Panduan Penulis (Author Guide)
1. Naskah artikel yang dapat diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan UT ditulis berdasarkan
hasil penelitian, dan analisis konsep yang mendalam dan integratif. Topik artikel
mencakup dimensi pendidikan seperti kurikulum, pembelajaran, evaluasi, manajemen,
kualitas Pendidikan, dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dalam
berbagai jenjang pendidikan dan modus penyampaian pembelajaran.
2. Naskah belum pernah dipublikasikan di media/jurnal lain, diketik 1,5 spasi pada kertas
A4 dengan huruf Times New Romans berukuran 11 dengan jumlah kata 5000 – 8000.
Judul maksimal 15 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
3. Penulis perlu melakukan registrasi pada jendela registrasi untukmengirimkan naskah
kepada Redaksi. Naskah diunggah melalui jendela pada website Jurnal Pendidikan,
dilengkapi dengan informasi yang diminta.

Ketentuan Naskah Artikel
Naskah artikel harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
1. Judul : Menggunakan paling banyak 15 kata, dan menggambarkan substansi artikel.
2. Data Penulis: Di bawah judul tuliskan nama penulis, alamat e-mail penulis, dan institusi
asal penulis.
3. Abstrak : Maksimal 300 kata. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris.
4. Kata Kunci : Gunakan kata-kata kunci yang merupakan konsep- konsep utama untuk
memudahkan penelusuran artikel. Kata-kata kunci ditulis dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris (keywords).
5. Isi naskah mempunyai struktur dan sistematika standar, dengan persentase sebagai
berikut.
a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian,
serta kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah
penelitian, kerangka teori (30 %).
b. Metode Penelitian, yang menjelaskan jenis dan model penelitian, sampling, lokasi
dan waktu, jenis data, instrument teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data
(15 %).
c. Temuan dan Pembahasan: uraian hasil penelitian dan membahasan yang
mengaitkan hasil dengan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan (45%)
d. Simpulan : berupa uraian integratif temuan sesuai tujuan penelitian. (10%)
e. Daftar Pustaka: berisi sumber acuan yang digunakan sebagai rujukan dalam teks
artikel.
f. Ucapan Terimakasih: Naskah hasil penelitian yang disponsori oleh pihak tertentu
perlu mencantumkan pernyataan yang berisi informasi sponsor yang mendanai dan
ucapan terimaksih kepada sponsor tersebut.
Untuk artikel yang membahas tentang analisis konsep atau model, penyajiannya disesuaikan
dengan logika topik yang dibahas.

Ketentuan Penulisan Daftar Pustaka
1. 80% atau lebih pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil penelitian yang
diterbitkan di jurnal.
2. Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir kecuali referensi klasik yang dimanfaatkan
sebagai bagian kajian historis.
3. Penulisan Referensi menggunakan sistem American Psychological Association (APA)
dengan ketentuan sebagai berikut.

Tata cara penulisan daftar pustaka
Contoh Rujukan dari artikel :
T. Sri Kumar, M. C. Rao, K. Ravindranadh (2013). Innovations in Teaching and Learning:
Top Down or Bottom Up? Indian Journal of Applied Research X 453, vol.3, issue 6.
Gannaway, D., T. Hinton, B. Berry, K. Moore (2013). Cultivating change: disseminating
innovation in higher education teaching and learning. Innovations in Education and
Teaching International, 2013, Vol. 50, No. 4, 410 – 421,
http://dx.doi.org/10.1080/14703297.2013.839334.
Mun, Y. Y. & Hwang, Y. (2003). Predicting the use of Web-based information systems: Selfefficacy, enjoyment, learning goal orientation, and TAM. Human-Computer Studies,
59(4), 431-449
Gidley, J.M., Hampson,P., Wheeler, L. & Bereded Samuel, E. (2010). From Access to
Success: An Integrated Approach to Quality Higher Education informed by Social
Inclusion Theory and Practice. Higher Education Policy, vol 23, n0.1, pp.123-147.
Yusuf, O (2014). Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia, diunduh dari
http://tekno.kompas.com/read/ 2014/11/24/07430087/ pada 26 April 2015.
Rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel (ada editornya) contoh:
Letherridge, S. & Cannon, C.R. (Eds). 1980. Bilingual Education: Teaching English as a
Second Language. New York : Praegar.
Rujukan dari artikel dalam majalah atau koran:
Suryadarma, S.V.C. 1990. Prosesor dan interface : Komunikasi Data. Info Komputer, IV (4)
:46-48.
Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama penulis):
Jawa Pos. 22 April, 1995. Wanita Kelas bawah lebih mandiri, hlm.3.

Contoh rujukan dari buku
Ariswan. 2007. Listrik Magnet. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Sa’ud, Udin Syaefudin (2009) Inovasi Pendidikan. Bandung : Alfabeta.

Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang sama dan diterbitkan pada
tahun yang sama pula, data tahun penerbitan diikuti oleh lembaga 1, 2, 3 dan seterusnya yang
urutannya ditentukan secara kronologis atau berdasarkan abjad judul buku bukunya contoh:
Reitz, I, R. and Milford F.J. 1993a. Dasar Teori listrik Magnet (terjemahan oleh Suwarno W)
ITB Bandung
Reitz, I, R. and Milford F.J. 1993b. Introduction to Electrodynamics. Edisi 1. Prentice Hall.
Reitz, I, R. and Milford F.J. 1993c. Electrocity and Magnetism. Prentice Hall.
Rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel terdapat editor ditambah ed jika editornya
satu, eds jika editornya lebih dari satu. Contoh :
Milford, Grifith, D J. Ed. 2009. Handbook of Electrocity. Terjemahan Sarwono. Malang:
Pustaka ilmu.
Rujukan dari buku yang ditulis lebih dari dua penulis, dapat ditulis dengan menambahkan
nama penulis pertama dengan dkk (dan kawan-kawan) atau et al (dan lainnya). Penulisan
dalam daftar pustaka harus ditulis lengkap nama penulis lainnya.

Dokumen Pemerintah yang diterbitkan oleh Penerbit dan tanpa Lembaga:
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan
Nasional. 1990. Jakarta : PT Armas Duta Jaya.
Dokumen resmi:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian.
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Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional.
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Ghazali, S. 1999. Kerumitan kalimat siswa Sekolah Dasar. Disertasi tidak diterbitkan.
Malang: PPs Universitas Negeri Malang (UM).
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Untuk informasi yang lengkap dapat mengunduh ketentuan penulisan referensi APA dari
Handbook APA

Penilaian Artikel
1.

2.

3.

Semua naskah akan ditelaah secara anonim oleh 2 mitra bebestari (reviewers) yang
ditunjuk oleh Dewan Redaksi, menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi
kesempatan untuk melakukan perbaikan (revisi) makalah atas dasar rekomendasi/saran
dari mitra bestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan
diberitahukan secara tertulis, melalui surat elektonik (email).
Pemeriksaan naskah artikel siap cetak dilakukan sepenuhnya oleh Redaksi. Artikel yang
sudah dalam bentuk cetak dapat dibatalkan pemuatannya oleh penyunting jika diketahui
bermasalah.
Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau penggunaan software
komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HAKI yang
dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang timbul karenanya
menjadi tanggung jawab penulis artikel (naskah) tersebut.

