ATURAN PENULISAN JURNAL ILMIAH
A. Aturan Penulisan Jurnal sesuai dengan aturan penulisan pada Tugas Akhir/ Skripsi .
B. Jurnal ilmiah yang di maksud adalah resume atau rangkuman dari naskah Tugas Akhir/
Skripsi .
C. Minimal 5 lembar halaman dan maksimal 7 lembar halaman. Dengan jenis huruf ,
ukuran, Spasi, Ukuran Margin/ Batas kertas mengikuti pada aturan penulisan Tugas
Akhir/Skripsi.
D. Format penulisan jurnal :
1. Judul
Berisi judul Tugas Akhir/ Skripsi dan nama penulis serta pembimbing 1 dan
pembimbing 2
2. Abstrak
Satu paragraf, memuat tujuan, metode penelitian yang digunakan, hasil, dan
maksimum lima kata kunci.
3. Pendahuluan
Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara ringkas dan padat, dan tujuan.
Dukungan teori tidak perlu dimasukkan pada bagian ini, tetapi penelitian sejenis
yang sudah dilakukan dapat dinyatakan.
4. Pembahasan
Bagian ini memuat landasan teori, metodologi, Tugas Akhir/ Skripsi sistem dan
interpretasi terhadap hasil. Teori-teori yang sudah ada digunakan pada bagian ini
untuk interpretasi, tentu saja bukan dengan copy and paste, tapi dengan penyesuaian
kalimat sebagai interpretasi. Jika dilihat dari proporsi tulisan, bagian ini harusnya
mengambil proporsi terbanyak, bisa mencapai 50% atau lebih. Referensi banyak
yang tercantum dalam Daftar Pustaka harusnya dimuat pada bagian ini dalam bentuk
rujukan (hanya menuliskan nama belakang penulis dan tahun terbit).
Bagian ini bisa dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan
penomorannya.
5. Kesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saran dapat dibuat dalam sub bagian yang terpisah. Simpulan
menjawab tujuan, bukan mengulang teori, berarti menyatakan hasil penelitian
secara ringkas (tapi bukan ringkasan pembahasan). Saran merupakan penelitian
lanjutan yang dirasa masih diperlukan untuk penyempurnaan hasil penelitian supaya
berdaya guna. Penelitian tentunya tidak selalu berdaya guna bagi masyarakat dalam
satu kali penelitian, tapi merupakan rangkaian penelitian yang berkelanjutan
6. Daftar Pustaka
Penulisan Daftar Pustaka sesuai dengan aturan penulisan pada Tugas Akhir/ Skripsi
E. Berkas dikumpulkan dalam bentuk hardcopy ( cetak terpisah dengan naskah Tugas Akhir/
Skripsi ) dan softcopy (lihat pada ketentuan pengumpulan tugas akhir/ skipsi).
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PERANCANGAN APLIKASI E-LEARNING BERBASIS WEB
PADA SMA N 1 KLATEN
Bejo Sumejo, Nama pembimbing utama ,Nama pembimbing Pendamping
ABSTRAK
Proses belajar merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menunjang ilmu pengetahuan.
Pada saat ini perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin cepat sehingga menghasilkan
inovasi dan terobosan baru yang terus melaju ke arah yang semakin baik.
........dst
Kata kunci : Aplikasi E-learning, Metode Pembelajaran, Berbasis Web
PENDAHULUAN
Proses belajar merupakan salah satu kegiatan penting untuk menunjang ilmu pengetahuan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menghasilkan inovasi baru yang
senantiasa berubah kearah yang lebih baik.
....... dst
PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian yang didapat maka diwujudkan dengan perancangan suatu sistem, dalam hal
ini sistem yang dihasilkan adalah website apilkasi e-learning SMA N 1 Klaten
.... dst
KESIMPULAN DAN SARAN
Suatu sekolah baik itu perguruan tinggi ataupun sekolah menengah dalam perkembangan teknologi
yang semakin pesat ini sudah banyak yang menggunakan media internet sebagai pembelajaran
ataupun promosi sekolah, maka seharusnya ....
...... dst
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