
Oemikian, untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih. 

5. Pengiriman naskah : melalui alamat email: gtk.ejurnal2017@gmail.com. 
paling lambat tanggal 20 Februari 2020. 

. 4. Terbit Volume : Ke 6 No. 1 Bulan Mei Tahun 2020 

3. Bentuk Naskah : a. Jurnal Penelitian 
b. Jurnal Konseptual 

2. Selingkung/template : Terlampir 

: "Perpekstif Pendidikan" 1. Nama Jurnal 

Sehubungan denqan hal tersebut, dalam rangka penerbitan Jurnal 
Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada bulan Mei Tahun 2020 
guna meningkatkan produktivitas penulisan karya ilmiah dikalangan guru, 
pengawas dan penilik, baik peningkatan jumlah dan mutu terbitan. Oleh karena 
itu mohon perkenan Saudara untuk menugaskan kepada yang bersangkutan di 
wilayah kerja Saudara untuk mengirimkan naskah hasil karyanya, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

Dasar : 1. DPA Pembuatan E-Jurnal Kegiatan Pengelolaan Profil 
Pendidikan Tahun 2020. 

2. Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2020. 

Se - Kota Semarang 

Semarang, 13 Januari 2020 

Ke pad a 

Yth. 1. Kepala SMP Negeri/Swasta 

2. Korsatpen Kecamatan 

Nomor : 005 I 0275 

Lamp. : 1 (satu) set 

Perihal : E-Jurnal Pendidikan 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
DINAS PENDIDIKAN 

Jalan. Dr.Wahidin 118, Telp. (024).-8412180 Fax. (024) 8317752 
Semarang - 50254 

Website: www.disdik.semarangkota.go.id, email: disdik@semarangkota.go.id 



Naskah ditulis rata kiri-kanan Uustified). Jarak antar baris 1,15 spasi. Antar paragraf 
diberi ruang kosong spasi 12 pt. Awai kalimat setiap paragraf mengikuti batas 
naskah, jadi tidak dimulai menjorok ke kanan. 

2.2 Layout Naskah (12 pt, bold) 

Naskah ditulis dengan batas atas 3 cm, batas bawah 3 cm, batas kiri 4 cm, dan 
batas kanan 2,5 cm. 

2.1 Batas Naskah (12 pt, bold) 

2. Format Naskah {14 pt, bold) 

Naskah full paper menggunakan kertas ukuran A4. Naskah ditulis dengan program 
word versi 1995 (doc) hingga 2007 (docx) dan wajib ditulis dalam Bahasa 
Indonesia. Jumlah halaman full paper 15-20 halaman. Penulisan menggunakan 
jenis huruf Tahoma ukuran 11 pain. Halaman tidak diberi nomor halaman. Tidak 
diberi catatan kaki (footnote). 

1. Pendahuluan {14 pt, bold) 

Kata Kunci: terdiri atas 3 hingga 6 kata atau frasa, Tahoma, 10 pt (tanpa titik) 

Abstrak: Naskah ini merupakan template untuk membantu menuliskan abstrak 
pada Jurnal Perspektif Pendidikan Kota Semarang. Naskah ditulis menggunakan 
bahasa Indonesia diketik di program word versi 1995 (doc) hingga 2007 
(docx). Panjang abstrak maksimal 200 kata, dalam satu paragraf, dan tidak 
melebihi 1 halaman. Penulisan menggunakan jenis huruf Tahoma ukuran 10 
poin, spasi 1, tidak miring kecuali istilah asing. Pada abstrak tidak 
menggunakan atau tidak memuat karaktek khusus, simbol, atau rumus 
matematika. Abstrak harus jelas, deskriptif, dan memberikan gambaran utuh 
namun singkat tentang masalah yang diteliti. Abstrak memuat pernyataan 
tentang metodologi dan ringkasan hasil penelitian, dan diakhiri dengan 
simpulan. Abstrak mengandung latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil 
dan simpulan. Abstrak ditulis menjorok ke dalam sesuai dengan template. 

Nama tanpa gelar 
Asal Instansi/Sekolah 

Alamat Email 

JUDUL MAKALAH DITULIS DENGAN 
MENGGUNAKAN HURUF TAHOMA 16 BOLD 

JUMLAH KATA 12-15 KATA 



Gambar/Grafik/Skema harus jelas. Gambar diberi nomor dan judul yang letaknya di 
bagian bawah gambar. Gambar dan judulnya ditempatkan rata tengah (center; 
terhadap naskah. Penomoran gambar diurutkan mulai 1 dan seterusnya dengan 
angka arab. Gambar disisipkan dalam satu baris pada naskah (in line with text; 

3.3 Penulisan dan Penempatan Gambar/Grafik/Skema (12 pt, bold) 

Pencantuman judul tabel diurutkan mulai 1 dan seterusnya dengan angka arab. 

Hari Jam Men it 
Sen in 
Selasa 
Rabu 

Tabel 1. Ini Contoh Judul Tabel (tanpa titik) 

Tabel ditulis rata tengah, diberi penomoran dan judul tabel. Garis· tabel dengan garis 
biasa (tidak putus-putus dan tidak tebal). Judul tabel menggunakan font Tahoma 
11. Hindari penyajian tabel tunggal. Tabel menggunakan spasi 1. 

3.2 Penulisan Tabel (12 pt, bold) 

Penulisan pembuktian atau algoritma ditulis rata kiri 
menggunakan tanda kesamaan atau ketidaksamaan pada 
batas atau kolom yang sama. 

P(x) x3 - 2 
P(x) + 2 ~ x3 - 3 

Rumus ditulis menggunakan equation editor atau font symbol dengan mengikuti 
aturan penulisan miring (Italic) dan tidak miring (regular) pada simbol matematika. 
Penulisan pembuktian atau algoritma ditulis rata kiri menggunakan tanda kesamaan 
atau ketidaksamaan pada batas atau kolom yang sama. 

(1) .-\"+,V=TC 

Untuk rumus-rumus matematika, yang dipandang utama dan diacu pada bagian 
selanjutnya, ditulis dalam satu baris tersendiri dengan penomoran pada bagian 
paling kanan . 

3.1 Penulisan Rumus Matematika (12 pt, bold) 

3. Penulisan Rumus Matematika, Tabel, dan Gambar {14 
pt, bold) 



Isi simpulan dan saran ditulis terpisah dari isi pembahasan. Simpulan merupakan 
jawaban dari tujuan penelitian dan ditulis dalam paragraf. Kualitas simpulan sesuai 
dengan kualitas rumusan masalah/tujuan/pembahasan. Saran yang ditulis 
berdasarkan temuan atas kendala/hambatan dan dapat digunakan sebagai tindakan 
praktis, pengembangan teoretis, dan penelitian lanjutan. 

5. Simpulan dan Saran (14 pt, bold) 

Pendahuluan berisi permasalahan penting yang ditemukan, solusi yang ditawarkan, 
informasi mengapa penelitian perlu dilakukan. Pada akhir pendahuluan dijelaskan 
tujuan penelitian. Metode penelitian berisi penjelasan cara atau langkah penelitian 
secara sistematis dan rinci. Metode penelitian tidak berisi teori akan tetapi lebih 
menekankan apa yang telah dilakukan peneliti untuk rnendapatkan hasil sesuai 
dengan tujuan. Hasil dan pembahasan berisi beberapa hasil temuan untuk 
menjawab tujuan penelitian. Pembahasan menjawab mengapa hasilnya demikian, 
disertai bukti-bukti referensi terkait, analisis, dan sintesis yang tepat. 

Isi naskah disusun sistematis dan terurut. Naskah hasil penelitian terdiri atas: 
Pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan 
Saran, serta Daftar Pustaka. Naskah tinjauan ilmiah atau best practice terdiri atas: 
Pendahuluan (latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat), 
Kajian Teori, Pembahasan, Simpulan, dan Daftar Pustaka. Di samping struktur isi 
penulisan artikel secara umum, perlu diperhatikan bahwa untuk artikel hasil 
penelitian maka metodologi penelitian harus dikemukakan dengan jelas. Perumusan 
masalah dalam artikel hasil kajian kepustakaan harus muncul secara eksplisit. 

4. Isi Naskah (14 pt, bold) 

Gambar 1. Contoh Penempatan Gambar Gambar 2. Contoh Penempatan Gambar 



Zulhilyah, 2013. Repository.upi.edu, diunduh di Semarang, 2 Maret 2018. (contoh 
mengunduh dari internet) 

Orton, A. 1991. Leaming Mathematics: Issues, Theory and Classroom Practice. Caseel: 
University of leeds Centre for Studies Science and Mathematics Education. ( contoh 
sumber dari buku) 

Suherman, Erman, dkk. 2003. Strategi Pembe/ajaran Matematika Kontemporer. Bandung: 
JICA- Universitas Pendidikan Indonesia. (contoh sumber dari buku) 

Kemendikbud. 2016. Panduan Pembelajaran untuk Seka/ah Menengah Pertama. Direktorat 
Pembinaan SMP. Jakarta. (contoh sumber dari Kemendikbud) 

Cahyono, Adi Nur dan Miftahudin. 2018. "Mobile technology in a mathematics trail program: 
how does it works?". Unnes Journal of Mathematics Education, Vol. 7, No.l, him. 
24-30. (contoh sumber dari jurnal) 

Daftar pustaka memuat semua buku/kajian teori yang dirujuk di bagian isi laporan. 
Kemutahiran daftar pustaka setidaknya sepuluh tahun terakhir dan diusahakan dari 
hasil-hasil penelitian atau jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian tersebut. 

Penulisan daftar pustaka menggunakan jerus huruf Tahoma 10 pt, spasi 1 dalam 
nama/sumber dan spasi 1,5 antar nama/sumber dengan aturan penulisan sumber 
kepustakaan seperti buku dan berkala ilmiah sesuai contoh di bawah ini. Disusun 
berdasar abjad. 

Daftar Pustaka (12 pt, bold) 
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