لجنة البحث و التنفيذ إلاسالمى

INFORMASI UMUM
Manuskrip yang dikirim ke LPPI Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah
karya ilmiah yang belum pernah diterbitkan dan tidak sedang diajukan ke penerbit
lain. Aturan penerbitan mengacu pada Pedoman Etika ilmiah. Editor akan melakukan
cek kemiripan dengan batas 20%. Perkiraan banyak halaman manuskrip antara 6
sampai 8 halaman untuk semua bidang.
Nomor halaman mencakup teks utama dengan semua isinya (abstrak, kata kunci,
afiliasi, referensi) dan semua materi tambahan, seperti gambar, tabel, diagram, dsb.
Tabel di bawah ini menawarkan rumus jumlah halaman kasar untuk bagian teks dari
chapter.

Minimal

Rentang Panjang Chapter
Maksimal (untuk Kependidikan/ Pembelajaran)

8 halaman*
10 halaman*
30 000 characters (with spaces)
42 000 characters (with spaces)
3000 - 3500 words
4 000 - 5500 words
* Nomor halaman ini hanya berlaku sebagai referensi jika manuskrip Anda, ditulis dengan
mengikuti panduan pemformatan sesuai template yang disiapkan.
Catatan: Gambar dan tabel akan meningkatkan total halaman.
Jumlah total halaman hanya dapat dihitung bila manuskrip yang diterima telah
melalui proses pengeditan teknis. Pengeditan teknis memastikan bahwa manuskrip
telah diformat sesuai dengan standar penerbitan akademis.
Getting Started
Dua pilihan yang dapat digunakan untuk menulis chapter Anda.
1
2

Menggunakan Template MS Word – MSOpen Template (direkomendasikan)
Menggunakan dokumen anda dan mengatur sesuai format berikut.
Persayaratan Pengaturan
Font Size 9pt
Font Type Book Antiqua
Spacing Single
Page Size* Custom
Width: 17cm (6,69 inch)
Height: 24cm (9,448
Margins Top:
inch) 2,5 cm (0,984 inch)
Bottom: 3,0 cm (1,18 inch)
Left: 2,0 cm (0,787 inch)
Right: 2,0 cm (0,787 inch)
Format File yang .doc, docx (dan PDF camera ready),
diterima .zip, .rar
*Gunakan seluruh ruang yang ada, Jangan biarkan ada ruang kosong.
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Book Chapter
Berikut ini adalah susunan isi dari Book Chapter:
1.

Judul

2.

Penulis

3.

Pendahuluan, yang mencakup:

4.

5.

o

Definisi

o

Latar belakang/Motivasi

o

Perkembangan

o

Pendahuluan ditulis dalam bentuk uraian ber-paragraf, dan tidak ada subsection

Pembahasan
o

Isi dari pembahasan adalah hal utama yang berkaitan dengan tema/judul tiaptiap book chapter

o

Isi dapat terdiri dari beberapa sub-section

Penutup
o

6.

Berisi kesimpulan atau rangkuman singkat isi chapter

Daftar Rujukan
o

Dibuat dengan format American Psychological Association 6th Edition (APA)
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Template
Judul
(Ganti teks ini dengan Judul Anda)

Penulis pertama1 3, Penulis kedua2
1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
2 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
3 Email: xxxx@gmail.com
(Ganti teks ini dengan Nama depan, Nama belakang Penulis, Institusi, Alamat e-mail yang
berhubungan dengan Penulis; Afiliasi harus dalam Bahasa Indonesia).

Pendahuluan
Ganti keseluruhan teks ini dengan pendahuluan bab Anda. Pendahuluan mencakup
definisi, latar belakang/motivasi, perkembangan, pendahuluan ditulis dalam bentuk
uraian ber-paragraf. Tidak ada sub-section. Bagian pendahuluan sebaiknya berisi
konteks dari manuskrip Anda. Ketika mempersiapkan pendahuluan, perhatikan bahwa
tidak semua pembaca mahir dibidang penelitian Anda. Fokuskan pada latar belakang
topik kajian, pentingnya kajian, dan sampaikan “problem statements” anda yang
menunjukkan ringkasan riset terdahulu, kelemahan apa (atau ada gap, ada masalah
apa) yang akan diseelsaikan, dan usulan Penyelesaian Anda.
Pembahasan
Berisikan tinjauan pustaka berupa bagian-bagian yang ada di landasan
teori/kerangka teori yang menjadi dasar dalam penelitian (artikel). Hasil menjelaskan
temuan (what/how) data yang telah diolah berupa penjelasan, tabel, dan gambar (pilih
salah satu) yang mudah dipahami. Tuliskan temuan atau finding-nya, tetapi jangan
dibahas pembahasannya di sini.
Pada bagian pembahasan (why) menjelaskan adanya hasil yang diperoleh dengan
menjelaskan fakta yang nyata dan jelas. Penjelasan dapat menggunakan tabel, gambar,
dan chart yang mudah dipahami oleh pembaca. Tabel/bagan/gambar harus berupa
data yang telah diolah (bukan data mentah yang masih dapat atau harus diolah).
Semua tabel dan gambar yang dituliskan dalam naskah harus disesuaikan dengan
urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan reviewer untuk
mencermati makna gambar. Tabel ditulis dengan design sebagai berikut:
Tabel 1. Penilaian penulisan
Unsur
Abstrak

Indikator
Abstrak
ringkas

yang

Nilai
jelas

dalam
bahasa
dan/atau

dan Baik

Inggris

Bahasa Indonesia
Sistematika
penulisan
artikel

Lengkap dan bersistem baik

Sumber: …..

Sangat baik
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Bagian akhir yaitu (what else) apakah ada kesesuaian atau pertentangan dengan
hasil penelitian orang lain? Maka dari itu, pasti ada rujukan ke literatur lain terutama
literatur yang disebutkan pada state of the art penelitian sebelumnya. Dapat juga
menuliskan tentang implikasi hasil penelitian baik teoretis maupun penerapan.
Penulisan teks berbahasa Arab menggunakan font Sakkal Majalla dengan ukuran
huruf adalah 14, sedangkan terjemah teks ditulis italic dan menjorok ke dalam,
contohnya sebagai berikut:

ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
َّ ضوب َع َل ْيه ْم َوََل
)7( الض ِال َين
ِ ِ ِصراط ال ِذين أنعمت علي ِهم غي ِر اْلغ
(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka
yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (Departemen Agama, 2009,
1)
Penutup
Penutup bisa berisi kesimpulan atau rangkuman dari konten dalam book chapter.
Sebaiknya dituliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk item list/numbering.
Selain itu, penulis dapat menambah implikasi atau saran (jika ada).
Daftar Rujukan
Daftar rujukan ditulis berdasarkan American Psychological Association (APA) 5th.
Rujukan ditunjukkan dengan kemutakhiran untuk menjastifikasi orisinalitas atau
novelty (5 tahun terakhir). Keprimeran literatur diusahakan minimum 80% dari literatur
primer atau jurnal ilmiah. Penulis biasanya dianjurkan menggunakan aplikasi
manajemen referensi (Mendeley, Zotero, dan EndNote).
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