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ABSTRAKS 
Metode pendidikan dengan pendekatan berpusat pada anak dari Montessori sudah teruji, dan tetap 
digunakan hingga saat ini, demikian juga dengan pendidikan Slojd yang digunakan di beberapa negara 
seperti Finlandi, yang keduanya menekankan pada penggunaan tangan sebagai metode pendidikan anak 
untuk menumbuh kembangkan pengetahuan fisik, sosial, emosional dan kognitif anak. 
 
 
1. HEADING 1/bagian 

a) Petunjuk Umum 
Artikel diawali dengan judul artikel dengan huruf Times New Roman 12 pt bold format UPPER 

CASE. Nama penulis ditulis dibawah judul denga format Title Case font 10 pt bold. Nama penulis ditulis 
lengkap tanpa gelar akademik, nama lembaga (institusi asal, alamat, no.telp, no. faxmile, dan email) 
ditulis dibawah nama penulis dengan huruf Times New Roman dengan format Title Case 10 pt. jika 
penulis lebih dari 1, hendakny ditulis email untuk penulis korespondensi (corresponding author). Judul 
artikel, nama penulis dan nama lembaga ditulis rata tengah. Jarak antara judul dengan nama penulis 2 
spasi (1o pt) dan jarak antara nama penulis dengan nama lembaga adalah 1 spasi (10 pt). 
 

b) Isi Artikel 
Isi artikel ditulis dengan format margin kiri 30mm, margin kanan 30mm, margin bawah 30mm, 

dan margin atas 30mm. Jarak header dari tepi kertas adalah 20mm, dan jarak footer dari tepi kertas (edge) 
adalah 12.5 mm. artikel diketik dalam program Ms. Word dengan huruf Times New Roman dengan font 
10 pt, 1 spasi, dan dalam format 1 kolom. Setiap artikel terdiri dari maksimum 12 halaman (termasuk 
gambar dan table) dan ditulis justified. Penulisan paragraph baru menjorok ke dalam sebesar 10mm. 
 
2. PENULISAN 

a) Sub Judul 
Sub Judul ditulis dengan huruf tebal dengan format UPPER CASE dan disusun rata kiri tanpa 

nomor dan garis bawah. Sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format Tittle Case dan disusun rata 
kiri tanpa nomor dan garis bawah. 

b) Gambar dan Tabel 
Gambar dan Tabel diletakkan didalam kelompok teks dan diberi keterangan. Gambar dan tabel 

diikuti dengan judul gambar yang diletakkan dibawah gambar yang bersangkutan dan judul tabel yang 
diletakkan diatas tabel yang bersangkutan. Judul gambar dan tabel diberi nomor urut. Gambar harus 
dijamin dapat tercetak dengan jelas. Gambar atau diagram/ skema sebaiknya diletakkan sesuai kolom 
diantara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan dibagian tengah halaman. 

 
Gambar 1. Judul Gambar, menggunakan sentence case (Times New Roman, 9Pt, Bold) 

 

Tabel 1. Judul Tabel, menggunakan sentence case (Times New Roman, 9Pt, Bold) 

No Nama Alamat 
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c) Formulasi 
Persamaan ditulis rata tengah dan diberi nomor yang ditulis didalam kurung. Nomor tersebut 

ditempatkan diakhir margin kanan dari kolomnya.  

f(x)=2x2+3x+25     (1) 

Daftar Notasi ditulis berdasarkan urutan abjad. Notasi huruf latin ditulis terlebih dahulu, baru 
diikuti dengan huruf arab. 

 
d) Penulisan Kutipan/ Cuplikan 

Sistem penulisan kutipan / cuplikan satu naskah atau literature menggunakan sistem APA 5th. 
Sumber pustaka dituliskan didalam uraian hanya terdiri dari nama penulis dan tahun penerbitnya. Contoh: 
Tujuan perusahaan memberikan bonus ini adalah untuk tetap berada diperusahaan (Heidjrachman & 
Husnan,2002) untuk satu atau dua penulis : Santoso dkk, 2000 untuk penulis lebih atau sama dengan 
tiga). Menurut Herman (1990), ….dst. 
 
 
 
PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun menurut abjad tanpa penomoran dan jarak antara daftar adalah 1 spasi. 
Aturan penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah.prosiding: 
 Griffin, Abbie and John R. Hauser. (1993). The Voice of the customer, Marketing Science. Vol. 12, 

No. 1. Pp. 1-27 
 Pustaka yang berupa judul buku: 

 Ulrich, Karl T. and Steven D. Eppinder., (2001), Perancangan dan Pengembangan Produk, Jakarta: 
Salemba Teknik. 

 Pustaka yang berupa disertai/thesis/skripsi: 
 Veronica, Sinta., (2005). Pengembangan Alat permainan papan pasak bagi siswa taman kanak 

kanak dengan menggunakan metode Quality Function Deployment . Semarang: Teknik Industri 
Undip 

 


