
Lembar Penerimaan Artikel Jurnal Sosialita 

 

Nomor agenda: 

Tanggal terima:  

Judul: 

 

Nama penulis: 

Alamat penulis: 

 

(*) Catatan penerimaan naskah: 

Naskah (hard copy) rangkap 6 (enam) dan soft copy dalam 1 buah CD. 

  Bukti persetujuan pembimbing (apabila naskah disertasi, tesis, atau skripsi) 

  Surat pernyataan bermaterai 6000 bahwa naskah adalah asli bukan hasil plagiat. 

 Jenis naskah:          Artikel hasil penelitian 

           Artikel pemikiran/ulsan konseptual 

           Tinjauan buku (book review)  

 

(*) Diisi oleh petugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ketentuan Penulisan Artikel Jurnal Sosialita 

 

A.  Artikel Hasil Penelitian 

 Anatomi Penulisan: 

- Judul artikel (boleh dengan subjudul) maksimal 12 (dua belas) kata. 

- Nama penulis (tanpa gelar), dan keterangan penulis berada di bagian kiri bawah pada 

posisi catatan kaki). 

- Abstrak (isi: tujuan, metode, dan hasil penelitian) maksimal 100 kata spasi tunggal/satu, 

berbahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia. 

- Kata kunci (key words) minimal 3 (tiga) kata. 

- Pendahuluan—tanpa subjudul---(isi: rasional, rumusan masalah, dan tujuan penelitian), 

berbentuk paragraf minimal 3 (tiga) paragraf dan maksimal 5 (lima) paragraf. 

- Metode penelitian. 

- Hasil dan bahasan penelitian. 

- Penutup: Simpulan dan saran (implikasi jika ada). 

- Daftar pustaka. 

Isi   : ringkasan hasil penelitian 3 (tiga) tahun terakhir. 

Proporsi  : bagian terbesar isi jurnal (80-100%). 

Format naskah : - huruf times new roman 12 

     - kertas A-4 dengan panjang naskah 7-15 halaman spasi ganda. 

 

B.  Artikel Pemikiran/Ulasan Konseptual 

 Anatomi Penulisan: 

- Judul artikel (boleh dengan subjudul) maksimal 10 (sepuluh) kata. 

- Nama penulis (tanpa gelar dan keterangan penulis berada di bagian kiri bawah pada posisi 

catatan kaki). 

- Abstrak maksimal 100 kata spasi tunggal, berbahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia. 

- Kata kunci (key words) minimal 3 (tiga) kata. 

- Pendahuluan—tanpa subjudul, berbentuk paragraf minimal 3 (tiga) paragraf dan maksimal 

5 (lima) paragraf. 

- Inti bahasan (dapat dibagi menjadi subbagian-subbagian). 

- Penutup: Simpulan dan saran. 

- Daftar pustaka. 

Isi : telaAh teori, konsep, prinsip, model, fakta produk, dsb. secara kritis.  

Proporsi : unsur utama berupa opini, posisi, pendirian penulis atas dasar analisis kritis. 

Format naskah : - huruf times new roman 12.  

   - kertas A-4 dengan panjang naskah 7-15 halaman spasi ganda. 

 



C.  Tinjauan Buku (Book review) 

 Anatomi Penulisan: 

- Judul tinjauan. 

- Nama penulis (tanpa gelar dan keterangan penulis berada di bagian kanan bawah di akhir 

tulisan). 

- Data buku: judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, tebal, foto sampul buku. 

- Tubuh teks tinjauan (bisa dengan subjudul-subjudul, maksimal 4 (empat) halaman). 

- Daftar pustaka. 

Format naskah : - huruf times new roman 12.  

  - kertas A-4 dengan panjang naskah 4 halaman spasi ganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


