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Jurnal PPKn adalah jurnal ilmiah  yang difasilitasi oleh AP3KnI Jateng guna menampung 

berbagai tulisan hasil penelitian, gagasan dan pemikiran akademik para komunitas 

bidang ilmu pendidikan kewarganegaraan.  

 

Visi :  

Mewujudkan tulisan ilmiah bidang pendidikan kewarganegaraan yang bermakna, cerdas 

dan kredibel 

 

Misi :  

1. Memfasilitasi penulisan karya ilmiah para komunitas bidang pendidikan 

kewarganegaraan  

2. Mempublikasikan dalam bentuk tulisan karya ilmiah bidang pendidikan 

kewarganegaraan  

3. Membantu mewujudkan pertanggungjawaban atas tulisan hasil karya akademik 

bidang pendidikan kewarganegaraan  
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Jurnal PPKn AP3KnI Jateng menerima tulisan ilmiah akademik dari para komunitas PKn 

(guru PPKn/PKn, dosen PPKn/PKn, mahasiswa PPKn/PKn dan pemerhati bidang PKn)  

untuk menyumbangkan karya akademik.  

 

Tulisan dapat  berupa hasil penelitian, hasil pengabdian atau gagasan /pemikiran 

akademik yang bertemakan pendidikan kewarganegaraan (citizenship education) dalam 

arti luas.  

 

Adapun tata cara untuk artikel Jurnal PPKn AP3KNI Jateng sebagai berikut;  

 

Pengiriman Naskah 

 

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel konseptual/ hasil pemikiran non 

penelitian dan obituari dari bidang pendidikan kewarganegaraan  yang belum 

dipublikasikan oleh jurnal lain. 

2. Naskah yang masuk ke dewan penyunting akan ditelaah secara umum, selanjutnya 

dikirim ke Mitra Bestari.  Atas dasar   rekomendasinya, kemudian penyunting akan 

memberitahukan keputusan apakah diterima/ ditolak/ di revisi. 

3. Untuk Edisi bulan Juni, Penyunting menerima naskah artikel, paling lambat *akhir 

bulan  Mei. Untuk Edisi bulan Januari, Penyunting menerima naskah artikel, paling 

lambat akhir bulan  Desember. 

4. Naskah dapat dikirim ke alamat penyunting (bentuk file doc) ke alamat e-mail: 

jurnal_ap3kni_jateng@yahoo.co.id.  

5. Segala hal yang berkaitan dengan informasi jurnal dilakukan melalui email  

       

 

Pedoman Penulisan : 

 

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan abstrak bahasa Inggris dengan 

standard penggunaan dan penulisan bahasa baik dan benar. 

2. Naskah diketik menggunakan program Microsoft Word (MS Word) jenis  font Calibri  

ukuran 12, ditulis dengan jarak 1 spasi pada   kertas ukuran Kwarto A4  (margin atas 

& kiri 4 cm, margin  kanan & bawah 3 cm) sebanyak 15-20 halaman. 

3. Sistematika penulisan artikel/ hasil pemikiran disajikan sebagai berikut :  

(a) judul,  

(b) nama penulis, instansi dan alamat e-mail  

(c) abstrak (75-100 kata),  

(d) kata kunci,  

(e) pendahuluan; berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup penulisan,  

(f) kajian teori,  

(g) pembahasan,  

(h)  kesimpulan dan saran,  

(i) daftar pustaka 
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4. Sistematika penulisan hasil penelitian disajikan sebagai berikut : 

(a) judul, disertai tahun  pelaksanaan dan sponsornya  

(b) identitas peneliti, disertai asal lembag dan alamat email,  

(c) abstrak,  

(d) kata kunci,  

(e) pendahuluan, berisi latar belakang, masalah, dan tujuan  

(f) metode penelitan,  

(g) hasil dan pembahasan, 

(h) kesimpulan dan saran,  

(i) daftar pustaka 

 

5. Pembuatan tabel diberi nomor urut dan judul yang sesuai. Judul tabel diletakkan di 

atas dan sumber diletakkan di bawah tabel. 

6. Pembuatan gambar/ diagram diberi nomor urut dan judul yang sesuai.  Judul gambar/ 

diagram diletakkan di bawah isi gambar. 

7. Kutipan memakai sistem ‘Text note’ dengan menyebutkan nama akhir penulis, tahun 

dan nomor halaman (jika dipandang perlu). 

8. Melampirkan biodata penulis. 

9. Daftar pustaka, disajikan mengikuti urutan:  nama pengarang (ditulis lengkap), tahun, 

judul, kota, penerbit dan diurutkan secara alfabetis. 
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