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SURAT KEPUTUSAN 
Nomor: 191/STKIP-PGRI/F.1/Po/2021 

tentang  

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL HASIL SKRIPSI  

TAHUN 2021 
 

  Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua STKIP PGRI Ponorogo, 

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penulisan artikel hasil skripsi yang sesuai dengan ketentuan 

dan kebijakan di STKIP PGRI Ponorogo, perlu adanya pedoman penulisan sebagai 

acuan untuk mahasiswa dan dosen; 

  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin 1 di atas, perlu ditetapkan Pedoman 

Penulisan Artikel Hasil Skripsi yang berlaku di lingkungan STKIP PGRI Ponorogo. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan; 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

  3. Statuta STKIP PGRI Ponorogo tahun 2014; 

  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

  5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STKIP PGRI Ponorogo tahun 2015-2034; 

  6. Rencana Strategis STKIP PGRI Ponorogo tahun 2020-2024. 

Memperhatikan : Berita Acara rapat fungsionaris STKIP PGRI Ponorogo pada tanggal 23 Maret 2021. 
 

MEMUTUSKAN 
MENETAPKAN :  

Pertama : Keputusan Ketua Tentang Pedoman Penulisan Artikel Hasil Skripsi Tahun 2021 STKIP 

PGRI Ponorogo. 

Kedua : Pedoman Penulisan Artikel Hasil Skripsi Tahun 2021 ini menjadi acuan bagi 

mahasiswa dan dosen dalam penulisan artikel hasil skripsi; 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 

akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya. 

 
Ponorogo, 24 Agustus 2021 
 
Ketua,  
 
 
 
 
Dr. H. Sutejo, M.Hum. 
NIP. 19670210 199203 1 004 
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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA 

 

1. Pedoman Umum 

a. Naskah artikel merupakan ringkasan hasil penelitian (skripsi). 

b. Naskah ditulis dengan jenis huruf Cambria ukuran 12pt. 

c. Panjang naskah 10–15 halaman dan diketik 1.5 spasi (kecuali Judul, Identitas 

Penulis, Surel, Afiliasi, Abstrak dan Kata Kunci) 

d. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar semua sisi tepi (margin) adalah 3cm.  

e. Setting halaman adalah 2 kolom dengan pengaturan equal with coloumn dan 

jarak antar kolom 5 mm, sedangkan Judul, Identitas Penulis, Afiliasi, Surel, 

Abstrak dan Kata Kunci ditulis dalam 1 kolom (sesuai template).  

f. Mahasiswa wajib mengutip (sitasi) minimal 6 karya ilmiah dosen dan atau 

mahasiswa dengan dosen baik berupa buku, artikel ilmiah, atau laporan 

penelitian.  

g. Hard dan soft copy artikel hasil skripsi dikumpulkan ke perpustakaan setelah 

disetujui pembimbing dan validator dengan format laporan terlampir. 

 

2. Sistimatika Penulisan  

a. Bagian awal  :  judul, nama penulis, afiliasi, surel, abstrak dan kata kunci.  

b. Bagian utama : berisi (1) pendahuluan (latar belakang, tinjauan pustaka, 

tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan 

pengembangan hipotesis (jika ada),  (2) metode penelitian 

(desain penelitian, pendekatan, data dan sumber data, 

teknik dan instrument pengumpulan data, teknik analisis 

data, (3)  hasil dan pembahasan (temuan, hasil penelitian, 

deskripsi dan pembahasan), (4) simpulan dan saran.  

c. Bagian akhir  : daftar pustaka dan lampiran (jika ada). 

 

3. Judul dan Nama Penulis  

a. Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (bold) dengan spasi 

tunggal dengan jumlah kata maksimum 12.  

b. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, 

diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata ”oleh”. 

c. Berikan tanda koma untuk memisahkan penulis pertama dengan penulis 

kedua, dan seterusnya, contoh: Penulis Pertama1, Penulis Kedua2, Penulis 

Ketiga3 

d. Nama perguruan tinggi dan alamat surel (email) semua penulis ditulis di 

bawah nama penulis. 
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4. Abstrak 

a. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia (Prodi PBSI, PBI 

dan PG-PAUD). Abstrak untuk prodi PBJ ditulis dalam Bahasa Jawa dan 

Bahasa Indonesia. 

b. Abstrak berisi tentang inti permasalahan/latar belakang penelitian, tujuan, 

metode dan hasil penelitian.  

c. Kata ‘abstrak’ dicetak tebal (bold) dengan huruf pertama kapital. 

d. Jumlah kata dalam abstrak maksimum 250 kata dan diketik 1 spasi rata 

kanan kiri. 

e. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci yang terdiri atas 3-5 kata/frase yang 

menjadi inti dari uraian abstraksi.  

 

5. Aturan Umum Penulisan Naskah  

a. Setiap sub judul ditulis dengan huruf kapital dicetak tebal (bold), misal: 

PENDAHULUAN, METODE PENELITIAN, dst. 

b. Alinea baru ditulis menjorok dengan indentasi baris pertama (indent-first 

line) 1 cm, antar alinea tidak diberi spasi.  

c. Kata/istilah asing ditulis dengan huruf miring.  

d. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut. 

Nama dan no urut tabel ditulis di atas tabel, sedangkan nama dan no 

gambar/grafik/bagan ditulis di bawah gambar/grafik/bagan. 

e. Tabel disajikan tanpa garis vertikal. 

 

6. Daftar Pustaka 

a. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah dan 

sebaliknya.  

b. Referensi diutamakan dalam 10 tahun terakhir. 

c. Rujukan/referensi utama adalah hasil penelitian (artikel dan laporan 

penelitian) sedangkan rujukan sekunder adalah buku. 

d. Jumlah rujukan minimal 12 dengan komposisi 60% berasal dari rujukan 

primer dan 40% berasal dari rujukan sekunder. 

e. Daftar pustaka dituliskan secara alfabetis dengan mengacu pada format 

berikut penulisan daftar pustaka yang ada di skripsi. 

 

7. Plagiarisme  

a. Penulis wajib membuat pernyataan keaslian bahwa artikel tersebut adalah 

asli karyanya (format terlampir). 

b. Setiap naskah artikel akan dicek tingkat plagiarismenya (similarity index) 

menggunakan software Turnitin. 

c. Batas toleransi tingkat kemiripan (similarity index) adalah maksimum 25%. 
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d. Naskah yang tingkat kemiripannya (similarity index) di atas 25% akan 

dikembalikan kepada penulis untuk direvisi. 
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*) Prodi PBSI, PG-PAUD dan PBJ 

 

ASPEK MORALITAS DALAM NOVEL DELUSI  

KARYA SUPAAT I. LATIEF  

 
 

 

 

ARTIKEL SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  

Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan ... 

STKIP PGRI Ponorogo 

 

 

 

 

Oleh: 

RIA WULAN ASFARI 

NPM. 212345678 
 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 

PONOROGO 

2021 

14 pt,  

spasi 1,15 

12 pt 

12 pt, 

spasi 1,5 

12 pt, 

spasi 1,15 

12 pt, 

spasi 1,15 
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PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama :   

NPM :   

Program Studi :   

Tahun Angkatan :   

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa artikel saya yang berjudul “…” 

merupakan karya sendiri dan bukan hasil jiplakan (plagiasi) karya orang lain. 

Selain itu, kutipan dan rujukan dalam karya ilmiah ini juga telah dituliskan 

sebagaimana mestinya dengan mengacu pada kaidah penulisan karya ilmiah yang 

berlaku di STKIP PGRI Ponorogo. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya 

unsur plagiasi, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. 

 

Ponorogo, ... Agustus 2021 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Nama Mahasiswa 

NPM. 123456789 

  

Materai  

10.000 
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HALAMAN PENGESAHAN 

 

Artikel dengan judul “…” ini telah disetujui dan divalidasi oleh dosen 

pembimbing dan validator pada: 

Hari : ............................... 

Tanggal : ............................... 

 

 

 

 

Pembimbing I, Validator, 
 
 
 
 
 
Nama Lengkap dan Gelar 
NIP/NIS. 

 
 
 
 
 
Nama Lengkap dan Gelar 
NIP/NIS. 

  

12 pt, 

spasi 1,5 

12 pt, 

spasi 1 
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*) Prodi PBI 

THE IMPLICIT MEANING OF JAKARTA GLOBE  

VIDEO ADVERTISEMENT 

 
 

 

 

THESIS ARTICLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A thesis article in partial fulfillment of the requirement for the degree of  

Sarjana Pendidikan on English Language Education Department 

STKIP PGRI PONOROGO 

 

 

 

By: 

ANIS FERY YUSANTI 

NPM. 1121082184 
 

 

 

 

 

 

ENGLISH LANGUAGE EDUCATION DEPARTMENT 

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 

PONOROGO 

2021 

14 pt,  

spasi 1,15 

12 pt 

12 pt, 

spasi 1,5 

12 pt, 

spasi 1,15 

12 pt, 
spasi 1,15 
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DECLARATION OF ORIGINALITY 

 

 

The undersigned below: 

Name :  

NPM :  

Study Program : 

Period :   

Certify that to the best of my knowledge, the content of this article entitled “…” is 

originally my own work. This article has not been submitted for any degree or 

other purposes. I also certify that the intellectual content of this article is the 

product of my own work and that all the assistance received in preparing this 

article and sources have been acknowledged. 

 

Ponorogo, … August 2021 

 

 

 

Student’s Name 
NPM. 12345678 

 

  

Materai 

10.000 



9 
 

APPROVAL SHEET 

 

This article entitled “…” has been approved and validated by the advisor and 

validator on:  

Day : ............................ 

Date : ............................ 

 

 

 

 

 

 

Advisor I, Validator, 

 

 

 

Nama dan gelar 
NIP/ NIS. 

 

 

 

Nama dan gelar 
NIP/ NIS. 

 

 

12 pt, 

spasi 1,5 

12 pt, 

spasi 1 
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