
PETUNJUK BAGI (CALON) PENULIS 
JURNAL STUDI SOSIAL (JSS) 

 
1.  Artikel ditulis untuk JSS meliputi hasil penelitian dibidang Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial 

(Social Studies). Naskah diketik dengan huruf  times new roman, ukuran 12 points, 1,5 spasi, dan 

ukuran kertas A4. Panjang naskah antara 12-15 halaman, dan diserahkan kepada petugas jurnal 

online prodi masing-masing dalam bentuk print-out sebanyak 2 eksemplar, bukti bimbingan, 

form penyerahan jurnal dan berserta CD nya. Berkas (file) diketik dengan Microsoft word dan 

dikirim melalui e-mail dengan alamat: meritasagita@gmail.com 

2.  Nama penulis artikel baik perorangan maupun tim, dicantumakan tanpa gelar akademik dan 

dilengkapi alamat instansi serta ditempatkan di bawah (footnote). Dalam hal naskah ditulis oleh 

tim penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama yang namanya tercantum pada 

urutan pertama. Penulis utama mencantumkan alamat e-mail dan nomor HP untuk 

memudahkan komunikasi.  

3.   Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa inggris dengan sistematika dan ketentuan 

sebagai berikut: Judul, ditulis dengan singkat dan padat, maksimum 12 kata dan dicetak dengan 

huruf capital ditengah-tengah berukuran 12 points: abstrak, ditulis dalam bahasa inggris dan 

bahasa indonesia (maksimum masing-masing 150 kata), dengan memuat tujuan, metode, hasil 

penelitian: Kata kunci (key words), kata atau istilah yang mencerminkan esensi kontem artikel 

(3-5 kata), ditulis di bawah abstrak dengan jarak satu baris dan diketik Miring-tebal: 

pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang, tinjauan pustaka, dan tujuan 

penelitian; metode; hasil dan pembahasan; simpulan dan saran; dan daftar rujukan (hanya 

memuat sumber-sumber yang dirujuk), sumber rujukan sedapat mungkin berupa laporan 

penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi) atau artikel-artikel dalam jurnal dan/atau majalah 

ilmiah. 

4.   Petunjuk dan pengutipan nenggunakan teknik rujukan berkurang (nama, tahun), contoh: (miller, 

1993:47). Pencantuman sumber pada kutipan langsung disertai keterangan nomor halaman 

tempat asal kutipan, contoh: (miller, 1993:47) dan diketik satu spasi menjorok masuk ke kanan 

5 ketukan, rata kiri dan kanan. 

5.  Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini diurutkan secara alfabetis 

dan kronologis. 

6.     Tata cara penyajian table dan gambar mengikuti ketentuan dalam pedoman penulisan karya 

ilmiah tertentu (misalnya Universitas Lampung, 2008) atau mencontoh langsung pada tata cara 

yang digunakan dalam artikel yng telah dimuat. Artikel berbahasa Indonesia menggunakan 
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pedoman umum yang disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa inggris 

menggunakan ragam baku. 

7.     Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (reviewers) yang ditunjukan oleh 

penyunting menurut bidang kepakaranya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan 

perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari atau penyunting. 

Kepastiam pemuatan atau penolakan naska akan diberitahukan secara tertulis. 

8.     Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutipan atau penggunaan software computer 

untuk pembuatan naskah atau hal lain yang terikat dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis 

artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab 

penulis artikel tersebut. 
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