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JUDUL ARTIKEL
(Times New Roman ukuran 14, huruf KAPITAL, bold, spasi 1)
Judul komprehensif, jelas, dan singkat maksimal 15 kata, berupa frasa bukan berupa kalimat.
Judul dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris disesuaikan dengan teks

TITLE IN ENGLISH
Jika judul artikel menggunakan bahasa Indonesia, judul artikel ini menggunakan bahasa
Inggris atau sebaliknya.
(times New Roman ukuran 14, huruf KAPITAL, Italic, spasi 1)
(Nama Penulis)
Penulis Pertama , Penulis Keduab, Penulis Ketigac
a

a

Lembaga Afiliasi Pertama
surel: alamat_email
b
Lembaga Afiliasi Pertama
surel: alamat_email
c
Lembaga Afiliasi Pertama
surel: alamat_email
Abstrak
(Times New Roman, ukuran 11, tebal, spasi 1):
Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan artikel, berisi permasalahan pokok yang
dibahas, alasan penelitian, bagaimana penelitian dilakukan, metode yang digunakan, dan hasil
penelitian. Abstrak ditulis dalam satu paragraf terdiri atas 100—150 kata, tanpa pustaka/kutipan
(Times New Roman ukuran 11, spasi 1)
Kata-Kata Kunci (Times New Roman, ukuran 11, huruf Kapital pada awal kata, tebal,
spasi 1): Berisi 3--5 kata atau frasa , tanpa disertai kunjungsi dan, dan tanpa diakhiri tanda
titik (Times New Roman , ukuran 11, spasi 1)

Abstract
(Times New Roman, size 11, bold):
Abstract is a brief overview of the whole article, containing the discussed main issues, the
reason for the study, how the research is carried out, the research method, and the research
results. Abstract is written in one paragraph consists of 100-150 words, without references /
citations (Times New Roman, size 11, spacing 1)
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Keywords (Times New Roman, size 11, capital letter at the beginning of the word, thick, spacing
1): Containing 3-5 words or phrases, without conjunction and, and without a period in the end
(Times New Roman, size 11, spacing 1 )
Keywords (Times New Roman, size 11, bold): 3—5 words or phrases (Times New Roman, size 11,
Italic, single space)

Latar Belakang
(Times New Roman 12, kapital hanya pada awal kata, tebal, tanpa tanda titik)
Berisi Latar belakang permasalahan yang akan diangkat, tujuan penelitian, kajian
pustaka yang relevan dengan penelitian dan kerangka teori atau ancangan pendekatan yang
sesuai dengan penelitian ini. Semua itu didukung dengan acuan pustaka yang berupa hasil
penelitian, teksbook, atau jurnal yang terkait, dengan tahun terbit relatif terbaru. Usahakan
80% acuan merupakan terbitan 10 tahun terakhir dan 80% berasal dari sumber acuan primer.
Acuan atau sumber yang dirujuk atau dikutip harus dituliskan deskripsi artikel disertai nama
penulis, tahun terbit, dan halaman pada acuan itu. Seluruh sumber yang digunakan dalam
kutipan dicantumkan di dalam daftar pustaka. (Ditulis menggunakan Times New Roman 12,
spasi 1,5.)
Metode
(Times New Roman 12, kapital hanya pada awal kata, tebal, tanpa tanda titik)
Metode berisi sifat atau macam penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan
data, instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode penganalisisan
data. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab metode. (Ditulis menggunakan
Times New Roman 12, spasi 1,5.)
Hasil dan Pembahasan
(Times New Roman 12, kapital hanya pada awal kata, tebal)
Hasil dan pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Paragraf
pertama pada hasil dan pembahasan ditulis lurus dengan judul bab. (Ditulis menggunakan
Times New Roman 12, spasi 1,5.)
3.1 Subbab
(Times New Roman 12, Kapital pada awal kata kecuali kata tugas, tebal)

2

RINONTJE: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah
Volume X, No. X. Bulan, Tahun

P-ISSN: 2809-4301
E-ISSN: 2809-4999

Hasil dan pembahasan dapat disajikan dalam bentuk subbab-subbab berikutnya,
dengan menggunakan nomor (pendijitan, maksimal empat dijit, misalnya 3.1.2.2).
Judul subbab ditulis dengan huruf kapital pada awal kata kecuali kata tugas. Paragraf
pertama pada tiap subbab ditulis rata kiri, lurus dengan angka awal pada pendijitan
subbab.
Tabel, Grafik, Gambar dan/atau Foto
Tabel, grafik, diagram, gambar, dan/atau foto (jika ada) diberi nomor, judul, dan
dituliskan pada atas tabel (atau yang lainnya) tersebut. Nomor tabel, grafik, gambar, dan/atau
foto diberi sesuai dengan urutan kemunculannya. Tabel dan gambar harus jelas terbaca dan
dapat dicetak dengan baik karena naskah akan dicetak dalam format warna hitam putih.
Pencantuman tabel/data yang terlalu panjang (lebih dari satu halaman) sebaiknya dihindari
agar keterbacaan dan kerapian tulisan terjaga. Gambar, tabel, grafik, foto harus diletakkan
sedekat mungkin dengan teks yang berhubungan. Usahakan dalam penganalisan atau
pendeskripisian atas tabel tidak “membaca ulang” tabel, tetapi menganalisis mengapa angka,
grafik, diagram, atau gambar itu muncul/ada. Usahakan pula tabel hanya menggunakan garis
horisontal atau meminimalkan penggunaan garis vertikal. Setiap kolom tabel harus diberi
tajuk/heading. Contoh:
Tabel 1
Judul Tabel
(Times New Roman 11, Kapital pada Awal Kata, tebal)
No.

Morf

Alomorf

Kata

Perujukan atau pengutipan teks menggunakan gaya Harvard, contoh (Suwondo,
2014) atau (Suwondo, 2014: 57-58). Pustaka yang diacu diusahakan 80% merupakan terbitan
10 tahun terakhir (kecuali acuan klasik yang digunakan sebagai bahan kajian historis) dan
80% dari semua sumber pustaka itu berasal dari sumber acuan primer (hasil-hasil penelitian,
gagasan, teori atau konsep yang telah diterbitkan di jurnal, baik cetak maupun elektronik).
Selain itu, hindari acuan dari laman di internet.
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Pengutipan langsung menggunakan gaya Harvard, seperti berikut.
Pengutipan langsung dari teks sumber lebih dari tiga baris, ditulis dalam paragraf sendiri dengan
format huruf Times New Roman ukuran 11, spasi 1, identitation left 0,8 cm, right 0 cm. Sumber
rujukan ditulis sebagai berikut (Suwondo, 2014: 25).

Simpulan
(Times New Roman 12, Kapital hanya pada huruf awal kata, tebal)
Simpulan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Simpulan bukan
ringkasan dan juga bukan tulisan ulang dari pembahasan. Simpulan ditulis dalam bentuk
deskripsi naratif, bukan rincian dengan angka atau huruf. Paragraf pertama ditulis rata kiri,
lurus dengan judul bab.

Daftar Pustaka
(Times New Roman 12, Kapital hanya pada huruf awal kata, tebal)
Pustaka yang diacu diusahakan 80% merupakan terbitan 10 tahun terakhir (kecuali
acuan klasik yang digunakan sebagai bahan kajian historis), dan 80% dari semua sumber
pustaka itu berasal dari sumber acuan primer (hasil-hasil penelitian, gagasan, teori atau
konsep yang telah diterbitkan di jurnal, baik cetak maupun elektronik). Selain itu, hindari
acuan dari laman di internet langsung.
Daftar pustaka dan pengutipan menggunakan gaya Havard, seperti berikut:
Adam, Karen L. Dan Alexis Manaster-Ramer. 1988. “Some Questions of Topic/Focus
Choice in Tagalog”. Dalam Oceanic Linguistics Volume XXVII No. 1 dan 2.
Aissen, Judith L. 1992. “Topic and Focus in Mayan”. Dalam Sarah Grey Thomson (ed.)
Language: Journal of The Linguistic Society of America. Balimore, MD: The
Linguistic Society of America at The Wavery Press Inc.
Alwasilah, Chaedar. 1985. Beberapa Madhab dan dikotomi Teori Linguistik. Bandung:
Angkasa.
Arifin, Syamsul; Dirgo Sabariyanto; dan Sri Nardiati. 1985. “Tipe-Tipe Kalimat dalam
Bahasa Jawa”. Yogyakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah, DIY.
Asher, R.E. 1994. The Encyclopedia of language and Linguistics (Volume 9). Oxford:
Pergamon Press.
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Baryadi, I Praptomo. 2000. “Konstruksi Perurutan Waktu pada Tataran dalam Wacana
Bahasa Indonesia: Suatu Kajian tentang Ikonisitas Diagramatik” (Disertasi
Doktor). Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta.
-------------. 2002. Dasar-Dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa. Yogyakarta:
Pustaka Gondho Suli.
Batemen, Janet. 1982. “The Topic-Comment Construction in Lau”. Dalam Maria Kana
(ed.) “Workpapers in Indonesian Linguistics”, Volume 1. Proyek Kerja sama
Universitas Cendrawasih dan The summer Institute of Linguistics (SIL).
Burgess, Eunice. 1986. “Focus and Topic in Xavante”. Dalam Joseph E. Grimes (ed.)
Sentence Initial Devices. Dallas: A Publications of The Summer Institute of
Linguistics and The University of Texas at Arlington.
Chafe, Wallace L. 1970. Meaning and The Sructure of Language. Chicago: The
University of Chicago Press.
-------------. 1976. “Giveness, Contrastiveness, Definitness, Subject, Topics, and Point of
View”. Dalam Charles N Li.(ed.) Subject and Topic. New York: Academic Press.
Comrie, Bernard. 1981. Language Universal and Linguistics Typology (Syntax and
Morphology). Oxford: Basil Blackwell.
-------------. 1987. “Grammatical Relations, Semantic Roles and Topic-Comment
Structure in A New Guinea Highland Language: Harway”. Dalam Ross Steele dan
Terry Threadgold (ed.) Language Topics: Essays in Honour of Michael Halliday
Volume 1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Crystal, David. 1987. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge:
Cambridge University Press.

Naskah diketik pada kertas A4 dengan margin atas: 4 cm, kiri: 3 cm, kanan: 3
cm, dan bawah: 3 cm. Jumlah kata pada bagian isi artikel (latar belakang, metode, hasil
dan pembahasan, simpulan) minimal 3.000 kata, tidak termasuk judul, abstrak, kata
kunci, dan daftar pustaka. Nomor halaman artikel diketik pada pojok kanan bawah
dengan font Times New Roman 12.
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