PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Artikel yang dikirim ke Humanitas adalah karya ilmiah, asli, dan belum pernah
dipublikasikan oleh media lain yang dinyatakan secara tertulis.
Artikel merupakan hasil penelitian (lapangan, kepustakaan), gagasan konseptual, kajian dan
penerepan teori, serta timbangan buku.
Format Artikel:
a. Judul harus mencerminkan inti tulisan, khas, tidak terlalu panjang (berkisar antara 10-15
kata), dan dituliskan dalam dua bahasa: bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
b. Semua tulisan harus dilengkapi dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris. Abstrak merupakan penjelasan yang gamblang, utuh, dan lengkap yang
menggambarkan inti keseluruhan tulisan. Abstrak ditulis dalam satu atau dua paragraf,
paling banyak 250 kata dalam bahasa Indonesia dan 150 kata dalam bahasa Inggris, dan
disertai tiga sampai dengan lima kata kunci.
c. Penyajian tulisan mengikuti kaidah dasar penulisan karya ilmiah yang didalamnya
mengandung pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran.
Sistematika penulisan mengikuti kaidah karya tulis ilmiah.
d. Artikel wajib dilengkapi dengan sumber acuan primer dan pustaka acuan. Yang dimaksud
sumber acuan primer adalah jurnal atau majalah ilmiah, baik yang berstatus nasional
maupun internasional. Pustaka acuan sekurang-kurangnya merupakan terbitan lima tahun
terakhir. Komposisi sumber acuan primer lebih banyak daripada pustaka acuan.
e. Catatan kaki hanya memuat keterangan tambahan/komentar yang terkait dengan isi teks
dan tidak memuat rujukan.
Bentuk Naskah Artikel:
a. Panjang artikel antara 15-20 halaman (tidak termasuk abstrak, kata kunci, dan daftar
pustaka).
b. Ukuran kertas A4
c. Spasi 1,5 dan jenis dan ukuran huruf Times New Roman 12.
d. Khusus untuk timbangan buku diberlakukan syarat yang meliputi:
(a) buku yang ditimbang sekurang-kurangnya terbit tiga tahun terakhir untuk buku
berbahasa Indonesia; lima tahun terakhir untuk buku berbahasa asing,
(b) panjang timbangan 2-3 halaman atau 750-1000 kata,
(c) data publikasi yang mencakup nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit,
nama penerbit, jumlah halaman, ISBN, dan
(d) fotokopi atau pindaian sampul buku
Bahasa:
Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia laras ilmiah
Daftar Pustaka:
Sumber rujukan berupa buku disusun menurut abjad dengan mengikuti urutan nama penulis,
tahun terbit, judul buku, nama penerjemah (untuk karya terjemahan) tempat dan nama
penerbit.
Contoh:
Bandura. 1997. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.
Benard. 2004. Resiliency: What We have learned. San fransisco: WestEd.

Covington. 1992. Making The Grade: A Self-Worth Perspective On Motivation And School Reform.
Cambridge: Cambridge University Press.

Sumber rujukan berupa artikel dari suatu buku atau majalah disusun menurut abjad dengan
mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul, nama majalah/buku, nomor, tahun edisi,
bulan, dan tempat terbit.
Contoh:
Martin, Andrew, Marsh, Herbert. 2006. “Academic Buoyancy: Towards An Understanding of
Students’   Everyday   Academic   Resilience”. Journal of School Psychology Volume 46, Number 1,
February, Elsevier

(Contoh lain dari Antologi atau Bunga Rampai)
Sumber rujukan dari internet disusun dengan menyebutkan nama penulis (jika ada), judul
artikel, alamat situs (di antara kurung siku), tanggal, dan waktu pengaksesan.
Contoh:
Kearney, Susan M. 2002. “Exploring the Empty Nest Transition”. College of Lifelong Learning.
Detroit, Michigan: Wyne State University.
(http://www.is.wayne.edu/mnissani?SE/kearney.htm), diunduh pada April 2011, pukul 10.30 WIB

Artikel yang dikirim disertai dengan nama dan alamat lengkap, nomor telepon, alamat surat
elektronik (e-mail), karya tulis yang dianggap penting, dan tanggal penyelesaian penulisan
artikel.
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