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TATA CARA PENULISAN ARTIKEL JOURNAL AN-NAFS
PEDOMAN UMUM
a. Naskah merupakan ringkasan hasil penelitian pustaka atau lapangan.
b. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format word.
c. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan font Times New
Roman 11. Panjang naskah 3000-8000 kata diketik 1,5 spasi.
d. Judul, Identitas Penulis, Institusi, email dan Abstract ditulis dalam 1 kolom Bahasa
Indonesia dan inggris, kata kunci.
e. Ukuran kertas A4 dengan batas-batas tepi (margin) adalah 3 cm untuk batas atas,
bawah dan kiri, sedang kanan adalah 3 cm.
SISTIMATIKA PENULISAN
a. Bagian awal: judul, nama penulis, email, institusi, abstrak dan kata kunci (Inggris dan
Bahasa Indonesia)
b. Bagian utama: Pendahuluan, metode, paparan hasil dan pembahasan
c. Bagian akhir: Simpulan (penutup), ucapan terima kasih (jika ada) dan daftar pustaka.
JUDUL DAN NAMA PENULIS
a. Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (bold) dengan jenis huruf
Times New Roman font 12, spasi satu.
b. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan
huruf kapital, tanpa diawali dengan kata oleh, urutan penulis adalah penulis pertama
diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya.
c. Nama Institusi semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New
Roman 10 dan Alamat surel (email)
Abstrak
Abstrak harus mencerminkan keseluruhan substansi isi artikel dan mampu membantu
pembaca untuk menentukan relevansinya dengan minat serta memutuskan apakah akan
membaca dokumen secara keseluruhan. Abstrak harus jelas, deskriptif dan memberikan
gambaran singkat tentang masalah yang diteliti, mencakup alasan penelitian atau
pentingnya topik penelitian, metode penelitian, dan ringkasan hasil. Abstrak diakhiri
dengan tanggapan mengenai pentingnya hasil atau kesimpulan singkat. Abstrak ditulis
dalam 2 bahasa (inggris dan Indonesia), dalam 1 paragraf, jarak 1 spasi, dan dengan
jumlah antara 150–200 kata.
Kata Kunci: 3–5 Istilah
Kata kunci berisi ide-ide dasar atau substansi artikel yang mewakili bidang yang diteliti,
dapat mempermudah pembaca untuk menemukan artikel, dan ditulis di bawah abstrak.
PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi uraian latarbelakang masalah yang mendasari penelitian,
tujuan dan manfaat penelitian, tinjuan teoritis, kajian literatur terdahulu (state of the art)
sebagai dasar "gap analysis" pernyataan kebaruan ilmiah dan hipotesis (bila ada).
Tinjauan pustaka tidak boleh terpisah dalam sub judul tetapi terintegrasi dengan
penjelasan latar belakang penelitian sehingga dapat menunjukkan state of the art atau
kebaruan temuan ilmiah. Bagian ini ditulis maksimum 20% dari badan artikel..
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METODE
Bagian ini terdiri dari identifikasi variabel, subjek penelitian, instrumen, dan
metode, termasuk teknik analisis statistik yang digunakan (halaman maksimum adalah
10% dari total halaman naskah). Bagian ini harus menginformasikan kepada pembaca
mengenai jenis dan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Pastikan
bahwa informasi yang akurat dan tepat dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
Hindari mengutip definisi secara langsung dari buku-buku pada bagian ini.
PAPARAN HASIL
Bagian paparan hasil terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi/ uji test, dan uji
hipotesis, yang kemudian dianalisis secara berurutan atau terpadu (tidak lebih dari 15%
dari keseluruhan halaman naskah). Harus berisi hasil analisis data. Jika memungkinkan,
lengkapi dengan tabel / grafik / gambar yang berisi interpretasi analisis data agar mudah
dipahami secara tepat. Tabel / grafik / gambar tidak boleh berisi data mentah yang belum
dianalisis.
Tabel 1 Bobot Panjang Bagian Badan Artikel
No.
Nama Bagian
Panjang
Keterangan
dalam
Persen
Maksimum (termasuk judul
1.
Pendahuluan
20
dan abstrak)
Untuk penelitian kuantitatif
2.
Metode
10
dapat sampai 10%.
3.
Paparan Hasil
15
Maksimum
4.
Pembahasan
45
Minimum
5.
Simpulan dan Daftar Pustaka
10
Kurang lebih
Angka-angka di dalam tabel tidak boleh diulang-ulang dalam narasi verbal baik
sebelum maupun sesudahnya.
PEMBAHASAN
Bagian ini berisi penjelasan dari temuan penelitian, dikaitkan dengan hasil penelitian
sebelumnya yang dianalisis secara kritis dan dihubungkan dengan literatur/sumber yang
relevan (jumlah minimal adalah 35% dari keseluruhan halaman naskah). Bagian
pembahasan berisi interpretasi substansial dari hasil analisis dan perbandingan dengan
temuan sebelumnya berdasarkan tinjauan literatur yang relevan, terbaru, dan literatur utama
10 tahun terakhir. Perbandingan ini harus menyoroti perbedaan dari temuan penelitian
sebelumnya agar dapat memberikan saran dan kontribusi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan.
SIMPULAN
Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian yang merupakan ringkasan
temuan penelitian. Kesimpulan harus singkat, jelas, dan ringkas, berdasarkan temuan
dan diskusi penelitian, ditulis dalam bentuk paragraf (bukan numerik/angka), terdiri dari
sintesis temuan dari analisis data dan diskusi, dan menyoroti temuan baru yang
memberikan kontribusi kepada pengembangan psikologi sebagai ilmu pengetahuan.
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UCAPAN TERIMA KASIH (JIKA ADA)
Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada sponsor, pendonor dana, narasumber,
atau pihak-pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka diurutkan sesuai dengan alfabet. Semua yang dirujuk dalam artikel
harus tertulis dalam daftar pustaka dan semua yang tertulis dalam daftar pustaka harus
dirujuk dalam artikel. Gunakan Aplikasi Referensi seperti Zotero, Mendeley, dll
untuk keperluan sitasi (citation) dan daftar pustaka dengan format American
Psychological Association (APA)
Contoh Penulisan Daftar Pustaka sebagai berikut.
Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:
Brewer, M. B., & Pierce, K. P. (2005). Social identity complexity and outgroup tolerance.
Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 428-437.
Hyde, J., Hankins, M., Deale. A., & Marteau, T. M. (2008). Interventions to increase selfefficacy in the context of addiction behaviours: A systematic literature review.
Journal of Health Psychology, 13, (5), 607-623.
Williams, D. L, Goldstein, G., & Minshew, N. J. (2006). The profile of memory function
in children with autism. Neuropsychology, 20, (1), 21–29. doi: 10.1037/08944105.20.1.21
Pustaka yang berupa judul buku:
Azwar, S . (2007). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lunsford, A., & Ede, L. (2009). Child education: Perspective on teaching activities.
Carbondale: Illinois University Press.
Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory
and method. (2nd ed.). London: McGraw-Hill Open University Press
Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:
Desiningrum, D. R. (2011). Future time perspective, goal orientation, and subjective
well being in elderly. The Padjadjaran International Conference on Psychology
(pp.17-23). Bandung, Indonesia: Faculty of Psychology, Padjadjaran University.
Pustaka yang berupa disertasi/tesis/skripsi:
Pratama, A. G. (2009). Kontribusi kesejahteraan subjektif pada religiusitas Islam,
persepsi tentang penyakit, dan perilaku menjaga kesehatan diri dalam model
perilaku memelihara kesehatan: Suatu upaya menemukan model perilaku
memelihara kesehatan dengan taraf kecocokan optimal pada penderita HIV+.
Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
Pustaka yang berupa Handbook:
Albarracin, Johnson, & Zanna. (2005). The handbook of attitudes. New Jersey:
Erlbaum.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American
Psychological Association. Sixth edition. Washington D.C.: American
Psychological Association
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