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JUDUL TULISAN
(Judul dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf Time New Roman ukuran 12pts spasi 1 (judul tidak melebihi 20 kata), menggunakan
huruf kapital dan dicetak tebal).

Penulis1, Penulis2

Surel penulis
(Ditulis tanpa gelar dengan huruf Time New Roman 12pts dan dicetak tebal. Alamat email ditulis dengan menggunakan huruf Time New
Roman 11 pts dan dicetak miring)

ABSTRACK/ABSTRAK : Bagian ini harus menggambarkan secara lengkap esensi penelitian atau kajian teori
yang meliputi latar belakang dan tujuan penelitian atau penulisan secara singkat, metode, dan hasil penelitian.
Abstrak ditulis berkisar antara 100-150 kata dengan ukuran huruf 11pts spasi tunggal. Khusus untuk abstrak
yang berbahasa Inggris dicetak miring.
Keywords/KataKunci: Letakkan kata kunci Anda di sini, kata kunci dipisahkan dengan koma.
PENDAHULUAN
Bagian pendahuluan berisi tentang permasalahan atau konsep atau hasil penelitian sebelumnya yang merupakan
dasar dilakukannya penelitian atau pengkajian teori. Pendahuluan juga hendaknya menjelaskan tentang latar
belakang dan mengapa topik penelitian penting untuk dilakukan dan diakhir pendahuluan dijelaskan tentang
tujuan penelitian atau penulisan. (Untuk pertanyaan di atas kertas panduan, silakan hubungi panitia publikasi
konferensi seperti yang ditunjukkan pada situs web. Informasi tentang penyerahan artikel terakhir tersediadi
pengelola School Education Journal).
FORMAT HALAMAN
Cara paling mudah untuk memenuhi persyaratan format penulisan adalah dengan menggunakan dokumen ini
sebagai template. Kemudian ketikkan teks anda ke dalamnya.
Format Penulisan
Ukuran kertas harus sesuai dengan ukuran halaman A4, yaitu 21 cm (8,27 ") lebar dan 29.7 cm (11,69") lama.
Batas margin ditetapkan sebagai berikut:
 Atas = 3 cm
 Bawah = 3cm
 Kiri = 4 cm
 Kanan = 3 cm
Artikel penulisan harus dalam format dua kolom dengan ruang 0.422 cm (0,17 ") antara kolom.
STYLE HALAMAN
Paragraph harus teratur. Semua paragraf harus rata, yaitu sama-sama rata kiri dan dan rata kanan.
Judul dan Penulis
Judul harus dalam Reguler 12 pt font. Nama pengarang harus dalam Reguler 12 pt font. Afiliasi penulis harus
dalam size 12 pt. Alamat surel harus di 11 pt font Times New Roman.
Judul dan pengarang harus dalam format kolom tunggal dan harus terpusat. Penulisan penulis tidak boleh
menunjukkan nama jabatan (misalnya Dosen Pembimbing), apapun gelar akademik (misalnya Dr) atau
keanggotaan dari setiap organisasi profesional (misalnya Senior Member IEEE). Agar tidak membingungkan,
nama keluarga ditulis di bagian terakhir dari masing-masing nama pengarang (misalnya Yohanes AK Smith).
Setiap afiliasi harus termasuk, setidaknya, nama perusahaan dan nama negara tempat penulis didasarkan
(misalnya kausal Productions
Pty
Ltd,
Australia). Alamat email ini wajib bagi penulis yang
bersangkutan.
Bagian Heading
Heading adalah judul untuk setiap bagian di dalam suatu tulisan jurnal seperti pendahuluan, metode/sub judul,
hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan. Semua heading ditulis dengan menggunakan huruf Time New
Roman ukuran 12pts. Setiap huruf awal dari kata dalam heading ditulis dengan huruf besar, tidak diberi nomor
dan dicetak tebal dengan posisi disebelah kiri. Apabila ada sub judul dari headings maka diberi nomor dan
disusun dengan urutan sebagai berikut: 1,2,3; 1),2),3); (1), (2), (3); a, b,c

*Afiliasi Penulis

Gambar dan Tabel
Gambar dan tabel harus terletak di tengah (centered). Besar gambar dan tabel bisa span di kedua kolom.
Setiap tabel atau gambar yang mencakup lebih dari 1 kolom lebar harus diposisikan baik di bagian atas atau di
bagian bawah halaman.
Harap periksa semua gambar baik di layar maupun hasil pada versi cetak. Ketika memeriksa gambar versi
cetak, pastikan bahwa::
 warna mempunyai kontras yang cukup,
 gambar cukup jelas,
 semua label pada gambar dapat dibaca.
Keterangan Gambar
Gambar diberi nomor dengan menggunakan angka Arab. Keterangan gambar dalam 11 pt Reguler font.
Keterangan gambar dalam satu baris (misalnya Gbr. 1) diletakkan di tengah (centered).
Keterangan Tabel
Keterangan tabel ditengah dan font 11 pt Reguler dengan Times New Roman. Setiap kata dalam judul tabel
menggunakan huruf kecil kecuali untuk kata-kata pendek.
Nomor Halaman, Headers dan Footers
Nomor halaman sesuai urutan/berlanjut, cth : 1,2,3,dst …, sedangkan headers untuk semua nomor genap
keculai judul dibuat nama penulis : judul artikel (tetapi tidak keseluruhan dibuat judulnya), contoh Elvi Mailani :
Mengembangan Potensi Anak SD kelas V dibuat menjadi Elvi Mailani : Mengembangan Potensi …, dan untuk
headers pada semua nomor ganjil kecuali judul dibuat nama jurnal (Singkatan) volume, nomor, bulan dan tahun
jurnal. footers dipakai untuk halaman dan ISSN cetak dan online jurnal.

Gbr. 1 Contoh gambar dengan resolusi kurang

Gbr. 2 Contoh gambar dengan resolusi cukup
METODE
Metode harus menjelaskan tentang tahapan penelitian secara rinci dan jelas, termasuk metode dan desain
penelitian serta instrument atau alat ukur yang digunakan. Khusus untuk artikel kajian teori pada bagian ini berisi
sub judul-sub judul (jumlah sub judul disesuaikan dengan kebutuhan).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menyajikan informasi tentang temuan dan hasil penelitian. Data tentang hasil penelitian dapat
disajikan dalam bentuk table, gambar maupun grafik yang diberi keterangan. Tata cara penulisan tabel akan
dijelaskan secara tersendiri. Pada bagian ini pula dikemukakan pembahasan yang menjelaskan keterkaitan antara
hasil penelitian dengan teori, tujuan penelitian, serta perbandingan dengan penelitian lain yang telah
dipublikasikan. Pembahasan juga menjelaskan implikasi atau kontribusi temuan bagi ilmu pengetahuan.

SIMPULAN
Penutup biasanya berupa kesimpulan. Dan penulis tidak perlu membuat judul penutup melainkan simpulan.
Setelah ssimpulan, maka yang harus dibuat adalah Daftar Rujukan.
DAFTAR RUJUKAN
Pustaka yang ditulis dalam daftar rujukan hanya yang benar-benar dikutip dalam tulisan dan sebaliknya.
Daftar rujukan ditulis berurutan secara alfabetis dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
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and renewalprocess. New York: Macmillan Publishing Company.
Cole, P.G., & Chan, L.K.S. 1994. Teaching principles and practice.2nd Edition. New South Wales, Australia:
Prentice Hall.
Cullingford, C.1995. The effective teacher. New York: Cassell.
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