PETUNJUK PENULISAN NASKAH
1. Pedagonal menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian, review, atau
ulasan.
2. Pengirim naskah harus login di www.journal.unpak.ac.id
mengirim naskah.

agar dapat

3. Bahasa naskah adalah Bahasa Indonesia. Naskah paling sedikit 2.000 kata
dan tidak lebih dari 10 halaman termasuk gambar dan tabel.
4. Naskah dalam ms words yang ditulis dalam ukuran A4 (21cm x 29.7cm),
jarak baris 1 spasi, lebar (margin) kiri 2.5 cm dan lebar (margin) atas, kanan,
dan bawah 2 cm, jenis huruf yang digunakan Arial 10 point.
5. Bentuk naskah hasil penelitian harus mencakup bagian berikut:
a. Judul naskah ditulis dalam huruf kapital menggunakan Arial 14 point, judul
naskah tidak lebih dari 30 kata, disertai nama penulis, nama instansi atau
lembaga penulis, alamat penulis, email, telp/fax.
b. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan
panjang kata tidak melebihi 200 kata. Kata kunci dicantumkan setelah
abstrak.
c. Isi naskah terdiri dari: PENDAHULUAN yang berisi latar belakang dan
teori, METODOLOGi yang meliputi bahan dan cara, HASIL,
PEMBAHASAN, SIMPULAN, UCAPAN TERIMA KASIH ( jika ada) dan
DAFTAR PUSTAKA.
6. Penulisan kutipan dalam badan tulisan menggunakan gaya Harvard (Harvard
Style).
Contoh:
Robbins (2012:205) menyatakan bahwa komitmen merupakan....
7. Penulisan daftar pustaka untuk artikel ilmiah dan buku sebagai berikut:
Contoh buku:
Simon GP, M Gratel. (2017). Rancang Bangun Sel Surya. Jakarta: Gramedia.
Contoh Jurnal:
Jamal, M. (2007). Job stress and job performance controversy revisited: An
empirical examination in two countries. International journal of stress
management, 14(2), 175. http://dx.doi.org/10.1037/1072-5245.14.2.175
8. Gambar dan table perlu diberi judul. Judul berhuruf Kapital pertama saja
(contoh: Gambar 1 Pemrograman Delphi). Judul gambar terletak dibawah
gambar sedangkan judul tabel terletak diatas tabel.
9. Naskah akan dinilai oleh tim reviewer (mitra bebestari) yang ditunjuk oleh
Dewan Editor. Kriteria penilian meliputi: Kebenaran isi, dejarat orisinalitas,
kejelasan uraian, dan kesesuaian dengan sasaran jurnal. Dewan editor

berwenang menerima,
menolaknya.

mengembalikan

naskah

untuk

direvisi,

atau

10. Naskah yang telah direvisi hendaknya dikembalikan dalam waktu 2 minggu.
Komentar penilian dewan editor perlu ditampung dalam naskah terevisi. Bila
naskah terevisi belum diterima kembali dalam waktu 2 minggu maka akan
dianggap naskah tersebut terejected (ditolak).

