlu diperhatikan adalah
sebagai berikut :
Pertama, paparkan struktur isi, sedapat mungkin pada bagian paling awal
dari artikel. Struktur isi yang memuat bagian-bagian penting artikel dan
kaitan-kaitan antarbagian itu perlu dipaparkan pada bagian awal untuk
dijadikan kerangka acuan paparan isi yang lebih rinci.
Kedua, paparkan bagian isi terpenting di bagian pertama. Pada tahap
pemaparan isi yang diambil dari suatu struktur, upayakan memaparkan isi
yang paling penting pertama kali. Penting tidaknya bagian isi ditentukan oleh
sumbangannya untuk memahami keseluruhan isi artikel. Misalnya, jika
konsepkonsep yang akan dipaparkan memiliki hubungan prasyarat belajar,
maka konsep-konsep yang mempersyarati sebaiknya dipaparkan terlebih
dulu.
Ketiga, sajikan isi secara bertahap dari umum ke rinci. Isi yang lebih umum
sebaiknya disajikan mendahului isi yang lebih rinci. Selain itu, setiap paparan
suatu bagian isi sebaiknya selalu ditunjukkan kaitannya dengan bagian isi
yang lain.

6.

Penutup
a. Istilah penutup digunakan sebagai judul bagian akhir dari sebuah
artikel nonpenelitian jika isinya hanya berupa catatan akhir atau yang
sejenisnya.

b. Jika uraian pada bagian akhir berisi kesimpulan hasil pembahasan pada
bagian

sebelumnya

(bagian

inti),

perlu

dimasukan

pada

bagian

kesimpulan.
c. Kebanyakan artikel nonpenelitian membutuhkan kesimpulan.
d. Ada beberapa artikel nonpenelitian yang dilengkapi dengan saran.
e. Sebaiknya saran ditempatkan dalam bagian tersendiri.

7.

Daftar Rujukan
a. Daftar rujukan harus lengkap dan sesuai dengan rujukan
disajikan atau yang dikutip di dalam batang tubuh artikel ilmiah.

yang

b. Bahan rujukan yang dimaksukkan di dalam daftar rujukan harus sudah
disebutkan dalam batang tubuh artikel.
c. Daftar rujukan disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad
nama penulis, dan diketik dalam spasi tunggal. Jika rujukan lebih dari
satu baris maka mulai baris ke dua masuk 1,2 cm (hanging).
d. Ketentuan nama penulis: nama yang ditampilkan adalah nama akhir
(nama keluarga) penulis diikuti dengan singkatan nama awal dan
tengah (jika ada). Jika penulisnya lebih dari satu orang, maka cara
penulisannya sama.

e. Penulisan judul rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal
kalimat.
f. Setiap penulisan nama, tahun, judul artikel dan seterusnya diakhiri
dengan titik (.) sebelum dilanjutkan kata berikutnya. Khusus penulisan
volume (nomor) jurnal diberi tanda titik dua (:) tanpa jarak spasi.

CARA PENGACUAN DAN PENGUTIPAN
Cara Pengacuan
a. Cara pengacuan adalah bagaimana menyebutkan sumber acuan yang
dikutip dalam teks beserta identitasnya.

b. Dalam pengacuan digunakan nama akhir dan tahun, serta nomor
halaman untuk kutipan langsung.
c. Jika ada dua atau tiga nama penulis, pengacuan dilakukan dengan cara
menyebutkan nama akhir kedua atau ketiga penulis tersebut.
d. Jika penulisnya lebih dari tiga, dilakukan dengan cara menuliskan nama
akhir dari penulis pertama dan diikuti dengan dkk (et.al.).
e. Jika nama penulis tidak disebutkan (tidak ada), maka yang dicantumkan
dalam pengacuan adalah nama lembaga yang menerbitkan, atau nama
dokumen/tulisan yang diterbitkan.
f. Untuk karya terjemahan, dengan cara menyebutkan nama penulis
aslinya.
g. Pengacuan dari dua sumber atau lebih yang ditulis penulis yang berbeda
dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai
pemisahnya. Contoh: ….. (Peaget, 1970; Moheney, 1988). Atau
dicantumkan menyatu dengan teks. Contoh : menurut King (1993); Koch
(1994); Yackel, Cobb, & Wood (1996).

Cara Pengutipan
Cara pengutipan adalah bagaimana menuliskan teks kutipan dari sumber

acuanke dalam teks naskah yang sedang ditulis. Cara pengutipan diatur
dari segi apakah kutipan itu langsung (sesuai dengan aslinya) atau tidak
langsung (idenya sama, tetapi dikemukakan dengan ungkapan yang
berbeda), dan apakah jumlah katanya kurang atau lebih dari 40 kata.

Kutipan langsung harus betul-betul sama dan akurat dengan aslinya.

Kutipan Langsung Kurang dari 40 Kata
Kutipan langsung yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda
kutip (“….”) sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama bersama
dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat

ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan
nomor halaman di dalam tanda kurung. Jika yang dikutif dalam bahasa
asing maka harus ditulis miring. Lihat contoh berikut :

Nama penulis disebut dalam teks secara terpadu :
Kelly (1955:43) mengatakan “The universe is real; it is happening all the
time, and interrelation with the world is necessary for the construction of
totally new knowledge”.

Nama penulis disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor
halaman :
Lebih lanjut mereka mengatakan “People’s personally constructed ideas
are

constrained or modified by

these

externally

developed

social

schemata” (Lyddon and McLaughlin, 1992:95).
Jika ada tanda kutip dalam kutipan, digunakan tanda kutip tunggal (‘…’) :
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “terdapat kecenderungan

semakin banyak ‘campur tangan’ pimpinan perusahaan semakin rendah
tingkat partisipasi karyawan di daerah perkotaan” (Soebroto, 1990:123).

Kutipan Langsung 40 Kata atau lebih
Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara
terpisah dari teks yang mendahului; ditulis 5/7 ketukan dari garis tepi
sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman
juga harus dituliskan. Contoh:
Smith (1990:276) menarik kesimpulan dari penelitiannya sebagai berikut:
The ‘placebo effect’, which have been verified in previous studies,
disappeared when behaviors were studied in this manner. Furthermore,
the behaviors were never exhibited again, even when real drugs were
administered. Earlier studies were clearly premature in attributing the
results to the placebo effect.

Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, maka tulisannya dimulai 5
ketukan dari tepi kiri garis teks kutipan.

Kutipan yang sebagian dihilangkan
Apabila dalam mengutip langsung ada beberapa kata dalam kalimat yang
ingin dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan tiga titik.
Contoh:
“Knowledge and interpretation cannot be given to students…Students do
not accept knowledge from outside because it was never there in the first
place” (Cobb dkk., 1999:5).
Jika ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang dibuang diganti

dengan empat titik (….)
Contoh:
“Gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi
Antara mata, tangan, atau bagian tubuh lain …. Yang termasuk gerak
manipulatif Antara lain adalah menangkap bola, menendang bola, dan
menggambar” (Asim, 1995:315).

Cara mengacu kutipan tidak langsung
Kutipan yang ditulis secara tidak langsung atau dikemukakan dengan
Bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks.
Nama penulis bahan kutipan dapat ditulis terpadu dalam teks, atau
disebut

dalam

kurung

bersama

tahun

terbitnya

dan

jika

memungkinkan nomor halaman disebutkan. Lihat contoh berikut :
Lerman (1989) mengatakan bahwa konstruktivisme mempunyai dua
hipotesis, yaitu: (1) pengetahuan dikonstruksi secara aktif oleh
individu; dan (2) menjadi tahu adalah suatu proses adaptasi, yaitu
suatu proses dimana individu mengorganisasikan pengalamannya
dengan alam sekitar yang kemudian menjadi suatu konsep.
Prinsip

konstruktivisme

ini

sangat

bertentangan

dengan

prinsip

objektivisme yang memandang bahwa pengetahuan itu ada dalam
pikiran individu karena secara ekternal, pengetahuan itu memang ada
dalam dunia nyata (Duffy & Jonassen, 1992).

Cara menulis daftar rujukan
Daftar rujukan merupakan daftar buku, makalah, karya, atau bahan
lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam

menuliskan daftar rujukan ini yang perlu diperhatikan adalah apakah
semua sumber acuan yang dikutip dalam teks sudah dicantumkan di dalam
daftar rujukan, dan apakah semua sumber acuan yang ada dalam daftar
rujukan memang dikutif dalam teks. Dengan kata lain, jumlah sumber

acuan yang disebut atau yang dikutip dalam teks harus sama persis
dengan jumlah sumber acuan yang ada dalam daftar rujukan.
Selain dari itu, cara penulisan daftar rujukan juga harus mengikuti system
yang baku. Pada dasarnya unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara
berurutan meliputi: (1) nama pengarang; (2) tahun penerbitan; (3) judul,
termasuk anak judul; (4) kota tempat penerbitan; dan (5) nama penerbit.
Unsur-unsur

tersebut

dapat

bervariasi

tergantung

jenis

rujukannya. Semua daftar rujukan ditulis dengan spasi tunggal.

sumber

Ketentuan penulisan rujukan berdasarkan jenis rujukan
1. Apabila sumber rujukan berupa artikel dalam jurnal ilmiah, ditulis

mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul artikel. nama jurnal.
volume(nomor): halaman (Nama jurnal diketik miring). Ditulis dalam
spasi tunggal. Contoh :
Stanbridge, B. 2000. A constructivist model of learning used in

teaching of junior science. Australian Science Teachers Journal. 46
(4): 20-28.
Wiryawan, K.G., Luvianti, S., Hermana, W., & Suharti, S. 2007.
Peningkatan performa ayam broiler dengan suplementasi daun

salam (syzygium polyantum ) sebagai antibakteri escherichia coli.
Jurnal Media Peternakan. 30 (1): 55-62

Lanjutan …

2. Apabila sumber rujukan berupa buku teks, ditulis mengikuti urutan:

nama penulis. tahun. judul buku. volume (jika ada). edisi (jika ada).
kota penerbit: nama penerbit (Judul buku dicetak miring). Contoh :
Arikunto, S. 2002. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek.
Jakarta: Rineka Cipta Sangat, H.M.

Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh pengarang
yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama pula, data tahun
penerbitan diiringi dengan lambang a, b, c. Contoh :
Fullan, M.G. (1998a). Successful school improvement. Buckingham:
Open University Press.
Fullan, M.G.. (1998b). What’s worth fighting for in the principalship:
Strategies for taking change in the elementary school principalship.

Toronto: Ontario Public school Teachers’ Federation.

Lanjutan …

3. Apabila sumber rujukan berupa buku terjemahan ditulis mengikuti

urutan: nama penulis asli. tahun buku terjemahan. judul buku
terjemahan. volume (jika ada). edisin(jika ada). terjemahan. kota
penerbit: nama penerbit (Judul buku di cetak miring). Contoh :
Steel, R.G.D. & Torrie, J.H. 1991. Prinsip dan prosedur statistika: Suatu
pendekatan

biometrik.

Terjemahan

B.

Sumantri.

Jakarta:

PT

Gramedia Pustaka Utama
4. Apabila sumber rujukan berupa artikel dalam buku kumpulan artikel

ditulis mengikuti urutan: nama penulis artikel. tahun. judul artikel.
judul buku. Volume (jika ada). edisi (jika ada). kota penerbit: nama
penerbit (Judul buku dicetak miring). Contoh:
Ancok, D. 1999. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Metode

penelitian survey. Hlm. 55-70. Jakarta: LP3ES

Lanjutan …

5. Rujukan dari Buku yang ada Editornya. Cara penulisannya seperti menulis
rujukan dari buku ditambah dengan (Ed.) jika ada satu editor, dan (Eds.)

jika ada lebih dari satu editor. Contoh :
Aminuddin (Ed.). 1990. Pengembangan penelitian kualitatif dalam bidang
Bahasa dan sastra. Malang: HISKI Komisariat Malang dan YA3.
6. Rujukan dari Karya dalam Buku Kumpulan Karya (ada Editornya) cara

penulisannya mengikuti urutan sebagai berikut: nama penulis karya atau
artikel. tahun. judul artikel. Nama editor. judul buku ditambah nomor
halaman. Volume (jika ada). edisi (jika ada). kota penerbit: nama
penerbit (Judul buku dicetak miring). Contoh :
Duffy, T. & Jonassen, D.H. 1992. Constructivism: New implications for
instructional technology. Dalam T.M. Duffy & D.H. Jonassen (Eds.).
Constructivism and the technology of instruction: A conversation. Hlm.
1-16. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associate.

Lanjutan …

7. Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam prosiding ditulis mengikuti
urutan: nama penulis. tahun. judul naskah seminar. judul prosiding.
tempat penyelenggaraan seminar. waktu penyelenggaraan (Judul artikel
dicetak miring). Contoh :
Rahayu, E.S. 2001. Potensi alelopati lima kultivar padi terhadap gulma
pesaingnya. Prosiding Konferensi Nasional XV Himpunan Ilmu Gulma

Indonesia (Buku 1). Surakarta 17-19 Juli 2001
8. Apabila sumber pustaka berupa karya ilmiah yang tidak dipublikasikan
(misal : skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian), ditulis mengikuti
urutan : nama penulis. tahun. judul laporan penelitian. nama proyek

penelitian. kota penerbit: instansi penerbit/lembaga (Judul laporan dicetak
miring). Contoh:
Aritonang, M.W. 2004. Kajian penyakit ayam broiler pada kandang close
house. Skripsi. Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian
Bogor

Lanjutan …

9. Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam surat kabar/majalah
umum, ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul artikel.

nama surat kabar/majalah. kota, tanggal terbit dan halaman (Judul
artikel dicetak miring). Contoh :
Kukuh, A. 2008. Obsesi pendidikan gratis di Semarang. Suara
Merdeka. Semarang 5 Maret. Hlm. 4

10. Apabila sumber pustaka berupa artikel jurnal online, ditulis dengan
urutan:

nama

penulis.

tahun.

judul

artikel.

nama

jurnal.

volume(nomor): halaman (Nama jurnal dicetak miring). Contoh :
Suparta, O., Sudradjat dan Sasmit, T. 2002. Pengaruh perlakuan
kepadatan ulat sutera terhadap produksi dan mutu kokon di
Tabing, Kabupaten Solok Sumatera Barat. Buletin Penelitian dan
Kehutanan. 18(1) : 70-81

Lanjutan …

11. Apabila sumber pustaka berupa artikel online (internet) tanpa tempat

terbit dan penerbit, ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun.
judul artikel. Diunduh di alamat website tanggal (Judul artikel dicetak
miring). Contoh:
Rusdiyanto, E. 2001. Peranan tanaman dalam mengurangi Pb dari
emisi gas buang kendaraan bermotor di Jakarta. Diunduh di
http://www.ut.ac.id/olsupp/FMIPA/LING1112/Peranan-tan-htm
tanggal 2 Juli 2002.

12. Rujukan dari Karya dalam Jurnal dari CD-ROM ditulis mengikuti
urutan: nama penulis. Tahun. Judul. Nama CD ROM. Vol: halaman (CD
ROM: nama CD Rom. Contoh:
Krashen, S., Long, M. & Scarcella,R. (1979). Age, rate, and eventual

attainment in second language acquisition. TESOL Quarterly. 13:
573-82 (CD ROM: TESOL Quaarterly-Digital, 1997).

Lanjutan …

13. Rujukan Berupa Makalah yang Disajikan dalam Seminar, Penataran,
atau Lokakarya. Cara penilisannya mengikuti: nama penulis. Tanggal

bulan tahun. Judul tulisan. Keterangan makalah disajikan dalam
kegiatan apa di mana. Contoh:
Huda, N. 12 Juli 1991. Penulisan laporan penelitian untuk jurnal.
Makalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi
Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP
Malang, Malang.

PETUNJUK PRAKTIS TEKNIS PENULISAN
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1) Tabel, gambar atau grafik harus diberikan identitas nomor.
2) Penulisan Tabel..., Gambar..., atau Grafik... dimulai dari kiri, dan hanya huruf pertama yang
menggunakan huruf kapital. Jika judul tabel, gambar, atau grafik lebih dari satu baris, maka
pada baris kedua dan berikutnya ditulis sejajar dengan judul tabel baris pertama (lihat
contoh)
3) Berilah jarak 3 spasi antara tabel atau gambar/grafik dengan teks sebelum atau sesudahnya.
4) Judul tabel atau gambar/grafik harus ditempatkan pada halaman yang sama (jika
memungkinkan). Penyebutan tabel atau gambar dalam teks menggunakan kata Tabel.. atau
Gambar... (diberi nomor sebagai identitas)
5) Tepi kanan rata (dijastifikasi)
6) Tempatkan nomor halaman pada pojok kanan atas kecuali untuk halaman pertama setiap bab
dan halaman bagian awal. Untuk halaman bab atau halaman awal, nomor halaman
dicantumkan pada bagian tengah bawah.
7) Semua nama penulis dalam daftar rujukan harus ditulis, walaupun penulis yang sama
memiliki beberapa karya yang dijadikan acuan dalam teks.
8) Nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau disingkat asal dilakukan
secara konsisten.
9) Daftar rujukan hanya berisi sumber yang digunbakan sebagai acuan dalam teks, dan semua
sumber yang dikutip, baik langsung maupun tidak langsung harus ditulis dalam Daftar
Rujukan.

PETUNJUK PRAKTIS TEKNIS PENULISAN
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan :
1) Tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika halaman

tersebut akhir dari suatu tulisan (akhir dari Daftar Rujukan).
2) Tidak boleh memotong tabel menjadi dua bagian (dalam dua halaman), jika
memang bisa ditempatkan pada satu halaman.
3) Rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung (-), tapi menggunakan

tanda bulit bundar atau persegi. Ukuran besar kecilnya bulit yang digunakan
disesuaikan dengan ukuran huruf yang digunakan. Bulit diletakkan di sebelah
kiri, terpisah satu ketukan dengan huruf yang mengikutinya. Rincian yang
menggunakan angka hanya diperbolehkan jika mengandung pengertian

langkah-langkah atau prosedur.
4) Daftar Rujukan tidak boleh ditempatkan di kaki halaman atau di setiap akhir
bab (catatan kaki). Daftar Rujukan hanya boleh ditempatkan di bagian akhir.

