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(aviliasi/institusi dituliskan ke bawah dengan penanda 1, 2, … dst untuk penulis lebih dari satu. Jika
penulis hanya satu, cukup dituliskan tanpa penanda 1, ditulis dengan time new roman 12 pt, 1 spasi)

Abstrak. Naskah ini merupakan template untuk membantu menuliskan abstrak
pada Jurnal online. Naskah ditulis dengan program word versi 1995 (doc) hingga
2007 (docx). Panjang abstrak maksimal 200 kata, dalam satu paragraf, dan tidak
melebihi 1 halaman. Penulisan menggunakan jenis huruf Times New Roman
ukuran 10 poin, tidak miring dan tidak tebal. Pada abstrak tidak menggunakan atau
tidak memuat karaktek khusus, simbol atau rumus matematika. Abstrak harus
jelas, deskriptif dan memberikan gambaran utuh namun singkat tentang masalah
yang diteliti. Abstrak juga memuat pernyataan tentang metodologi dan ringkasan
singkat hasil, dan diakhiri dengan kesimpulan singkat. Abstrak wajib ditulis dalam
Bahasa Indonesia (dan lebih baik bila dilengkapi dengan versi Bahasa Inggrisnya).
Kata Kunci. Terdiri atas 3 hingga 6 kata atau frasa, Times New Roman, 10 pt

PENDAHULUAN (12 pt, bolt)
Bagian pendahuluan ini menyajikan latar belakang, penjelasan mengenai telaah
pustaka/penelitian terkait yang up to date yang mengarahkan kepada pengambilan rumusan
masalah. Tujuan penelitian dinyatakan di dalam pendahuluan. Jika terdapat lebih dari satu
tujuan maka penomorannya menggunakan angka (1, 2, 3, dst.) dan tidak menggunakan
simbol/bullet. Artikel dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulisan
menggunakan MS Word, format halaman adalah 1 kolom, tipe font yang digunakan untuk
bagian konten artikel adalah Times New Roman ukuran 12 pt spasi 1,5. Artikel dicetak pada
kertas berukuran A4 (minimal 10 halaman dan maksimum 15 halaman) dengan batas marjin
atas, bawah dan kanan 2,5 cm dan marjin kiri 3,0 cm. Artikel dituliskan rata kiri-kanan
1

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP UIR, 14-15 FEBRUARI 2018
https://snpm.uir.ac.id

(justified), dan jorokan awal paragraf (first line) 1,25 cm. Tiap halaman harus diberi nomor
halaman yang diletakkan di tengah bawah. Jika artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia dan
terdapat kata dalam bahasa asing di dalam naskah, maka kata tersebut dinyatakan dalam
tulisan miring.

METODE PENELITIAN
Bagian metode penelitian ini menguraikan langkah-langkah penyelesaian masalah.
Uraikan dengan jelas prosedur penelitian yang dilakukan. Metode yang dipilih agar
disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Sebagai contoh penelitian eksperimen, desain
penelitian, pengambilan populasi dan sampel serta prosedur pelaksanaan penelitian harus jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian hasil dan pembahasan menyajikan hasil-hasil yang diperoleh dan cara
pencapaiannya. Uraian harus komprehensif namun tetap ringkas dan padu. Pembahasan hasil
penelitian meliputi kelebihan dan kekurangan, serta pengujian.
Untuk rumus-rumus matematika, yang dipandang utama dan diacu pada bagian
selanjutnya, ditulis dalam satu baris tersendiri dengan penomoran pada bagian paling kanan.
x2 + y2  

(1)

Rumus ditulis menggunakan equation editor atau font symbol dengan mengikuti aturan
penulisan miring (italic) dan tidak miring (regular) pada simbol matematika. Penulisan
pembuktian atau algoritma ditulis serapi mungkin menggunakan tanda kesamaan atau
ketidaksamaan pada batas atau kolom yang sama.
P(x)  x3 – 2
P(x)  2  x3 – 3
Untuk data dalam bentuk tabel, penyajiannya agar menggunakan format tabel seperti
contoh Tabel 1. Tabel diberi judul dengan ukuran font 11. Judul diletakkan di atas tabel. Tabel
dibuat center dan diacu pada naskah. Jika terdapat lebih dari satu tabel maka tabel diberi
nomor misalnya Tabel 1, Tabel 2, dan seterusnya. Harap tidak menggunakan garis vertical
dalam tabel
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Tabel 1. Persentase Sampel Penelitian
Jenis Sekolah
SD
SMP
SMA

Laki-Laki (%)

Perempuan (%)

60
30
50

40
70
50

Diusahakan dalam penyajian tabel tidak terpotong oleh halaman. Jika dalam penyajian
tabel tidak cukup disajikan dalam satu kolom, bisa disajikan dengan menggabungkan dua
kolom menjadi satu kolom (khusus untuk penyajian kolomnya).

Gambar 1. Diagram Batang Skor NGain Kemampuan Penalaran

Tabel dan gambar penyajiannya dibuat center secara horizontal dan diacu dalam
naskah. Gambar diberi judul. Judul diletakkan di bawah gambar seperti contoh Gambar 1. Jika
terdapat lebih dari satu gambar maka gambar diberi nomor misalnya Gambar 1, Gambar 2, dan
seterusnya. Diutamakan, gambar dalam format file gambar JPEG (JPG) atau GIF, dapat
disertakan dalam file terpisah untuk mempermudah penyuntingan gambar.

KESIMPULAN
Bagian kesimpulan berisi rangkuman hasil yang dicapai dan merupakan jawaban dari
rumusan masalah. Oleh karena itu, kesimpulan agar diselaraskan dengan rumusan masalah dan
tujuan penelitian. Sama seperti halnya dengan tujuan penelitian, jika terdapat lebih dari satu
kesimpulan yang dituliskan maka penomorannya menggunakan angka dan bukan
menggunakan bullet.
Dalam kesimpulan dapat juga ditambahkan prospek pengembangan dari hasil
penelitian dan aplikasi lebih jauh yang menjadi prospek kajian berikutnya.

REKOMENDASI
Tuliskan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian di sini jika ada.
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UCAPAN TERIMAKASIH atau CATATAN
Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang
telah membantu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya
penyandang dana penelitian, pakar yang berkontribusi dalam diskusi atau pengolah data yang
terkait langsung dengan penelitian/penulisan.

DAFTAR PUSTAKA
Penulisan daftar pustaka menggunakan jenis huruf Times New Roman 12 pt, dengan
aturan penulisan sumber kepustakaan seperti buku dan berkala ilmiah sesuai contoh di bawah
ini. Tahun rujukan diusahakan tidak lebih dari 10 tahun. Pada daftar pustaka tuliskan seluruh
nama penulis, kecuali penulis lebih dari 6 orang, bisa gunakan dkk
Fermat F.A., Newton S. J., dan Archimedes. 2007. Pembelajaran yang Mengasyikkan.
Yogyakarta: PPPPTK Matematika.
Pythagoras G. dan Khwarizmi. 1998. Mengapa Takut Belajar Matematika?, Jurnal Pendidikan
Matematika, 76, 246-258.
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