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Abstract:
Please write the abstract in English and or in Bahasa Indonesia max 250 words.
Abstract contains about: the purpose and scope of the study; the method used;
a summary of results; conclusion. These instructions give you guidelines for
preparing papers for Jurnal Ilmu Pendidikan. Use this document as a template if
you are using Microsoft Word 7.0 or later. Otherwise, use this document as an
instruction set. Define all symbols used in the abstract. Do not cite references in
the abstract. Do not delete the blank line immediately above the abstract; it sets
the footnote at the bottom of this column. Abstract use font size 10 pts.
Keywords: Put 3-5 your keywords here; keywords separated by semicolon

PENDAHULUAN
Pendahuluan
harus
berisi
(secara
berurutan) latar belakang umum, kajian
literatur terdahulu (state of the art)
sebagai dasar pernyataan kebaruan
ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan
ilmiah, dan permasalahan penelitian
atau
hipotesis.
Di
bagian
akhir
pendahuluan harus dituliskan tujuan
kajian artikel tersebut. Di dalam format
artikel ilmiah tidak diperkenankan
adanya tinjauan pustaka sebagaimana
di laporan penelitian, tetapi diwujudkan
dalam bentuk kajian literatur terdahulu
(state of the art) untuk menunjukkan
kebaruan ilmiah artikel tersebut.
Dokumen ini adalah template.
Sebuah salinan elektronik yang dapat
diunduh dari situs web Jurnal Ilmu
Pendidikan. Untuk pertanyaan atas
kertas panduan, silakan hubungi panitia
publikasi jurnal seperti yang ditunjukkan
pada situs web.
Cara paling mudah untuk memenuhi
persyaratan format penulisan adalah
dengan menggunakan dokumen ini

sebagai template. Kemudian ketikkan
teks Anda ke dalamnya.
Ukuran kertas harus sesuai dengan
ukuran halaman A4, yaitu lebar 210mm
(8,27") dan panjang 297mm (11,69").
Batas margin ditetapkan sebanyak 25
mm.

METODE
Bagian metode berisi tentang
rancangan penelitian, subjek penelitian,
instrumen, prosedur pengumpulan data,
dan analisis data yang dipaparkan
dalam bentuk paragraf.
Paragraf harus teratur. Semua
paragraf harus ditulis menggunakan
aligment justified, yaitu sama-sama rata
kiri dan dan rata kanan. Seluruh
dokumen harus menggunakan jenis
huruf verdana.
Heading sebaiknya tidak lebih dari 3
tingkat. Semua heading harus dalam
font 11 pt. Berikut tata cara penulisan
heading:
1. Heading Level 1: Heading level 1
harus huruf kapital semua, cetak
…

Nama Belakang Penulis, Judul dalam 3 kata. …

tebal, dan rata kiri. Sebagai contoh,
METODE.
2. Heading Level 2: Heading level 2
harus diawali huruf kapital, cetak
tebal, dan rata kiri. Sebagai contoh,
Pembasan.
Grafik dan tabel harus terletak di
tengah (centered). Setiap tabel atau
gambar harus diposisikan di bagian atas
atau di bagian bawah halaman.

Pemuatan tabel atau gambar harus
disebutkan di dalam kalimat. teks dalam
tabel menggunakan single spaced atau
spasi 1
Grafik
diperbolehkan
berwarna.
Gunakan pewarnaan padat yang kontras
baik untuk tampilan di layar komputer,
maupun untuk hasil cetak yang
berwarna hitam putih, seperti tampak
pada Gambar. 1.

Tabel 1. Hubungan Pendidikan Terhadap Komitmen Organisasi
Pendidikan
Rendah
Tinggi

Komitmen organisasi
Kurang
Baik
n
%
n
%
16 43,2 21
56,8
24 28,9 59
71,1

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian
hasil
berisi
temuan
penelitian yang didapatkan dari data
penelitian
dan
berkaitan
dengan
hipotesis.
Harap periksa semua gambar dalam
jurnal anda, baik di layar, maupun hasil
versi cetak. Ketika memeriksa gambar
versi cetak, pastikan bahwa: (1) warna
mempunyai kontras yang cukup, (2)

Jumlah
n
%
37 100,0
83 100,0

P

RP
(95% CI)

0,124

1,49
(0,90-2,46)

gambar cukup jelas, (3) semua label
pada gambar dapat dibaca.
Gambar diberi nomor dengan
menggunakan angka Arab. Keterangan
gambar harus dalam font biasa ukuran
11 pt.
Keterangan gambar dalam satu
baris diletakkan di kiri (left), sedangkan
keterangan multi-baris harus dirata kiri.
Keterangan gambar dengan nomor
gambar harus ditempatkan setelah
gambar terkait

Gambar 1. Uji Barrium Klorida dan Ekstrak Air KBM+Barrium Klorida (EA6)
Pembahasan

Simpulan

Bagian
pembahasan
penelitian
berisi diskusi hasil penelitian dan
pembandingan dengan teori dan atau
penelitian sejenis.

Bagian simpulan jawaban atas
hipotesis, tujuan penelitian dan temuan
penelitian serta saran terkait ide lebih
lanjut
dari
penelitian.
Simpulan
disajikan dalam bentuk paragrapf

SIMPULAN DAN SARAN

Nama Belakang Penulis, Judul dalam 3 kata. …

Saran
Semua rujukan-rujukan yang
diacu di dalam teks artikel harus
didaftarkan dibagian Daftar Pustaka.
Penulisan
daftar
pustaka
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Mendeley.

