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1. Naskah diangkat dari hasil penelitian atau pemikiran teoritik termasuk ide-ide 

pengembangan di bidang pendidikan. 

2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi dua, 

dicetak pada kertas A4 sepanjang maksimum 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk 

print-out sebanyak 1 eksemplar beserta soft copy dalam  Microsoft Word. Naskah 

dilengkapi dengan Abstrak (maksimum 200 kata), dilengkapi dengan kata kunci, serta 

biodata penulis. Pengiriman file juga dapat dilakukan sebagai attachment e-mail ke 

alamat: jurnalfkip_umm@yahoo.com. Paling lambat satu bulan sebelum penerbitan. 

3. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan bawah judul artikel. 

Nama penulis hendaknya dilengkapi dengan alamat korespondensi serta nama dan alamat 

lembaga tempat penelitian dilakukan. Dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting 

hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada 

urutan pertama. Penulis hendaknya mencantumkan alamat e-mail dan nomor HP untuk 

memudahkan komunikasi.  

4. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai 

judul pada masing-masing bagian artikel, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan 

tanpa judul bagian. Judul artikel dicetak dengan huruf besar ditengah-tengah, dengan 

huruf ukuran 14, peringkat judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda 

(semua judul bagian dan sub-bagian dicetak tebal atau tebal dan miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor pada judul bagian. 

5. Sistematika artikel hasil penelitian adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); 

abstrak (maksimum 200 kata) yang berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; kata kunci; 

pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang, tinjuan pustaka, dan tujuan 

penelitian; metode; hasil dan pembahasan; kesimpulan dan saran; daftar rujukan (hanya 

memuat sumber-sumber yang dirujuk). 

6. Sistematika artikel hasil pemikiran teoritik adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar 

akademik); abstrak (maksimum 200 kata); kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang 

berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi 

kedalam beberapa sub-bagian); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan (hanya memuat 

sumber-sumber yang dirujuk). 



7. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. 

Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian 

(termasuk skripsi, thesis, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau 

majalah ilmiah. 

8. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama, tahun). 

Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang 

nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Brown, 2003: 23). 

9. Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan secara 

alfabetis dan kronologis. 

Buku: 

Goldberg, M. 1997. Art and Learning: An Integrated Approach to Teaching and 

Learning in Multicultural and Multilingual Settings. New York: Longman. 

Buku kumpulan artikel: 

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

4, cetakan ke-1). Malang: UM Press. 

Artikel dalam buku kumpulan artikel: 

James, N.E. 1988. Two Sides of Paradise: The Eden Myth According to Kirk and Spock. 

In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the Fantastic(pp.219-223). Westport, CT: 

Greenwood. 

Artikel dalam jurnal atau majalah: 

Mershon, D.H. November/ December 1998.Star Trex on the Brain: Alien Minds, Human 

Minds. American Scientist 86(6), 585. 

Artikel dalam koran: 

Di Rado, A. 15 March 1995. Trekking through College: Classes Explore Modern Society 

Using the World of Star Trex. Los Angeles Times, p.A3. 

Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang): 

Jawa Pos. 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm. 3. 

Dokumen resmi: 

Puskur. 2002.Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta. 

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian: 

Yasik, Nur. 2005. The Effects of Prefatory Rhetorical Frameworks and Texts Structures 

on Students’ Reading Comprehension. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPS 

Universitas Negeri Malang.  



Makalah seminar, lokakarya, penataran: 

Setyaningrum, R.W. 2009. The EFL Learning Benefits of Offering Crefts in EYL Class. 

Makalah dipresentasikan pada The 56th TEFLIN Conference. Batu-Jawa Timur,  

8 – 9 Desember 2009. 

Internet (Karya individual): 

Gusna. 2008. Jeruk Buah Sakti. (Online) htttp://cakrawalagusna. 

Blogspot.com/2008/02/jeruk-si buah-sakti.html Diakses Tanggal 4 Maret 2008. 

Internet (artikel dalam jurnal online): 

Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. Jurnal Ilmu 

Pendidikan. (Online), Jilid 5, No. 4, (http://www.malang.ac.id, diakses 20 Januari 

2000). 

10. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (reviewers) sesuai dengan 

bidang keahliannya. Kepastian  dimuat atau tidaknya naskah akan diberitahukan kepada 

penulis secara tertulis. 
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