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Tanggal kirim :      Tanggal terima : .......................... 

Petunjuk Pengisian 
Bubuhkan tanda cek (V) pada kolom “Sudah” jika naskah asli dari penulis telah sesuai 
dengan ketentuan Gaya Selingkung JPP atau sudah diperbaiki/disunting oleh Penyunting 
Pelaksana (PP). 
Bubuhkan tanda cek (V) pada kolom “Perlu diperbaiki penulis” jika naskah asli dari penulis 
tidak/belum sesuai dengan ketentuan Gaya Selingkung JPP dan Penyunting Pelaksana (PP) 
tidak dapat memperbaiki/mengatasinya. 
 

 
Aspek 

 
Ketentuan Gaya Selingkung JPP 

Keadaan 
Sudah Perlu 

diperbaiki 
penulis 

Benar Diperbaiki 
PP 

Subtansi  1. Judul tepat, singkat, dan jelas    
2. Isi artikel orisinal    
3. Abstrak menggambarkan isi artikel    
4. Bagian Pendahuluan 
    a) konteks dan tujuan penelitian jelas 
    b) didukung oleh hasil kajian pustaka 

   

5. Rancangan Penilitian sesuai dengan tujuan    
6. Prosedur penelitian diuraikan secara jelas    
7. Pembahasan sesuai dengan ruang lingkup 
    penelitian 

   

8. Hasil penelitian dibandingkan dengan teori   
    dan temuan penelitian yang relevan 

   

9. Hasil analisis data dimaknai dengan benar    
10. Simpulan didasarkan atas hasil analisis   
      data dan pembahasan

   

11. Hasil penelitian memberi kontribusi  
      terhadap aplikasi dan/atau pengembangan   
      ilmu 

   

Teknis Judul 
• Tidak terlalu panjang (5-14 kata BI, 5-12 

BIng) 
• Tidak ada kata klise (studi tentang, kajian 

tentang, dsb) 

   

Penulis 
• Nama tanpa gelar 
• Nama lembaga asal 
• Alamat korespondensi (penulis utama) 

   



Abstrak 
• Ada tujuan, metode, dan hasil penelitian 
• Ditulis 1 paragraf 
• Panjang 100 – 200 kata 
• Berbahasa Inggris dan Bahasa Indonesia 
• Abstrak berbahasa Inggris diawali judul 

artikel 

   

Kata Kunci 
• Ada kata kunci dan dibahas dalam teks 
• Sesuai dengan variabel/konsep utama 
• Berjumlah 3 – 5  

   

Pendahuluan 
• Panjang 15 – 20% dari total panjang 

artikel 
• Kajian pustaka diapadukan dalam 

pendahuluan 
• Diakhiri rumusan tujuan (bukan rumusan 

masalah atau hipotesis) 
• Diberi judul “Pendahuluan” 

   

Metode 
• Panjang 10 – 15 % dari total panjang 

artikel 
• Paparan rancangan penelitian jelas 
• Paparan data dan sumber data jelas 
• Paparan teknik pengumpulan data lengkap 

dan jelas 
• Paparan teknik analisis data lengkap dan 

jelas 

   

Hasil dan Pembahasan 
• Panjang 40 – 60% dari total panjang 

artikel 
• Paparan hasil analisis analisis data jelas 
• Paparan bahasan hasil analisis jelas 
• Tidak ada paparan proses penghitungan 

statistik 

   

Simpulan  
• Paparan simpulan jelas 
• Tidak enumeratif 

   

Daftar Rujukan  
• Sumber kutipan ditulis dengan nama akhir 

penulis, tahun, dilengkapi nomor halaman 
untuk kutipan langsung 

• Kutipan langsung ≤ 40 kata ditulis 
terpadu dengan teks 

• Kutipan langsung ≥ 40 kata ditulis dalam 
blok tersendiri 

   

Tabel dan Gambar 
• Penyajian gambar/tabel sesuai dengan 

selingkung JPP 
• Isi gambar/tabel dulas (tidak disebut 

ulang) dalam teks 
• Isi tabel/gambar jelas dan informatif 

   



• Perujukan pada tabel/gambar 
menggunakan nomor 

Daftar Rujukan 
• Rujukan primer > 80% 
• Rujukan mutakhir > 80% 
• Sumber yang dirujuk dalam teks ada di 

dalam DR 
• Yang tercantum di dalam DR dirujuk 

dalam teks 
• Rujukan berupa artikel jurnal dilengkapi 

nomor halaman 
• Rujukan buku kumpulan artikel 

dilengkapi nomor halaman 
• DR disusun alfabetis & kronologis 
• Tidak ada nama penulis sumber rujukan 

yang masih “dkk” 
• Cara penulisan & penyingkatan nama 

konsisten 

   

Bahasa 
• Artikel disajikan dengan format esei dan 

tidak enumeratif 
• Tidak terjadi kesalahan ketik 
• Ejaan baku 
• Istilah 
• Kalimat 
• Paragraf minimal 2 kalimat 
• Satu paragraf mengandung satu pokok 

pikiran 

   

 
Mohon diberi tanda cek di depan pilihan yang dipilih. 
( ......... ) 1. Naskah dapat dimuat tanpa perubahan 
( ......... ) 2. Naskah tidak dapat dimuat 
( ......... ) 3. Naskah dapat dimuat dengan perbaikan berikut: 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
 

      Bandar Lampung, 
      Pembimbing Artikel 1 
 
 
 
 
 
      (..........................................)  
 


