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HUMAS-UINRF -- Kegiatan ini dihadiri oleh semua dosen Program Studi Pendidikan Kimia, dan dibuka
langsung oleh Bapak M. Isnaini, M.Pd selaku ketua Program Studi Pendidikan Kimia. Pemateri pertama
terkait pencarian referensi jurnal online dan pembuatan daftar pustaka disampaikan oleh Bapak Pandu
Jati Laksono, M.Pd dan Bapak Moh. Ismail Sholeh, M.Pd. Kedua pembicara menyampaikan cara
pencarian referensi jurnal online yang dapat dilakukan dengan cara melalui google cendekia,
perpustakaan online (perpstakaan nasional republik indonesia), mencari referensi di website science
derect, mengirim email langsung ke penulis.

Kedua pemateri juga menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membuat daftar
pustaka yaitu menggunakan format in- teks, menggunakan footnote dan menggunakan ednote (sama
dengan footnote yaitu dia menambahkan informasi referensi tentang sumber yang dikutip). Ada
beberapa macam kutipan yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Beliau juga menyampaikan cara
penulisan daftar pustaka yaitu nama penulis, tahun, judul sumber tertulis dengan dicetak miring,
tempat terbit, dan nama penerbit. Kedua pemateri memberikan tutorial terkait pembuatan daftar
pustaka tersebut menggunakan mendeley.
Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang kedua tentang teknik penyusun makalah ilmiah yang
disampaikan oleh Ibu Resti Tri Astuti, M.Pd. dan Ibu Etrie Jayanti, M.Pd. Beliau menyampaikan bahwa
makalah merupakan karya ilmiah yang di dalamnya memuat pikiran suatu topik masalah yang ditulis
secara sistematis serta dianalisis secara rasional dan objektikif. Kerangka pembuatan makalah terdiri
dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Sistematika dalam pembuatan makalah pendidikan kimia
yaitu paper size A4, line spacing 1,5, font Time New Roman/Arial 12,
dan margin: left 4, right 3, top 3, bottom 3.
Terakhir, dilakukan sosialisasi Orbital: Jurnal Pendidikan Kimia oleh Ibu Raven Yurianty Pratiwi, S.Pd.,
M.Si. dan Ibu Etrie Jayanti, M.Pd. Kedua pemateri menjelaskan terkait bagaimana register dan
melakukan submission di Orbital: Jurnal Pendididkan Kimia. (MI)

