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JUDUL MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL BERJUMLAH 

MAKSIMAL 20 KATA DENGAN JENIS HURUF TIMES NEW 

ROMAN 16 POINT RATA TENGAH DENGAN STYLE TITLE 
 

Xxxx Yyyyy 1,* and Zzzz Wwww 2 [12 pt,italic] 
1 Nama Afiliasi penulis pertama  

Alamat Afiliasi ditulis dalam satu baris  
2 Nama Afiliasi penulis kedua jika nama afiliasi berbeda dengan penulis pertama 

Alamat Afiliasi jika berbeda dengan alamat pertama dan ditulis dalam satu baris  

 

*Koresponden penulis: Tel: 081xx-xxx-xxxxxx; Email: xxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

Abstrak 

 

Abstrak versi Bahasa Indonesia ditulis menggunakan Bahasa Indonesia baku dengan 

ejaan yang disempurnakan. Abstrak harus memuat pendahuluan, metodologi, 

pembahasan dan hasil. Hasil yang dimaksud adalah bisa mencakup hasil eksperimen 

sebuah penelitian atau hasil review jurnal tentang topik tertentu atau konsep. Abstrak 

harus terdiri dari 150 sampai dengan 200 kata ditulis dengan spasi 1 dengan jenis huruf 

Times New Roman ukuran 10 point. Diksi dengan Bahasa asing harus di cetak dalam 

format Italic. Hindari penggunaan singkatan-singkatan pada penyusunan abstrak 

terumata singkatan-singkatan yang tidak lazim. Susunan kalimat dalam abstrak ini 

adalah contoh yang dapat diganti secara langsung. Penulis tidak diperkenankan 

menuliskan kutipan daftar referensi pada abstrak. 

 

Kata kunci: terdiri dari 3-5 kata atau frasa, ditulis berdasar urutan abjad 

 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat tentang latar 

belakang, landasan teori, masalah, rencana 

pemecahan masalah dan tujuan penelitian. 

Pendahuluan ditulis menggunakan huruf 

Times New Roman ukuran 12, spasi 1 dan 

pada awal paragraf menjorok ke kanan 1cm. 

Teks diketik di dalam sebuah luasan 

print dengan margin 2.5 cm dari atas, 2 cm 

dari kanan dan bawah kertas. Margin sisi kiri 

dibuat 2.5 cm. Ukuran paper A4, lebar 21 

cm, tinggi 29,7 cm. 

 

Tipe Artikel 

Artikel merupakan hasil penelitian 

dalam bidang teknik mesin, pendidikan 

teknik mesin dan teknik otomotif.  

Sistematika penulisan artikel hasil 

penelitian terdiri dari judul, nama penulis, 

institusi dan alamat korespondensi, abstrak, 

kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan 

pembahasan, simpulan, ucapan terimakasih 

dan daftar rujukan.  

Naskah dipaparkan secara naratif 

(tanpa penomoran di depan sub judul) dan 

pemaparan dalam bentuk sub judul dihindari. 

 

METODE 

Berisi metode/rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrumen, validitas dan 

realibilitas instrumen, dan cara analisis data. 

Atau jika melakukan penelitian non-

kependidikan maka gunakan metode yang 

telah diterapkan pada eksperimen yang telah 

dilakukan. Apabila penulisan paper ini 

berdasar review maka jelaskan dan sebutkan 

berapa paper sejenis yang telah direview, 

untuk paper review minimal 15 paper dengan 

tema yang sama terbitan 3 tahun terakhir 

yaitu maksimal menggunakan paper tahun 

2013. 

 

ALAT DAN BAHAN 

Berisi tentang deskripsi alat dan 

bahan yang digunakan selama melakukan 

eksperimen atau penelitian. Bagian ini 

khusus untuk penulisan hasil eksperimen 

non-kependidikan. Apabila penulisa menulis 
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artikel pendidikan maka bagian ini boleh 

dihilangkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan dibuat sub 

judul sendiri. Dimana bagian ini merupakan 

bagian utama artikel. Pada hasil dapat 

disajikan dengan tabel atau grafik, untuk 

memperjelas hasil secara verbal. Sedangkan 

pada pembahasan merupakan bagian 

terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. 

Tujuan pembahasan adalah : Menjawab 

masalah penelitian, menafsirkan temuan-

temuan, mengintegrasikan temuan dari 

penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan 

yang telah ada dan menyusun teori baru atau 

memodifikasi teori yang sudah ada 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

 
Gambar disisipkan di dalam text box dan 

figures caption (keterangan gambar) diletakkan 

di bawah gambar.  

Setiap  gambar yang digunakan pada 

artikel ilmiah ini harus merujuk kepada pemilik 

gambar yang harus ditulis pada daftar pustaka, 

kecuali gambar tersebut diproduksi oleh penulis 

langsung selama proses penelitian berlangsung.  

Tabel dibuat dengan lebar garis 1 pt dan 

tables caption (keterangan tabel) diletakkan di 

atas tabel. Keterangan tabel yang terdiri lebih 

dari 2 baris ditulis menggunakan spasi 1. Garis-

garis tabel diutamakan garis horizontal saja 

sedangkan garis vertikal dihilangkan. Tabel boleh 

ditulis dalam kolom pertama atau kolom kedua 

atau menggunakan dua kolom. Apabila tabel 

berasal dari hasil penelitian orang lain seperti 

jurnal atau buku maka tabel harus mencantumkan 

sumber rujukan yang ditulis pada daftar pustaka. 

Tabel 2. Struktur mikro Fe pada suhu kamar 

 

   

   

   

   

   

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan dan saran ditulis sendiri-sendiri 

dalam sub judul. Simpulan memuat jawaban atas 

pertanyaan penelitian. Ditulis dalam bentuk 

narasi, bukan dalam bentuk numerikal. Saran 

diberikan atas dasar hasil penelitian atau 

rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Ucapan terimakasih ditujukan kepada 

institusi resmi atau perorangan sebagai 

penyandang dana atau telah memberikan 

kontribusi lain dalam penelitian. Ucapan 

terimakasih dilengkapi dengan nomor surat 

kontrak penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulisan daftar pustaka merujuk pada 

jenis penulisan Harvard atau (Nama, Tahun) 

nama yang digunakan adalah nama keluarga dari 

penulis tanpa mencantumkan nama depan atau 

nama tengah. Lebih lanjut, daftar pustaka ditulis 

dengan urutan sebagi berikut terdiri-dari nama 

penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama 

kota dan institusi penerbitan. Daftar rujukan 

diurutkan sesuai huruf pertama nama penulis (A-

Z). Kata kedua dalam nama disepakati sebagai 

nama keluarga. Semua pustaka yang dirujuk 

dalam teks harus dituliskan dalam daftar rujukan 

Daftar Pustaka : 

Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1976. 

Pengantar Penelitian Pendidikan. 

Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. 

Surabaya: Usaha nasional 

Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian. Jakarta: 

Rinneka Cipta 

Tabel 1. Yyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyy 
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Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan 
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Keppel, Geoffrey. 1982. Design and Analysis A 

Researcher’s Handbook. New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc. 
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atmospheric storage tank. In The 3rd 

International Conference On Advanced 

Materials Science And Technology (Icamst 

2015) (Vol. 1725, No. 1, p. 020055). AIP 

Publishing. 

 

Soft copy dan hard copy dari artikel 

dalam bentuk akhir (revised article) ditulis 

sebanyak 5 sampai 6 halaman dikirimkan kepada 

Panitian Seminar melalui alamat email sebagai 

berikut: himpromesin@gmail.com 
 

 

 

 

 

 


