
PEDOMAN TEKNIS PENULISAN 

 

1. Artikel merupakan hasil penelitian kepustakaan atau lapangan atau 

Penelitian Tindakan kelas (PTK) yang belum pernah diterbitkan oleh media 

lain. 

2. Topik kajian meliputi pendidikan sesuai dengan bidang masing-masing 

atau hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan 

islam (pesantren). 

3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1,15 spasi pada kertas 

HVS ukuran B5 dengan margin 2 cm (top), 3 cm (left), 2 cm (bottom) dan 

2 cm (right) dan dikirim ke redaksi ke alamat email: 

jurnalelbarqi@gmail.com. 

4. Panjang tulisan antara 15-20 halaman. 

5. Artikel yang memenuhi syarat akan diseleksi dan diedit dewan redaksi 

tanpa merubah isi substansinya. 

6. Nama penulis artikel (tanpa gelar akademik, jabatan atau kepangkatan) 

harus dicantumkan disertai alamat korespondensi, dan alamat e-mail. 

7. Artikel berupa studi kepustakaan meliputi judul, identitas penulis (nama, 

instansi/lembaga, e-mail), abstrak (Bahasa Inggris & Bahasa Indonesia), 

keywords, pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup dan daftar pustaka. 

8. Artikel berupa hasil penelitian lapangan dan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) meliputi judul, identitas penulis (nama, instansi/lembaga, e-mail), 

abstrak (Bahasa Inggris & Bahasa Indonesia), keywords, pendahuluan 

(latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat penelitian), kajian pustaka, 

metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan atau analisis, penutup dan 

daftar pustaka. 

9. Keywords dapat berupa kata atau frase. 
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10. Istilah-istilah asing (non-Indonesia) harus dicetak miring atau italics. 

11. Penulisan catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka berbeda. 

 

 

 

Contoh 

a. Catatan kaki 

2Bernard Lewis, Islam and The West (New York: Oxford University Press, 

I994), 2I2. 

3M. Amin Abdullah, “Dialektika Agama antara Profanitas dan Sakralitas,” 

dalam Moh. Shofan, Jalan Ketiga Pemikiran Islam Mencari Solusi 

Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2006), I2 

b. Daftar Rujukan 

Abdullah, M. Amin. 2006. “Dialektika Agama antara Profanitas dan 

Sakralitas,” dalam Moh. Shofan, Jalan Ketiga Pemikiran Islam 

Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme. 

Yogyakarta: IRCiSoD 

Lewis, Bernard. I994. Islam and The West. New York: Oxford University 

Press.  

12. Penulis berhak memperoleh hard copy sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan 

surat keterangan penerbitan. 

13. Artikel diserahkan ke Tim Redaksi paling lambat tanggal 25 Januari dan 

25 juli setiap tahunnya.  

 

 


