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RAMBU-RAMBU ARTIKEL E-JOURNAL DAN PRINTED JOURNAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
I. Pengertian Artikel E-Journal
Artikel e-journal diartikan sebagai artikel ilmiah yang dimuat dalam media internet, yang diupload melalui situs web tertentu. Dalam konteks UNY, web yang dimaksud adalah web resmi UNY,
yaitu http://journal.student.uny.ac.id atau http://pps.uny.ac.id/dan penulis artikel adalah para
mahasiswa, terkait dengan tugas akhirnya. Dengan demikian, artikel e-journal didefinisikan sebagai
artikel yang disusun oleh mahasiswa UNY (S-1/S-2/S-3) dalam rangka penyelesaian tugas akhirnya,
yang di-upload dalam situs khusus yang disiapkan UNY (http://journal.student.uny.ac.id).
II. Isi dan Cakupan Artikel E-journal
Artikel e-journal merupakan ringkasan atau sebagian dari tulisan tugas akhir (Tesis/Disertasi)
mahasiswa. Artikel berisi ide dasar, proses penelitian, hasil penelitian, dan makna, pemanfaatan atau
pengimplementasiannya. Dengan demikian, isi dan lingkup artikel e-journal pada dasarnya sama
dengan isi tulisan tugas akhir, yang disajikan dalam bentuk artikel (bukan laporan penelitian/kajian).
Untuk mahasiswa S-2 dan S-3, artikel dapat berupa bagian dari tesis atau disertasi.
III. Tata Tulis dan Sistematika
Sebagai artikel ilmiah, artikel e-journal ditulis dalam bahasa ilmiah, yang antara lain
bercirikan objektif, sistematis, dan logis. Artikel e-journal UNY menggunakan format berikut.
A. Artikel E-journal dari Hasil Penelitian
Judul
Abstrak
Pendahuluan (Bockground)
Metode Penelitian (Research Method)
Hasil Penelitian dan Pembahasan (Finding and Discussion)
Simpulan dan Saran (Conclusion and Recommendation)
Daftar Pustaka.
B. Artikel E-journal dari Hasil Kajian
Judul
Abstrak
Pendahuluan (Background)
Pembahasan (Discussion)*
Simpulan (Conclusion/Recommendation)
Daftar Pustaka.
* Untuk bidang seni disertai foto karya
Abstrak dibuat dari keseluruhan artikel, ditulis dalam satu paragraf dalam dua bahasa (bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris). Panjang Abstrak antara 130-150 kata.
Panjang artikel kurang lebih 15 halaman A4, diketik 1 spasi, format 2 kolom, font Time New
Roman (TNR) 11, ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baku dan benar. Selengkapnya mengenai
format, (termasuk jumlah kolom, margins, dan font) diatur seperti template yang ada, yang dapat
diunduh dari Web PPs UNY (http://pps.uny.ac.id)
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IV. MEKANISME PENYUSUNAN DAN UPLOAD
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Mekanisme/prosedur penyusunan dan uplood artikel e-journal adalah sebagai berikut.
Mahasiswa menyusun artikel e-journal, sesuai ketentuan, di bawah arahan pembimbing/ promotor
utama Tesis/Disertasi, mengikuti template artikel e-journal PPs UNY.
Mahasiswa meminta persetujuan (tanda tangan) dosen pembimbing/promotor atas print-out artikel
online yang telah selesai disusun.
Mahasiswa mengirimkan print-out artikel e-journal yang telah disetujui oleh
pembimbing/promotor ke pengelola jurnal PPs UNY atau pengelola jurnal non PPs UNY bersama
dengan soft copy-nya untuk diterbitkan di e-journal.
Mahasiswa meminta tanda terima penyerahan artikel e-journal kepada Pengelola Jurnal PPs UNY,
yang akan digunakan sebagai syarat Yudisium untuk Program Magister (S-2) dan sebagai syarat
Ujian Akhir (Ujian Terbuka) untuk program Doktor (S-3).
Artikel e-journal dilakukan review oleh dewan redaksi masing-masing prodi untuk dikemas
menjadi e-journal.
Admin/staf dan atau dewan redaksi mengunggah e-journal ke laman (web) yang disediakan
http://journal.student.uny.ac.id yang telah dikemas dewan redaksi.
Wajib mahasiswa cantumkan nama pembimbing/promotor sebagai penulis kedua dan ketiga.
Artikel boleh dimasukkan pada jurnal yang dikelola PPs UNY atau Jurnal di luar PPs UNY.
Jika artikel telah dimasukkan pada Jurnal di luar PPs UNY, artikel dan copy Surat Bukti
Penerimaan wajib diserahkan kepada pengelola Jurnal PPs UNY untuk diverivikasi untuk
memenuhi butir 4.

V. Penerbitan E-journal
Penerbit e-journal adalah masing-masing prodi yang dikelola PPs UNY, terbit minimal 3 kali
setahun, masing-masing edisi berisi minimal 15 artikel. Nama e-journal sesuai dengan prodi masingmasing, misalnya: E-journal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S-2), E-journal Pendidikan
Teknologi dan Kejuruan (S-2), E-journal Manajemen Pendidikan (S-2), E-journal Linguistik Terapan
(S-2).
Penaggung Jawab
: Nama Ketua Program Studi
Pemimpin Redaksi
: Salah satu dosen yang diangkat/ditugasi oleh penanggung jawab.
Anggota Redaksi
: Satu orang dosen prodi yang ditetapkan oleh penanggung jawab e-journal.
Staf/Teknisi
: Admin PPs UNY.
Reviewer/mitra bestari : Ahli yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi, yang didaftar/ditulis di halaman
terakhir pada setiap edisi (dalam heading; ucapan terima
kasih/acknowledgement).
VI. Artikel Jurnal Cetak (Printed Journal)
Tata tulis dan sistematika untuk artikel jurnal cetak sama dengan tata tulis e-journal.

3

PETUNJUK SINGKAT PENULISAN ARTIKEL E-JOURNAL DAN PRINTED JOURNAL PPs
1. Artikel e-journal diartikan sebagai artikel ilmiah yang dimuat dalam media internet, yang diupload
melalui situs web tertentu sedangkan printed journal adalah artikel ilmiah yang dicetak dalam
bentuk buku. Penulis artikel adalah para mahasiswa, terkait dengan tugas akhirnya.
2. Panjang artikel kurang lebih 15 halaman diketik satu spasi, pada kertas kwarto A4 dengan format
dua kolom, margin kiri-atas 3 dan margin kanan-bawah 2, font Times New Roman (TNR) 11.
3. Judul dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf TNR-11 bold, maksimal 14 kata, rata tengah.
Untuk judul versi bahasa Inggris ditulis dengan huruf TNR-11 bold, rata tengah.
4. Nama penulis diikuti lembaga afiliasi atau instansi, ditulis dengan huruf kecil (lowercase) TNR-11
disertai alamat korespondensi (khususnya email).
5. Abstrak dibuat dari keseluruhan artikel, ditulis dalam satu paragraf dalam dua bahasa (bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris). Panjang Abstrak kurang lebih 150 kata atau maksimal 1 halaman
diketik 1 spasi TNR-11. ditulis naratif memuat tujuan, metode serta hasil penelitian.
6. Kata kunci: satu atau lebih kata atau frase yang penting, spesifik, atau representatif bagi artikel ini.
7. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia baku, memuat: (1) Judul, (2) Abstrak, (3) Pendahuluan, (4)
Metode, (5) Hasil Penelitian dan Pembahasan, (6) Simpulan dan Saran, (7) Daftar Pustaka, dan (8)
Biodata Penulis
8. Daftar Pustaka ditulis dengan meratifikasi APA Edisi IV. Ditulis dalam spasi tunggal atau at least
12pt, antardaftar pustaka diberi jarak satu spasi. Sebagian contoh cara penulisan referensi/acuan di
dalam DAFTAR PUSTAKA, diberikan berikut.
a. Contoh jika berasal dari buku teks:
Gronlund, N.E. & Linn, R.L. (1990). Measurement and evaluation in teaching. (6thed.). New
York: Macmillan.
b. Dari buku teks yang dirangkum oleh editor.
Effendi, Sofian. (1982). Unsur-unsur penelitian ilmiah. Dalam Masri Singarimbun (Ed.).
Metode penelitian survei. Jakarta: LP3ES.
c. Dari buku terjemahan
Daniel, W.W. (1980). Statistika nonparametrik terapan. (Terjemahan Tri Kuntjoro). Jakarta :
Gramedia.
d. Dari skripsi/tesis/desertasi
Suyanto, Slamet (2009). Keberhasilan sekolah dalam ujian nasional ditinjau dari organisasi
belajar. Disertasi, tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Jakarta.
e. Dari jurnal:
Pritchard, P.E. (1992). Studies on the bread-improving mechanism of fungal alpha-amylase.
Journal of Biological Education,26 (1), 14-17.
f.

Dari kumpulan abstrak penelitian atau proceeding:
Paidi. (2008). Urgensi pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan metakog-nitif
siswa SMA melalui pembelajaran biologi. Prosiding, Seminar dan Musyawarah
Nasional MIPA yang diselenggarakan oleh FMIPA UNY, tanggal 30 Mei 2008.
Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

g. Dari internet
White, H. (2007). Problem-based learning in introductory science across disciplines. Diakses
tanggal 27 Maret 2007 dari http://www.udel.edu/chem/white/finalrpt.html
9. Untuk Program Magister (S-2), artikel ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku dan benar. Untuk
Program Doktor (S-3), artikel ditulis dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
10. Artikel dibuat rangkap satu, dikirim ke Redaksi Pengelola Jurnal Gedung Baru 3.20 PPs UNY
beserta softfile. Softfile dikirim via email Jurnal PPs UNY journal.pps@uny.ac.id atau
(jurnalppsuny@yahoo.com)
11. Selengkapnya mengenai format, (termasuk jumlah kolom, margins, dan font) diatur seperti
template yang ada, yang dapat diunduh dari Web PPs UNY (http://pps.uny.ac.id)
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DIAGRAM ALUR PENERBITAN JURNAL
SEBAGAI SYARAT YUDISIUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Mulai

Menyusun
Artikel Jurnal

Disetujui Pembimbing/
Promotor

Tidak

Ya

Mengirim artikel
ke pengelola jurnal

Surat keterangan publikasi
artikel dari jurnal

Mendaftarkan Yudisium

Lulus
Program. Magister (S-2)

Selesai
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DIAGRAM ALUR PENERBITAN JURNAL
SEBAGAI SYARAT UJIAN AKHIR/TERBUKA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Mulai

Menyusun
Artikel Jurnal

Tidak

Disetujui
Promotor

Ya

Mengirimkan/Publikasi Artikel
di Jurnal Internasional

Bukti Surat keterangan
Publikasi/Bukti Fisik
Jurnal Internasional

Penyerahan Bukti dokumen Publikasi
Jurnal Internasional
ke Bagian Jurnal PPs UNY

Surat Keterangan
Publikasi Artikel
di Jurnal Internasional

Mendaftar Ujian Akhir Disertasi

Ujian Akhir Disertasi

Selesai

