Template Penulisan Naskah.
Sejak terbitan DAUN LONTAR, Tahun ke 4, Nomor 7, September 2018
diberlakukan templat penulisan naskah yang telah disesuaikan ini.
Templat dapat di download di website komunitas Daun Lontar.
www.komunitasdaunlontar.or.id
Artikel yang telah disesuaikan penulisannya dengan templat
selanjutkan dapat dikirimkan ke Redaksi Jurnal Daun Lontar
dengan alamat : komunitasdaunlontar@gmail.com
Pembuatan template bertujuan untuk memudahkan penulis dan
menyeragamkan persepsi format penulisan yang digunakan. Teks
dapat di-copy paste ke template ini sehingga penulis tidak lagi
kesulitan untuk menyesuaikan dengan format penulisan yang
dimaksudkan. Penting untuk diketahui, template berikut
menggunakan MS-Word tipe 2007 (.doc) sehingga penulis
dianjurkan menggunakan tipe yang sama dengan tujuan mencegah
perbedaan tulisan.
Artikel ditulis pada kertas B5, atas 3 cm, ukuran margin masingmasing 2.54 bawah 2.5 cm, samping kiri 3.5 cm dan samping kanan
2.5 cm.

JUDUL BAHASA INDONESIA (BOLD, CENTER, TIMES NEW
ROMAN FONT 12, SINGLE SPASI)
Judul Bahasa Inggris (cetak miring, center, TIMES NEW ROMAN font
12, single spasi)
Penulis 1, penulis 2, penulis 3, dst, …nama Penulis ditulis lengkap tanpa
gelar akademik, keagamaan, adat (center, bold, TIMES NEW ROMAN
11, single spasi, before 6pt)
1Instansi Penulis (TIMES NEW ROMAN 11, single spacing)
2Instansi Penulis (TIMES NEW ROMAN 11, single spacing)
3Instansi Penulis (TIMES NEW ROMAN 11, single spacing. After 6pt)
surel: (alamat surat elektronik penulis dalam rangka korespondensi)

ABSTRACT. Ditulis dalam bahasa Inggris, cetak miring, memuat
tujuan, metode dan hasil penelitian. Ditulis tidak lebih dari 250 kata.
Keywords: 3 – 5 key words (dipisahkan tanda titik koma; ketuk 1 kali, 1
spasi 6 pt before after)
ABSTRAK. Ditulis dalam bahasa Indonesia, memuat tujuan, metode
dan hasil penelitian. Ditulis tidak lebih dari 250 kata.
Kata kunci: 3 – 5 kata kunci (dipisahkan tanda titik koma; ketuk 1
kali, 1 spasi 6 pt before after)
PENDAHULUAN (TIMES NEW ROMAN, 12 pt, 1 spasi, before
24pt, after 12 pt, rata kiri, huruf capital, bold)
Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum,
kajian literatur sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari naskah,
pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis.
Pada bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian naskah
tersebut. Dalam format naskah ilmiah tidak diperkenankan adanya
tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan
dalam bentuk kajian literatur terdahulu untuk menunjukkan kebaruan
ilmiah naskah tersebut.

Format penulisan adalah TIMES NEW

ROMAN, 12pt, jarak 1.5 spasi, jarak antar spasi 6 pt, First line 0.5 cm.
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METODE PENELITIAN (TIMES NEW ROMAN, 12 pt, 1 spasi,
before 24pt, after 12 pt, rata kiri, huruf capital, bold)
Metode penelitian berisi paparan dalam bentuk paragraf mengalir
(tidak dibuat numbering) tentang rancangan penelitian, sumber data,
teknik pengumpulan data, dan analisis data yang secara nyata dilakukan
peneliti, dengan panjang 10-15% dari total panjang artikel.
Format penulisan adalah TIMES NEW ROMAN, 12pt, jarak 1.5
spasi, jarak antar spasi 6 pt, First line 0.5 cm.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (TIMES NEW
ROMAN, 12 pt, 1 spasi, before 24pt, after 12 pt, rata kiri, huruf
capital, bold)
Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan
pembahasannya secara ilmiah. Hasil dan pembahasan tidak dilakukan
pemisahan. Tuliskan temuan-temuan ilmiah yang diperoleh dari hasilhasil penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh datadata yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah bukan
data-data hasil penelitian yang diperoleh. Jika ada penemuan baru,
hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan.
Judul tabel dan gambar ditulis dalam bahasa Indonesia. Satuan
pengukuran hendaknya mengikuti sistem internasional yang berlaku.
Panjang paparan bagian ini 40-60% dari panjang artikel.
Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik
meliputi: Apakah temuan ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa
terjadi? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara saintifik,
tidak hanya deskriptif, bila perlu ditunjang oleh fenomena-fenomena
dasar ilmiah yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan juga
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perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama
topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab
hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.
Harapannya dalam pembahasan ini penulis mengkaji hasil temuannya
dan di rujuk silangkan dengan studi teoritik maupun studi empirik. yang
ditulis

dengan sistematis, analisis yang kritis, dan informatif.

Penggunaan tabel, gambar dsb hanya sebagai pendukung yang
memperjelas pembahasan dan dibatasi hanya pada pendukung yang
benar-benar substantial, misalnya tabel
hasil pengujian statistik, dsb. Pembahasan hasil bersifat argumentatif
menyangkut relevansi antara hasil, teori, penelitian terdahulu dan fakta
empiris yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan.

SIMPULAN DAN SARAN (TIMES NEW ROMAN, 12 pt, 1 spasi,
before 24pt, after 12 pt, rata kiri, huruf capital, bold)
Simpulan (TIMES NEW ROMAN, 12 pt, 1 spasi, before 12pt, after
12 pt, rata kiri, bold)
Berisi simpulan yang dibentuk dalam satu paragraph. Simpulan
hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, dan
diungkapkan bukan dalam kalimat statistik.
Kesimpulan ditulis dalam paragraf utuh, bukan poin per poin.
Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan atau tujuan
penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi
perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan
hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Bila perlu,
di bagian akhir simpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan
dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.
nama penulis, judul artikel
(ditulis dengan huruf Times New Roman 12pt. 1 spasi, rata kanan)
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Saran (TIMES NEW ROMAN, 12 pt, 1 spasi, before 12pt, after 12
pt, rata kiri, bold)
Jika perlu menuliskan saran atau rekomendasi maka dituliskan
menyatu dalam satu paragraph ini
UCAPAN TERIMA KASIH (TIMES NEW ROMAN, 12 pt, 1
spasi, before 24pt, after 12 pt, rata kiri, huruf capital, bold)
Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian
atau donatur.
Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang
membantu pelaksanaan penelitian.
DAFTAR PUSTAKA (TIMES NEW ROMAN, 12 pt, 1 spasi,
before 24pt, after 12 pt, rata kiri, huruf capital, bold)
Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks naskah harus
didaftarkan di bagian Daftar Pustaka, demikian juga sebaliknya, semua
yang dituliskan di Daftar Pustaka harus dirujuk di dalam teks. Daftar
Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber
primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80% dari keseluruhan
daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Setiap naskah
paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan dan penulisannya
diurutkan sesuai abjad. Daftar pustaka ditulis dengan standar APA.
Contoh:
Hooykaas, C. (1958).”Four lineYamaka in the Old Javanese Ramayana”.
Dalam journal Royal Asiatic Society 58 (71). h. 122-138.
Qalyubi, Imam. (2015). Membongkar Belantara Gelap : Sejarah di
Tanah Pegustian dan Pangkalima Kalimantan. Yogyakarta : Daun
Lontar Yogyakarta.
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