KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL PRIMA EDUKASIA
1. Artikel yang dimuat merupakan hasil penelitian dan kajian ilmiah tentang pembelajaran dan
pendidikan dasar yang belum pernah dipublikasikan.
2. Panjang artikel 10-15 halaman, 1 spasi, kertas kwarto A4, margin: kiri dan atas 3 cm, kanan dan
bawah 2 cm, font: Time New Roman 11.
3. Artikel dibuat rangkap dua (Hard copy dan Soft file dalam CD) dikirim ke Sekretariat Dewan
Redaksi Jurnal Prima Edukasia Program Studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana,
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Gedung Pasca-sarjana Lantai 3, Jl. Colombo,
Karangmalang Yogyakarta 55281, Telephone: (0274) 550836, Facsimile: (0274) 520326, atau
dikirim via Email: prima_edukasia@uny.ac.id. Format penulisan artikel mengikuti template yang
ada (link atau minta dikirimkan via email)
4. Artikel ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku
5. Judul artikel maksimal 14 kata, jelas, informatif, menarik, visioner, aktual, dan mengandung kata
kunci.
6. Nama penulis ditulis tanpa gelar dengan mencantumkan instansi asal dan alamat email.
7. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terdiri atas 100 hingga 200 kata yang
ditulis dalam narasi paragraf, memuat:
a. Hasil Penelitian: Tujuan, metode, dan hasil penelitian.
b. Kajian ilmiah: Permasalahan dan pembahasan.
diketik 1 spasi, disertai dengan kata kunci yang mencerminkan substansi artikel.
8. Isi atau batang tubuh artikel memuat:
a. Hasil Penelitian:
Judul, nama penulis tanpa gelar, instansi asal, alamat email, abstrak, kata kunci, isi meliputi:
Pendahuluan: latar belakang, permasalahan, dan landasan teori (dengan ketentuan latar
belakang, permasalahan, dan landasan teori tidak ditulis dalam sub-bab tetapi menjadi satu
bagian); Metode; Hasil dan Pembahasan; dan Simpulan), Daftar Pustaka, dan biodata penulis.
b. Kajian ilmiah:
Judul, nama penulis tanpa gelar, instansi asal, alamat email, abstrak, kata kunci, isi
(Pendahuluan, Pembahasan, dan Simpulan), daftar pustaka, dan biodata penulis.
9. Penunjukan sumber acuan, daftar pustaka dan tabel ditulis dengan format/gaya APA Style:
10. Gambar, grafik, dan tabel disajikan dengan ketentuan :
a. Foto untuk gambar harus cukup tajam, dicetak di atas kertas mengkilap (glossy)
b. Ukuran gambar, grafik, tabel, dan sebagainya disesuaikan dengan ukuran kertas
c. Gambar dan grafik dibuat di atas kertas putih dan diberi nomor urut dan diacu dalam teks.
d. Judul tabel di tengah atas
e. Judul gambar, grafik, ditulis di tengah bawah
11. Biodata penulis ditulis dalam bentuk narasi/paragraf, maksimum 100 kata, memuat nama lengkap
dan gelar pendidikan, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, nama lembaga/instansi tempat bekerja,
nomor telephone dan alamat email.
12. Beberapa kemungkinan tentang artikel yang dikirimkan: (diterima dan diterbitkan, diterima
dengan perbaikan oleh redaksi, diperbaiki untuk dipertimbangkan kembali, ditolak karena tidak
memenuhi syarat)
13. Artikel yang tidak diterbitkan akan dikembalikan bila disertai amplop beralamat penulis dan
perangko secukupnya.
14. Artikel yang diterbitkan dikenakan biaya Rp. 200.000,-.
15. Batasan jumlah artikel yang dimuat adalah 10 artikel per edisi
16. Isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
17. Batas pengiriman artikel maksimal 1 bulan sebelum terbit.

