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PANDUAN PENULISAN ARTIKEL 

“Journal of Nonformal Education and  

Community Empowerment” 
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc 
 

 

1. Isi artikel merupakan hasil penelitian tentang pendidikan nonformal dan 

pemberdayaan pada khususnya yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. 

2. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia berupa ketikan dengan kerapatan baris 1,5 

spasi, font Time New Roman 12, ukuran kertas A4, format satu kolom dengan 

margin (top 4 cm; buttom 3 cm; left 4 cm; right 3 cm), dan berkisar antara 15-20 

halaman secara keseluruhan. 

3. Artikel dikirim secara langsung melalui alamat website yang telah tersedia (lihat di 

panduan submit artikel). Setelah selesai submit artikel, silahkan konfirmasi sms ke 

nomor HP 085727899118. Semua naskah artikel yang masuk ditelaah kelayakannya 

oleh penyunting atau mitra bestari yang ditunjuk. 

4. Hasil review secara langsung akan dikirim melalui sistem jurnal sebagaimana saat 

melakukan registrasi membuat akun pada jurnal yang bersangkutan sekaligus akan 

diberitahukan melalui sms. Kepastian pemuatan artikel di jurnal diberitahukan 

melalui sms sekaligus secara tersistem yang terintegrasi pada email saat registrasi. 

Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan kiriman jurnal versi cetak yang 

akan dikirim ke alamat penulis. 

5. Sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut: 

a. Judul tidak lebih dari 14 kata disertai nama penulis dan afiliasinya, alamat 

korespondensi secara lengkap dan alamat email masing-masing penulis. Jika 

penulis lebih dari satu orang dan berasal dari lembaga berbeda, maka semua 

alamat afiliasi dicantumkan secara berurutan. Nama penulis korespondensi diberi 

tanda bintang (*). 

b. Abstrak ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) diikuti kata kunci. 

Abstrak ditulis dalam satu paragraf berisi masalah atau tujuan penelitian, metode 

penelitian dan temuan yang dihasilkan. Panjang abstrak dalam Bahasa Indonesia 

maksimal 150 kata, abstrak Inggris menyesuaikan. 

c. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian yang dikaitkan dengan teori, 

permasalahan dan tujuan yang ditulis tanpa sub judul. Porsi tulisan pendahuluan 

tidak lebih dari 25% dari keseluruhan halaman. 
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d. Metode Penelitian berisi jenis atau desain penelitian; populasi atau sampel 

penelitian beserta teknik pengambilan sampelnya (kuantitatif) atau subyek 

penelitian (kualitatif); fokus penelitian; teknik pengumpulan data; keabsahan data 

dan analisis data. 

e. Hasil dan Pembahasan ditulis secara sistematis dalam menjawab rumusan 

masalah atau tujuan penelitian secara tuntas dan ditulis tidak secara terpisah 

mengingat halaman terbatas. Porsi tulisan minimal 35 % dari keseluruhan 

halaman. 

f. Simpulan dan Saran ditulis dengan sub judul simpulan dan sub judul saran 

secara terpisah. Simpulan berisi jawaban ringkas yang menjawab rumusan 

masalah atau tujuan penelitian. Saran hanya berisi yang berkaitan dengan 

simpulan yang didapat. 

g. Daftar Pustaka yang ditulis harus sesuai dengan pustaka yang dirujuk dalam 

artikel. Daftar pustaka berisi minimal 40% bersumber dari jurnal baik 

internasional dan nasional. Utamakan pustaka jurnal nasional bersumber dari 

jurnal Pendidikan Nonformal yang dapat diperoleh (didowload full teks) pada 

alamat website berikut ini, 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc 

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne 

h. Ucapan Terima Kasih disampaikan secara khusus oleh penulis atas ditulisnya 

artikel serta diterbitkannya pada jurnal. 

6. Pengutipan menggunakan teknik kurung (nama, tahun dan halaman) atau apabila 

nama ditaruh di depan berupa;  nama (tahun dan halaman). 

7. Tabel dan gambar harus diberikan nomor dan judul serta keterangan sumber yang 

jelas. Judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul gambar atau bagan 

diletakkan di bawah gambar. 

8. Daftar pustaka ditulis berurutan berdasarkan abjad nama dengan susunan: nama 

penulis (nama akhir di depan). Tahun. Judul buku (cetak miring). Kota: penerbit. 

Contoh: Rifa’i, Achmad. 2008. Pemberdayaan Masyarakat. Semarang: Unnes Press. 

Daftar pustaka yang berasal dari jurnal atau sumber lain ditulis sesuai dengan 

kelaziman ilmiah yang berlaku begitu pula dengan pengutipannya. 

  

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc
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PANDUAN SUBMIT MANUSKRIP (ARTIKEL) JURNAL 
Journal of Nonformal Education dan Community Empowerment 

  

 

a. Pastikan telah masuk di website jurnal Jurusan PLS FIP Unnes 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc 

 

 
Gambar 1. Tampilan Jurnal Jurusan PLS 

 

b. Tahap awal adalah pembuatan akun jurnal. Akun ini digunakan untuk 

pengiriman (upload/submit) artikel. Adapun langkahnya sebagai berikut. 

a) Klik REGISTER, lalu isikan profil penulis artikel secara lengkap terutama 

yang bertanda asterik (*) harus diisi. Perlu dicatat username* dan 

password* yang diisikan, itulah yang menjadi akun yang digunakan untuk 

masuk pada jurnal. Pastikan pula pada item Register as, checklist pada 

Author dan Reader. Author digunakan sebagai penulis agar dapat mengirim 

artikel, sedangkan reader berfungsi sebagai pemberitahuan kiriman setiap 

kali penerbitan baru artikel jurnal yang diterbitkan. 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc
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Gambar 2. Pendaftaran Akun Jurnal 



PLS Unnes | Panduan Penulisan dan Submit Artikel Jurnal 5 
 

b) Langkah terakhir dalam pembuatan akun ini adalah dengan mengklik 

Register sebagaimana pada gambar 2.  

Dengan langkah tersebut, telah berhasil membuat akun jurnal dan 

selanjutnya akun tersebut dapat digunakan untuk masuk sebagai USER 

pada jurnal yang bersangkutan dengan mengisikan terlebih dahulu 

Username dan Password. 

c. Selesai pendaftaran akun jurnal, maka akan ditampilkan hasil pendaftaran 

(Registrasi) seperti tampak pada gambar 3. 

d. Tahap berikutnya adalah pengiriman artikel. Klik New Submission, selanjutnya 

akan tampak seperti gambar 4. Checklist semua indikator yang ada lalu klik 

Save and continue. 

 

 
Gambar 3. Tampilan Hasil Registrasi 

 

 
Gambar 4. Step 1 dalam Pengiriman Artikel  
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e. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar 5. Langkah selanjutnya 

adalah mengupload file artikel dengan mengklik Choose File. Pilih file artikel 

seperti gambar 6, lalu klik Upload seperti tampak pada gambar 7. 
 

 
Gambar 5. Penguploadan File Artikel 

 

 
Gambar 6. Search File Artikel 

 

 
Gambar 7. Langkah Terakhir dalam Mengupload File Artikel 
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f. Berikutnya akan tampak seperti gambar 8. Langkah berikutnya adalah dengan 

mengklik Save and continue. 
 

 
Gambar 8. Langkah Terakhir Penguploadan File Artikel 

 

g. Tahap berikutnya adalah pengisian data artikel beserta penulisnya. Diawali 

dengan mengisi data penulis first name, middle name, last name dan email 

yang aktif. Jika nama penulis hanya satu kata, maka nama depan diisikan juga 

pada nama belakang. Affiliation dapat diisikan kelembagaan penulis, jurusan, 

fakultas, universitas, Kota, Provinsi, Negara dan kode pos. Untuk 

menambahkan penulis kedua atau ketiga, klik Add Author sehingga muncul 

form tambahan seperti pada penulis pertama sebagaimana tampak pada 

gambar 9. Isikan data secara lengkap dari penulis kedua atau ketiga. 

h. Pada bagian Title and Abstract isikan data artikel yang diupload. Judul dan 

abstrak dapat dicopy dan paste dari file artikel, sehingga tidak perlu mengetik 

lagi. Guna pengindekkan isikan Keyword dengan kata kunci pisahkan dengan 

titik koma (;) setiap kata kunci. Pada Language ketikkan id (Indonesia) jika 

artikel menggunakan Bahasa Indonesia dan isikan en (English) jika artikel 

menggunakan Bahasa Inggris. 

Pada bagian Supporting Agencies dapat dimasukkan lembaga atau instansi 

maupun badan yang mensponsori penelitian artikel penulis. 

Bagian References isikan dengan daftar pustaka dari artikel yang diupload. 

Pisahkan satu referensi dengan referensi lainnya dengan baris kosong seperti 

yang tampak pada gambar 11. Jangan lupa menyimpan dan melanjutkannya 

dengan mengklik Save and continue. 
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Gambar 9. Pengisian Data Penulis Artikel 

 

Tambahan bagi penulis 

kedua/ketiga jika ada. 
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Gambar 10. Pengisian Kelengkapan Artikel 

 

 

 
Gambar 11. Pengisian Referensi Artikel 

 

i. Langkah berikutnya dengan mengupload file tambahan. File ini dapat berupa 

file instrumen penelitian, gambar maupun tabel yang tidak dapat dimasukkan 

pada artikel jurnal. Langkah ini dengan mengklik Choose File, cari file 

tambahan yang akan diupload lalu klik Upload. Maka akan muncul tampilan 

seperti gambar 13. 
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Gambar 12. Upload File Tambahan 

 

 

 
Gambar 13. Pengisian Kelengkapan Data File Tambahan 
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j. Isikan data Supplementary File Metadata seperlunya. Untuk mengakhiri 

jangan lupa mengklik Save and continue. 

Setelah itu akan kembali pada tampilan seperti sebelumnya, dapat dilihat 

gambar 14. Untuk mengakhiri pengisian data artikel klik Save and continue. 
 

 
Gambar 14. Langkah Terakhir Pengisian Data Artikel 

 

k. Klik Finish Submission sebagai tahap terakhir upload file artikel seperti yang 

ditampilkan gambar 15. 
 

 
Gambar 15. Tahap Terakhir Upload File Artikel 

 

l. Langkah terakhir adalah penulis mengkonfirmasikan pada pengelola jurnal 

melalui sms. Penulis harus menunggu konfirmasi hasil review artikel (bila 

perlu direvisi) hingga didapatkannya Surat Keterangan Lolos Submit artikel. 

Hal ini akan dikonfirmasi melalui sms dan file hasil review bisa dilihat melalui 

akun jurnal dan sistem ini juga terintegrasi dengan email penulis yang 

sebelumnya telah diisikan pada tahap awal Registrasi. 

Informasi lebih lanjut hubungi HP 085727899118 / 081326392949. 
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Hasil Review 
Setelah mendapat konfirmasi dari pengelola jurnal, penulis dapat melihat hasil 

review artikelnya melalui akun jurnal online. Penulis masuk ke sistem jurnal 

online dengan memasukkan akun (username & password) yang sebelumnya 

digunakan untuk register. Sistem ini juga terintegrasi dengan email penulis yang 

sebelumnya digunakan untuk mendaftar, sehingga akan mendapatkan 

pemberitahuan melalui email juga. Akan tetapi, saat mengirim hasil revisi artikel 

tersebut harus dikirim melalui sistem jurnal online. Berikut lebih jelasnya. 

a. Pastikan telah masuk di website jurnal 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc 

Penulis masuk menggunakan akun jurnal yang telah dimiliki dengan mengisi 

username & password lalu klik log in. 
 

 
Gambar 16. Proses log in memakai akun penulis 

 

b. Berikutnya setelah sukses log in akan masuk di sistem akun jurnal penulis 

seperti tampak pada gambar 17 berikut.  

 
Gambar 17. Tampilan Sistem Jurnal bagi Penulis 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc
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Pada gambar 17 tersebut, klik IN EDITING maka akan tampil seperti gambar 

18 di bawah ini, jangan lupa aktifkan dengan mengklik menu REVIEW. 

 
Gambar 18. Tampilan halaman hasil review 

 

c. Penulis artikel dapat mendowload file hasil review artikelnya pada bagian 

isian Editor Version yang ada pada Editor Decision. Klik pada bagian tersebut 

sebagaimana yang ditampilkan pada gambar 18, maka secara langsung penulis 

mendowload file hasil review yang harus direvisi oleh penulis. 

d. Setelah penulis merevisi artikel jurnal, maka penulis tentunya akan mengirim 

balik hasil revisiannya. Untuk mengirim balik hasil revisi pastikan telah masuk 

di halaman seperti yang tampak pada gambar 18. Arahkan pada bagian 

Upload Author yang ada di Editor Decision. Klik Choose File dan pilih file hasil 

revisian yang akan dikirim. Jika file telah OK dan masuk di Choose File, 

pastikan klik Upload yang ada di bagian Upload Author tadi Untuk 

memastikan bahwa artikel hasil revisian penulis telah dikirim dan masuk di 

sistem jurnal, di bagian Author Version telah berisi file yang telah penulis 

kirim. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 19, gambar 20 dan gambar 21. 
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Gambar 19. Pemilihan file hasil revisi yang akan dikirim 

 

 
Gambar 20. Tampilan file revisi yang telah dipilih 

 

 
Gambar 21. File revisi yang dipastikan telah terkirim di sistem jurnal 
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e. Setelah penulis telah mengirim file revisi, maka penulis juga diharapkan 

konfirmasi pada pengelola jurnal melalui sms. Dengan begitu pengelola pun 

dapat melihat hasil kiriman dari penulis pada sistem jurnal yang dikelola. 

f. Setelah tahap ini selesai penulis dapat menunggu informasi selanjutnya dari 

pengelola. Jika artikel penulis telah diterbitkan, maka penulis akan 

mendapatkan informasi mengenai penerbitan jurnal dan akan mendapatkan 

kiriman jurnal versi cetak yang dikirim ke alamat penulis. 
 

Sekian ‘Panduan Penulisan dan Submit Artikel JOURNAL OF NONFORMAL 

EDUCATION AND COMMUNITY EMPOWERMENT’ ini dibuat. Tidak menutup 

kemungkinan panduan ini akan diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya 

menyesuaikan perkembangan ketentuan pengelolaan jurnal yang ada. Terima 

kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi semua. 


