
PEDOMAN PENULISAN PADA JURNAL SAP 

 

Format 

Seluruh bagian dari naskah diketik  spasi single kolom tunggal  pada kertas ukuran A4 

dengan margin left = 3,5cm dan top/bottom/right = 3cm.  Pengetikan dilakukan dengan font 

Times New Roman 11. Naskah ditulis sebanyak 10 – 12 halaman termasuk daftar pustaka, 

disusun sebagai berikut: 

 

JUDUL  
(Maksimum 12 kata, ditulis dengan font Times New Roman 12, Kapital, Cetak tebal, dan 

Center) 

Penulis 
1
, Penulis 

2
, dst ( Tanpa gelar, Font Times New Roman 10, Cetak tebal) 

 Nama program studi, Nama Perguruan Tinggi 
1 (Font Times New Roman 10) 

Email: Penulis 1 

Nama program studi, Nama Perguruan Tinggi 
2 

Email: Penulis 2 

 

Abstrak (Times New Roman 11, Cetak tebal) 

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia berisi pernyataan ringkas dan padat tentang masalah, 

tujuan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis 

dalam satu alinea,  maksimum 200 kata (spasi single). 

Kata Kunci : Jumlah kata berkisar 3 – 5 kata  

 

Abstract (Times New Roman 11, Cetak tebal) 

Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris (terjemahkan abstrak) , berisi pernyataan ringkas dan 

padat tentang masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, dan hasil 

penelitian. Abstrak ditulis dalam satu alinea,  maksimum 200 kata (spasi single). 

Key Words : Jumlah kata berkisar 3 – 5 kata  

 

Pendahuluan  
Berisi Latar Belakang atau alasan penelitian; Tujuan penelitian; Manfaat hasil penelitian; 

Hipotesis, bila ada. 

 

Tinjauan Pustaka  
Pustaka yang digunakan harus relevan dengan konsep penelitian dan maksimal 10 tahun 

terakhir.  

Penulisan acuan sebaiknya menggunakan “sistem penulis-tahun” yang mengacu pada karya 

pada daftar pustaka. Dalam teks, karya yang diacu menggunakan ketentuan berikut:  
a. Kutipan buku dalam bentuk saduran untuk satu sampai dua penulis ditulis nama akhir penulis, 

tahun dan halaman.  

Contoh: Haidar Nashir dituliskan (Nashir, 2007: 20-25),  

Syafarudin Alwi dan Sutrisno Hadi dituliskan (Alwi dan Hadi, 2009: 25-30)  

b. Untuk lebih dari dua penulis, maka penulisan ditambah dengan dkk.  

Contoh: Edy Suandi Hamid, Sutrisno Hadi, Syafarudin Alwi, dituliskan (Hamid, dkk, 2000: 31-

40) 

c. Apabila daftar acuan lebih dari satu tulisan oleh pengarang yang sama dalam tahun penerbitan 

yang sama, gunakan akhiran a, b, dan seterusnya setelah tahun acuan. 

Contoh: (Alwi, 1992a: 3-5; Alwi, 1992b: 53-54) 

d. Kutipan yang berasal dari internet dituliskan dengan menyebutkan nama dan tahun. Jika 

tidak ada namanya, ditulis alamat websitenya. 

   

 

 



Metodologi  Penelitian  
Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat 

utama, tempat,  teknik pengumpulan data, dan teknik analisis penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Berisi hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, atau gambar. 

Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, interpretasi hasil penelitian yang 

diperoleh, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.  

Tabel dan gambar yang merupakan referensi wajib menyertakan sumber pustaka. Judul pada 

tabel dituliskan sebelum tabel sedangkan judul gambar dituliskan setelah gambar. Isi tabel 

dituliskan dengan ukuran huruf  9 point dan setiap antar baris  tanpa garis pemisah kecuali 

untuk memisahkan antara judul dengan isi. Posisikan tabel atau gambar rata tengah. 

Tabel 1. Penulisan Tabel 

No Kolom A Kolom B 

1. Isi  Isi 

2. Isi Isi 

 

 
Gambar 1. Menampilkan Gambar  

 

Simpulan dan Saran  
Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian pada bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan.  

Saran disusun berdasarkan Simpulan dan mengacu pada tindakan praktis dan penelitian 

lanjutan.  

 

Daftar Pustaka 
Penulisan Daftar pustaka menggunakan APA (American Psychological Association) style 

dan disusun urut abjad.  

Buku: 

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun penerbitan). Judul buku (Edisi jika edisinya lebih 

dari satu). Tempat diterbitkan: Penerbit. 

Contoh:  Forouzan, B.A., & Fegan, S.C. (2007). Data communications and networking  

(4
th
 ed.). New York: McGraw-Hill. 

Buku terjemahan: 

Nama pengarang. Tahun terbit. Judul buku. Edisi. Terjemahan oleh nama penerjemah. Edisi. 

Kota terbit: Penerbit.  

 Contoh : Walpole, R.E. (1995. Pengantar Statistika. Edisi ke-3. Terjemahan oleh Bambang 

Sumantri. Jakarta: Gramedia 

Jurnal: 

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Nomor 

volume – jika ada (Nomor issue), nomor halaman awal dan akhir dari artikel. 



Contoh: Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. (2004). Location tracking in a 

wireless sensor network by mobile agents and its data fusion strategies. The 

Computer Journal, Vol.47 No. 4 Tahun 2004. 448–460. 

Web:  

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun situs diproduksi atau tahun penerbitan dokumen). 

Judul dokumen. Diakses dari situs sumber 

Contoh: Bibliographic references Harvard format APA style. (2011). Diakses dari University 

of Portsmouth website:   

http://www.port.ac.uk/library/guides/filetodownload,137568,en.pdf 


