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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL
1. Artikel diutamakan memiliki informasi luas tentang inovasi dan desain pembelajaran,
khususnya hasil penelitian yang tergolong pada kajian bidang teknologi pendidikan, dan
belum pernah diterbitkan atau sedang dalam proses penerbitan pada media lain.
2. Artikel ditulis dalam bahasa ilmiah, dengan spasi sebagai berikut
 Ukuran kertas
: A4 atau letter
 Ketikan
: 1 spasi
 Jumlah halaman
: 12 – 17 halaman
 Software
: Microsoft Words
3. Setiap artikel disertai dengan abstak dan kata kunci
4. Prosedur pengiriman artikel;
 Kirimkan 2 (dua) eksemplar dalam bentuk hard copy, dan satu file artikel dalam bentuk
soft copy dengan aturan penulisan seperti pada pedoman ke-2 ke alamat redaksi Jurnal
Suluh Pendidikan..
 Nama penulis dan afiliasi institusi hanya ditulis pada halaman judul
 Artikel yang dikirim ke redaksi akan sepenuhnya menjadi milik redaksi kami.
 Alamat redaksi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP
Nommensen
Jl. Sutomo Nomor: 4A Medan, Kode Pos 20221 Medan Timur. Telepon: (061)
4522922;4522831 , Faks : 4571426.
Email: jurnalsuluhpendidikanuhn@gmail.com
Alamat URL: akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/JurnalSuluhPendidikan.
5. Sistematika Artikel:
1. Pendahuluan; 2. Metode Penelitian; 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan; 4. Simpulan dan
Saran;
5. Daftar Pustaka.
6. Pedoman Penulisan:
 Judul artikel dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
 Mencantumkan (nama penulis tanpa gelar kesarjanaan, lembaga unit kerja, dan email
peneliti)
 Abstrak berisikan (tujuan, metode, dan kesimpulan hasil penelitian) dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu paragraf dengan jumlah kata maksimum 200
kata.
 Pendahuluan berisi (masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah tanpa tanda tanya, dan
hal-hal lain yang dianggap penting tanpa sub-judul).
 Metode penelitian dibuat secara rinci, singkat, dan jelas.
 Hasil dan pembahasan berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung oleh
tinjauan pustaka dimana masing-masing dibuat dalam sub-judul.
 Simpulan dan saran masing-masing dalam sub-judul yang berisikan kesimpulan dan
saran dari penelitian.
 Daftar pustaka hanya “yang dikutip” saja dengan mengacu pada PAP sebagai berikut:
- Untuk Buku: nama belakang, nama depan, tahun, judul buku, kota tempat
penerbitan, dan penerbit.
- Untuk periodikal: nama belakang, nama depan, tahun, judul tulisan, nama
periodikal, vol. (nomor), nomor halaman.
7. Redaksi berwewenang menyunting artikel tanpa mengubah isi dan tujuannya.

