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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL ISLAMIKA
I.

JUDUL
Judul artikel harus ringkas, informatif, menghindari singkatan, dan menggambarkan isi
artikel. Jumlah kata dalam judul maksimal 16 kata.
(Font Garamond Bold 14, Spasi 1, Spacing After 5 pt)

II.

PENULIS
Naskah akademik biasa ditulis secara individu atau kelompok. Penyebutan nama tidak perlu
dicantumkan gelar atau ranking akademis. Pada bagian akhir artikel, perlu diperjelas biodata
dan karir akademis penulis, baik dengan merujuk pada link Google Scholar, SINTA (Science
and Technology Index), ID Scopus, atau Orcid ID. Format penulisan identitas penulis:
Penulis Pertama1, Penulis Kedua2, dan Penulis Ketiga3
Afiliasi (Nama Institusi, Lembaga dan lainnya)
Email, dan No. WhatsApp
(Font Garamond 12, Spasi 1, Spacing After 0 pt)

III. ABSTRAK
Abstrak ditulis pasca halaman judul artikel. Abstrak ditulis dalam dua Bahasa, Inggris dan
Indonesia. Konten abstrak terdiri dari tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan yang ditulis
dalam satu paragraf. Jumlah kata dalam abstrak 150 sampai 200 kata dan disertai kata kunci.
Pengetikan abstrak dilakukan dengan spasi tunggal dengan margin yang lebih sempit dari
margin kanan dan kiri teks utama. Kata kunci perlu dicantumkan untuk menggambarkan isi
artikel dan mempermudah pencarian judul penelitian. Kata kunci dapat berupa kata tunggal
atau gabungan kata dengan jumlah kata kunci 3-5 kata.
(Font Garamond 11, Spasi 1, Spacing After 5 pt)

IV. PENDAHULUAN
Bagian pendahuluan berisi: (1) permasalahan penelitian; (2) wawasan dan rencana pemecahan
masalah; dan (3) rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Panjang bagian pendahuluan sekitar 2-3 halaman dan diketik dengan 1,5 spasi.
Template untuk format artikel dibuat dalam MS Word, dan disimpan dalam format doc atau
docx. File template format artikel dapat diunduh di menu sebelah kanan laman Jurnal (logo
Word Jurnal Template).
(Font Garamond 12, Spasi 1.5 , Spacing After 5 pt)

V.

METODE
Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan, berisi (1) rancangan penelitian;
(2) populasi dan sampel atau ‘sasaran penelitian’; (3) teknik pengumpulan data dan
pengembangan instrumen; dan (4) teknik analisis data.
Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi
kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan yang
ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian
serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.
(Font Garamond 12, Spasi 1.5 , Spacing After 5 pt)

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini merupakan bagian utama artikel yang disajikan mulai dari hasil utama sampai hasil
pendukung dan dilengkapi dengan pembahasan. Proses analisis data seperti perhitungan
statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil
pengujian hipotesis saja yang perlu disajikan.
Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topiksub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.
Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah atau pertanyaan
penelitian; (2) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; dan (3) memunculkan teoriteori baru atau modifikasi teori yang telah ada.
(Font Garamond 12, Spasi 1.5 , Spacing After 5 pt)

VII. KESIMPULAN
Bagian ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, yang mengacu
pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran
baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.
(Font Garamond 12, Spasi 1.5 , Spacing After 5 pt)

VIII. DAFTAR PUSAKA
Bagian ini merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya
dan kemudian digunakan sebagai acuan artikel ilmiah. Penulisan daftar pustaka mengikuti
APA Style (American Psychological Association) edisi ke 6 tahun 2010. Penulisan daftar
pustaka menggunakan aplikasi pengutipan otomatis (Mendeley, Zotero, dan sejenisnya).
Semua referensi ditulis menggunakan footnote yang disusun dari A sampai Z. Artikel
memiliki 9 referensi baru atau lebih dan 60% adalah jurnal dan 40% untuk referensi Buku.
Sebagian besar referensi adalah riset mutakhir dalam lima tahun terakhir.
(Font Garamond 12, Spasi 1, Spacing After 5 pt dan menggunakan Aplikasi Mendeley)
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IX.

BIODATA PENULIS
-

Google Scholar : Registrasi di laman https://scholar.google.co.id

-

SINTA

: Registrasi di laman http://sinta2.ristekdikti.go.id

-

Orcid ID
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