PANDUAN PENULISAN ARTIKEL
Diberitahukan dengan hormat kepada seluruh Authors bahwa saat ini Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan
(Puslitjaknov), Balitbang Kemdiknas mempunyai jurnal :

Inovasi dan Perekayasa Pendidikan (JIPP)
Dengan senang hati kami menerima tulisan Bapak / Ibu untuk kami muat dalam jurnal tersebut di atas sesuai dengan
permasalahan yang dibahas dalam tulisannya dikirim kepada: qudrat07@yahoo.com atau qudrat09@gmail.com
Adapun ketentuan penulisannya sebagaimana lazimnya tulisan/ artikel ilmiah ialah:
1.

Artikel belum pernah dimuat/diterbitkan di media lain, diketik dengan satu setengah (1 ½) spasi pada kertas
kuarto, jumlah min. 15 dan max. 20 halaman dilengkapi nama institusi penulis, email dan abstrak dalam bahasa
Indonesia dan Inggris sebanyak 100-150 kata serta kata kunci sebanyak 5 pengertian (descriptor).

2.

Artikel yang dapat dimuat dalam Jurnal meliputi tulisan tentang kebijakan, penelitian, pemikiran, reviu teori
/konsep/metodologi, resensi buku baru, dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan,
evaluasi pendidikan dan inovasi pendidikan .

3.

Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur
dan sistematika serta persentase jumlah halaman dengan acuan sebagai berikut:
a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%).
b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%)
c. Metodologi yang berisi desain penelitian/rancangan/model, populasi-sampel dan data, tempat dan waktu,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
d. Hasil dan Pembahasan (50%)
e. Simpulan dan Saran (15%) serta dilengkapi Pustaka Acuan.
Artikel pemikiran dan reviu teori memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai
struktur dan sistematika serta persentasenya jumlah halaman denganh acuan sebagai berikut:
a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penulisan (10%)
b. Kajian literatur dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
c. Simpulan dan saran (20%) serta dilengkapi Pustaka Acuan
Pustaka acuan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis:
Bruner, J. 1960. The process of education. New York: Vintage
Hanafi, A. 1989. Partisipasi dalam siaran pedesaan dan pengadopsian Inovasi. Forum Penelitian, I (1): 33-47.

4.

5.
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