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Format penulisan artikel ini merupakan acuan utama bagi para penulis. Setiap naskah 

harus disertai surat pengantar yang menyatakan bahwa tulisan merupakan hasil karya penulis 

atau para penulis dan belum pernah dipublikasikan.  

Tulisan diketik pada kertas ukuran A4, dalam satu kolom menggunakan spasi ganda, 

jenis huruf Arial, ukuran 9, dengan jarak tepi 2 cm di semua sisi. Artikel naskah penelitian asli 

harus berisi tentang materi yang belum pernah diterbitkan di jurnal lain sebelumnya dan tidak 

melebihi 6.000 kata dalam penulisannya serta tidak memuat lebih dari 8 gambar/tabel. Proses 

peninjauan naskah ditujukan untuk memastikan bahwa naskah jurnal yang diterima 

mempunyai kualitas yang baik untuk dipublikasikan. Naskah akan langsung ditolak oleh editor 

tanpa tinjauan formal jika dianggap: 1) tidak sesuai dengan topik dalam ruang lingkup jurnal, 

2) kurang bermanfaat, 3) cakupan dan tujuannya tidak mendalam, 4) tidak meningkatkan 

pengetahuan ilmiah, dan 5) tidak lengkap penulisannya. Naskah yang sudah sesuai dengan 

pedoman penulisan artikel akan diperiksa oleh mitra bestari selama maksimum 2 minggu dan 

komentar mitra bestari akan disampaikan kepada penulis dalam waktu maksimum 3 minggu 

sejak pengiriman pertama. Naskah yang sudah direvisi penulis diharapkan sudah 

dikembalikan ke Editor selama maksimum satu minggu. Struktur artikel diberi penomoran 

yang jelas di setiap bagiannya. Setiap sub bagian harus diberi nomor 1.1 (lalu 1.1.1, 1.1.2, … 

dst), sedangkan abstrak tidak diberi penomoran. Rumus matematika lebih baik 

menggunakan garis miring (/) untuk menyatakan pembagian contoh X/Y. Pada prinsipnya 

penulisan variabel adalah dicetak miring. Keterangan gambar pastikan setiap 

gambar/ilustrasi memiliki keterangan. Keterangan tersebut ditulis secara terpisah, tidak 

menempel pada gambar/ilustrasi. Tabel penomorannya sesuai dengan letaknya dalam artikel. 

Tabel sebaiknya digunakan dengan efektif dan tidak digunakan untuk mengulangi hasil yang 

telah dipresentasikan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Judul ditulis secara 

padat, jelas dan informatif, maksimum 20 kata. Sebaiknya hindari penggunaan singkatan dan 

rumus. Nama dan alamat institusi ditulis lengkap dengan nama dan nomor jalan (lokasi), kode 

pos, nomor telepon, nomor telepon genggam, nomor faksimili, dan alamat e-mail. Abstrak 

harus ringkas dan faktual. Abstrak berisi pemaparan tujuan penelitian secara jelas, hasil 

penelitian dan kesimpulan. Abstrak ditulis secara terpisah dari artikel. Pencantuman kajian 

pustaka sebaiknya dihindari, tetapi jika sangat diperlukan hendaknya nama pengarang dan 

tahun penerbitan dapat dicantumkan. Penulisan singkatan yang tidak standar sebaiknya juga 

dihindari, tetapi jika sangat diperlukan sebaiknya kepanjangan dari singkatan tersebut 

dicantumkan pada awal penyebutannya. Jumlah kata tidak melebihi 200 kata, ditulis dalam 

bahasa Indonesia dan Inggris. Kata kunci (keywords) maksimal 5 kata atau kelompok kata. 

Pendahuluan berisi tujuan dari artikel/penelitian dirumuskan dan disajikan dengan latar 

belakang yang memadai dan menghindari kajian pustaka yang terlalu rinci serta penyajian 

hasil penelitian. Metode yang digunakan harus disertai dengan referensi, hanya modifikasi 

yang relevan yang harus dijelaskan. Ditekankan pada cara kerja dan cara analisis data 

sedangkan untuk naskah telaah pustaka tanpa metode. Hasil dan Pembahasan ditampilkan 

menyatu secara jelas dan ringkas. Bagian pembahasan hendaknya membahas manfaat dari 

hasil penelitian, bukan mengulangi bagian tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan dapat 

digabungkan dan hindari kutipan yang terlalu luas. Simpulan utama dari penelitian ini dapat 



disajikan secara singkat pada bagian kesimpulan. Pustaka dalam naskah ditulis dalam bentuk 

nama belakang penulis dan tahun. Pada kalimat yang diacu dari beberapa penulis nama 

penulis diurutkan berdasarkan kebaharuan pustaka. Naskah yang ditulis oleh dua penulis, 

maka nama keduanya disebutkan, sedangkan naskah yang ditulis oleh tiga penulis atau lebih 

maka hanya nama penulis pertama ditulis diikuti et al. Kutipan dalam artikel harus 

dicantumkan dalam daftar pustaka. Setiap referensi yang dikutip dalam abstrak juga harus 

ditulis secara penuh dalam daftar pustaka. Sumber yang tidak terpublikasi tidak dianjurkan 

untuk dicantumkan dalam daftar pustaka tapi dapat ditulis dalam teks artikel. Dalam penulisan 

daftar pustaka penulis hendaknya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Referensi artikel 

minimal 80% bersumber dari jurnal nasional atau internasional.  

Naskah dalam bentuk file di e-mail sedangkan print out dikirim melalui pos atau 
diserahkan langsung ke redaksi dengan alamat: Kantor Prodi Pendidikan IPA S1 FMIPA 
Universitas Negeri Semarang, Gedung D7 Lantai 3. Jl. Sekaran–Gunungpati Semarang 
50229. Telp. & Fax.: 024-70805795. e-mail: eduipajournal@yahoo.co.id.,                               e-
mail: eduipajournal@gmail.com, Website:unnes:http://journal.unnes.ac.id atau ipa.unnes.ac.id.                                   

Naskah diketik tanpa tanda hubung (-), kecuali kata ulang. Simbol α, β, α dimasukkan 
melalui fasilitas insert, bukan mengubah jenis huruf. Kata-kata dan tanda baca sesudahnya 
tidak diberi spasi. Pemberitahuan naskah dapat diterima atau ditolak akan diberitahukan 
sekitar satu bulan semenjak penerimaan naskah. Naskah dapat ditolak apabila materi yang 
dikemukakan tidak sesuai dengan misi jurnal, kualitas materi rendah, format tidak sesuai, 
gaya bahasa terlalu rumit, terjadi ketidakjujuran keaslian penelitian dan korespondensi tidak 
ditanggapi.  
   

 
Penulisan daftar pustaka sebagai berikut; 
 
Jurnal: 
Meltzer, D.E. 2002. The Relantionship Between Mathematics Preparation and Conceptual 

Learning Gains in Physics. AmJ Phys, 70 (7): 120-137. 

Buku: 
Sukmadinata, N.S. 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 
 
Prosiding: 
Liliasari. 2011. Membangun Masyarakat Melek Sains Berkarakter Bangsa melalui 

Pembelajaran. Prosiding Seminar Nasiona Pendidikan IPA dengan tema Membangun 
Masyarakat Melek (Literate) IPA yang Berkarakter Bangsa melalui Pembelajaran. 
Semarang, 16 April 2011. 

 
Skripsi, Tesis, Desetasi: 
Parmin. 2005. Kualitas Pembelajaran Biologi melalui Pendekatan Sains Lingkungan Teknologi 

dan Masyarakat (Salingtemas). (Tesis). Semarang: Universitas Negeri Semarang. 
 

 

 

 
      
 
    
 

  


