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ABSTRACT 

Abstrak ditulis maksimal 250 kata yang menggambarkan masalah,tujuan penelitian,  

metodologi dan hasil yang diperoleh. Abstrak ini ditulis dalam bahasa Inggris 

dengan semua tulisan dimiringkan. Ditulis dengan menggunakan huruf Arial 12 

dengan satu spasi. (Keterangan : dimiringkan dan dalam bahasa Inggris, hanya satu 

paragraf dan paragraf dalam bentuk rata kiri dan kanan, serta tidak menjorok ke 

dalam [tidak seperti paragraph biasa]) 
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ABSTRAK 

Abstrak ditulis maksimal 250 kata yang menggambarkan masalah,tujuan penelitian,  

metodologi dan hasil yang diperoleh. Abstrak ini dapat ditulis dalam bahasa Inggris 

dengan semua tulisan dimiringkan. Ditulis dengan menggunakan huruf Arial 12 

dengan satu spasi. (Keterangan : abstrak kedua dalam bahasa Indonesia, hanya 

satu paragraf dan paragraf dalam bentuk rata kiri dan kanan, serta tidak menjorok 

ke dalam [tidak seperti paragraph biasa]) 

 

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3 

 

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila 

perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada. 

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold) 

Naskah menggunakan bahasa  

Indonesia. Naskah diketik dengan 

menggunakan huruf Arial (Microsoft 

Word) dengan ukuran 12 point pada 

kertas ukuran A4, dengan spasi 1,5, 

kemudian teks dibagi menjadi dua 

kolom, dengan batas kertas yaitu 

sebagai berikut : batas kiri dan atas 30 

mm, batas kanan dan bawah 25 mm.  

Pada bagian ini jelaskanlah 

bagian dasar dari artikel yang ditulis, 

yang mencakup uraian singkat 

tentang latar belakang, permasalah 

penelitian, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian yang didalamnya 

mencakup mendeskripsikan 
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fenomena permasalahan yang 

diamati, kondisi nyata yang diperoleh 

yang dapat ditunjang dengan 

beberapa teori. Bagian selanjutnya 

dapat dipaparkan data-data ataupun 

fakta-fakta yang mendukung 

penelitian maupun gagasan 

pemikiran. Kemudian dapat 

dipaparkan fokus permasalahan dan 

tujuan dilakukannya penelitian. 

Bagian-bagian yang dimaksud di 

atas tidak harus diuraikan dalam 

bentuk poin-poin terpisah. Ketajaman 

bagian ini merupakan pondasi bagi 

reviewer untuk menilai naskah yang 

dikirim. 

 

B. Landasan Teori (Huruf 12 dan 

Ditebalkan) 

Pada bagian ini uraikan secara 

singkat dan jelas tentang konsep, 

uraian, data (bila ada), terdiri atas 

beberapa subjudul. Landasan teori ini 

digunakan sebagai pendukung hasil 

penelitian dan pembahasan. 

 

C. Metode Penelitian(Huruf 12 dan 

Ditebalkan) 

Pada bagian ini menjelaskan 

metodologi yang digunakan dalam 

penelitian yang dianggap perlu untuk 

memperkuat naskah yang 

dipublikasikan. 

D. Hasil dan Pembahasan(Huruf 12 

dan Ditebalkan) 

Secara singkat dan jelas uraikan 

hasil yang diperoleh dan dilengkapi 

dengan pembahasan yang mengupas 

tentang hasil yang telah didapatkan 

dengan teori pendukung yang 

digunakan. 

Adapun tata cara penulisan tabel 

adalah sebagai berikut : Judul table 

ditulis rata tengah, ukuran huruf pada 

table adalah 10 point, dengan syarat 

tambahan tidak boleh ada  garis ke 

atas pada table, dan judul rincian 

masing-masing table ditebalkan, 

untuk lebih memperjelas kami 

gambarkan sebagai berikut : 

Tabel 1 Pretes, Postes dan N-Gain 
Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa SDN Tanjung III 
 

Kelas Eksperimen 

N Pretest Postest N-Gain 

2
5 

x̅ S x̅ s x̅ S 

3
6 

21,2
5 

6
1 

27,4
7 

0,42
5 

0,25
3 

 

Kelas Kontrol 

N Pretest Postest N-Gain 

2
5 

x̅ S x̅ s x̅ S 

3
6 

21,2
5 

6
1 

27,4
7 

0,42
5 

0,25
3 

 

Untuk gambar dan grafik 

keterangan ditampilkan di bawah 

grafik atau gambar tersebut dengan 

spasi 1.Untuk lebih memperjelasnya 

adalah sebagai berikut. 
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Grafik 1 Peningkatan Kemampuan 
Berpikir Kritis (1 spasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Daur Air 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2 Desain PTK Kemmis dan 
MC. Tagart 

 

E. Kesimpulan 

Kesimpulan akhir yang diperoleh 

dalam penelitian dan saran perbaikan 

yang dianggap perlu ataupun 

penelitian lanjutan yang relevan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka ditulis mengacu 

kepada standar APA 6th dengan 

panduan sebagai berikut : 

Buku : 

Agustin, M, & Syaodih. (2008).Bimbi-

ngan konseling untuk anak usia 

dini. Jakarta: Universitas Terbuka.\ 

Brabender, V., & Fallon, A. (2009). 

Group development in practice: 

guidance for clinicians and 

researchers on stages and 

dynamics of change. Washington, 

DC: American Psychological 

Association. 

 

Artikel in Press : 

Lyznicki, J. M., Young, D. C., Riggs, J. 

A., Davis, R. M., & Dickinson, B. D. 

(2001). Obesity: Assessment and 

management in primary care. 

American Family Physician, 63(11), 

2185-2196. 

 

Jurnal : 

Hodgson, J., & Weil, J. 

(2011). Commentary: How 

Individual and Profession-level 

Factors Influence Discussion of 

Disability in Prenatal Genetic 

Counseling. Journal of 

Genetic Counseling, 1-3. 

Fariq Azzaki. (2011). Perkembangan 

Dunia Konseling Memasuki Era 

Grobalisasi. Pedagogi, II Nov 

2011(Universitas Negeri Padang), 

255-262. 
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Keterangan: 

Semua huruf yang digunakan 

adalah Arial dengan ukuran 12 point, 

kecuali pada table yaitu 10 point. 

Setiap poin harus ada satu Enter pada 

Keyboard, contohnya : dari A. 

Pendahuluan ke B. Landasan Teori 

harus ada satu kali Enter, untuk 

memisahkan mana pendahuluan dan 

mana Landasan Teori. Teks harus 

mengacu kepada EBI (Ejaan bahasa 

Indonesia) dan KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) cetakan terakhir. 

Banyaknya keseluruhan naskah 

minimal 10 halaman dan maksimum 

15 halaman. Untuk before dan after 

pada teks harus 0. Template ini dapat 

digunakan langsung untuk 

memasukan naskah, karena ukuran 

kertas dan margin sudah disesuaikan 

dengan aturan. Untuk penomoran 

halaman adalah di bawah kanan 

dengan bentuk huru Arial ukuran 12 

serta ditebalkan, dengan dilengkapi 

atasnya dengan garis lurus, 

sedangkan untuk identitas jurnal 

ditulis di header yang terdiri dari nama 

jurnal, ISSN, Volume, Nomor, dan 

Bulan Terbit serta bawahnya 

dilengkapi dengan garis lurus. 

Naskah kami rekomendasikan 

untuk dikirim melalui sitem OJS 3 

pada laman : 

http://journal.unpas.ac.id/ 

index.php/pendas   namun apabila 

ada kesulitan akses maka naskah 

dapat dikirim ke alamat e-mail: 

jurnalilmiahpendas@unpas.ac.id 

dalam bentuk lampiran file dengan 

menggunakan Microsoft Word. Artikel 

yang masuk akan direviu dan direvisi. 

Adapun perkembangan penerimaan 

naskah akan kami beritahukan melalui 

system OJS 3.  

Naskah akan dikirim kembali 

beserta perbaikannya. Maksimal 1 

Minggu sejak perbaikan naskah 

diterima, peserta harus sudah 

mengembalikan beserta 

perbaikannya.  

Apabila ada pertanyaan 

mengenai Template dan konten artikel 

dapat ditanyakan langsung kepada 

Acep Roni Hamdani, M.Pd. 

(087726846888), Taufiqulloh Dahlan, 

M.Pd (085222758533), dan Feby 

Inggriyani, M.Pd.(082298630689). 

 

Mohon untuk Disebarkan 
PENDAS : JURNAL ILMIAH 

PENDIDIKAN DASAR 
UNIVERSITAS PASUNDAN 
Menerima Naskah untuk 

dipublikasikan pada bulan Juni 2018 
Volume III, Nomor 1 Tahun 2018 
dengan E-ISSN 2548-6950 dan p-
ISSN 2477-2143 dan telah terindeks 
Google schoolar, DOAJ (Directory of 
Open Access Journal) dan SINTA . 
Naskah yang diterima mencakup hasil 
penelitian dengan tema yang sesuai 
dengan fokus dan scope jurnal 
Pendas yaitu penelitian di pendidikan 
dasar. Semua naskah akan melalui 
proses review sebelum terbit.  

Batas akhir penerimaan naskah 
tanggal 30 April 2018. Bisa kirim via 
ojs ke laman berikut : Web : 
http://journal.unpas.ac.id/index.php/p
endas. Email : 
jurnalilmiahpendas@unpas.ac.id  Info 
lebih lanjut Hubungi:  
1. Acep Roni Hamdani, M.Pd. 

(087726846888) 
2. Taufiqulloh Dahlan, M.Pd 

(085222758533) 
3. Feby Inggriyani, M.Pd. 

(082298630689) 
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