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MetaKom adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung 

untuk mendorong perkembangan ilmu komunikasi melalui publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis 

terhadap konsep-konsep dalam bidang ilmu komunikasi. MetaKom menerima sumbangan artikel hasil 

penelitian atau artikel konseptual (non-penelitian) dari akademisi maupun praktisi. Artikel yang dikirim ke 

redaksi MetaKom hendaknya memiliki nilai kebaruan dan belum pernah diterbitkan di media manapun 

sebelumnya. Artikel menggunakan Bahasa Indonesia dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

1. Naskah diketik komputer dengan program Microsoft Word. Panjang naskah berkisar 10-15 halaman 
A4, dengan spasi 1.5, margin normal dan huruf tipe Cambria 12 poin. 

2. Judul artikel diketik dengan huruf tipe Book Antiqua 12 poin, huruf kapital semua, tebal, posisi tengah 
halaman. Sub judul diketik dalam kurung, huruf besar kecil, tebal. 

3. Sistematika penulisan : 
a. Judul bahasa Indonesia 
b. Judul bahasa Inggris (Tulis miring/italic) 
c. Nama penulis tanpa gelar akademik. Lembaga asal penulis dan alamat korespondensi ditulis 

pada catatan kaki halaman pertama. 
d. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebanyak 100-200 kata dalam satu 

paragraf berisi esensi dari keseluruhan isi artikel. Kata kunci (3-5 kata) sebagai ciri dari konsep 
yang dimuat dalam artikel. 

e. Pendahuluan; Metode; Pembahasan (bisa terdiri dari sub-bab Hasil dan sub-bab Pembahasan); 
Penutup; Daftar Referensi  

4. Penulisan sumber dari buku berdasarkan running text berisi nama belakang pengarang, tahun buku, 
dan nomor halaman. Contoh: (Patton, 2002: 69). Penulisan sumber dari internet ditulis menggunakan 
catatan kaki (foot note). 

5. Tabel, grafik atau gambar diberi judul dan nomor sesuai urutan tampil (Tabel 1… dst atau Gambar 1… 
dst) dalam format Microsoft Word. Keterangan tabel menggunakan huruf Cambria 11 poin spasi 
tunggal; isi tabel Calibri 10 poin spasi tunggal. Tabel atau grafik digunakan hanya jika benar-benar 
membantu pembaca terhadap substansi materi. Jika tidak, maka cukup dijelaskan secara naratif. 

6. Gaya penulisan rujukan : 
a. Buku 

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonne S. (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research. 3rd 
Editions. California: Sage 

b. Artikel dalam jurnal, media massa 

Wijaya, Hesti R. (1995) “Peran Perempuan dan Perdagangan Dunia”. Prisma 6 (Juni): hal 43-59 

c. Makalah, Tesis, Disertasi 

Fardiyan, Ahmad R. (2012).”Nilai-Tanda Objek Dalam Masyarakat Konsumen”. Tesis. Universitas 
Indonesia 

d. Lain-lain 

Soeparna, Intan. “Kejahatan Telematika Sebagai Kejahatan Internasional”, dilihat Februari 2014 di 
http://academia.edu/208360 

Naskah dikirim ke kantor penyunting MetaKom dengan alamat Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas 

Lampung Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Gd. Meneng, Bandar Lampung. Telp 0721-704626 atau via e-mail 

ke jurnal.metakom@fisip.unila.ac.id dengan subject: j.m.nama penulis 

 



Contoh Lay Out Jurnal MetaKom : 

JUDUL BAHASA INDONESIA (Book Antiqua 12) 
(Subjudul Bahasa Indonesia) 

JUDUL BAHASA INGGRIS (Book Antiqua 12) 
(Subjudul Bahasa Inggris) 

 
Nama Lengkap Tanpa Gelar1 (Cambria 12 poin) 

 

ABSTRAK 
Abstrak dalam bahasa Indonesia diketik normal, 1 spasi, Cambria 12 poin, 100 – 
200 kata, berisi esensi isi dari artikel. Artikel hasil penelitian mencantumkan 
tujuan penelitian, metode dan simpulan penelitian 
Kata kunci : terdiri dari 3 – 5 kata sebagai ciri konsep penelitian 
 

ABSTRACT 
Abstrak dalam bahasa Inggris diketik miring (italic), 1 spasi, Cambria 12 poin, 100 – 
200 kata, berisi esensi isi artikel. Artikel hasil penelitian mencantumkan tujuan 
penelitian, metode dan simpulan penelitian 
Keywords : terdiri dari 3 – 5 kata sebagai ciri konsep penelitian 

 
 
(Naskah diketik spasi 1.5; Cambria 12 poin) 
 
Pendahuluan 
Pendahuluan berisi pemaparan fenomena dan permasalahan yang dihadapi, didukung oleh 
konsep dan teori yang sesuai; rumusan masalah atau tujuan penelitian/penulisan; ditulis dalam 
satu bagian tanpa sub-bab 
 
Metode 
Metode penelitian ditulis satu bagian tanpa sub-bab berisi tipe penelitian, fokus 
penelitian/definisi operasional, subyek atau obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 
data, teknik analisis data, dan jadwal/durasi penelitian (jika dipandang perlu).  
Jika artikel berupa telaah kritis/teoritis, metode berisi uraian teknik kajian data literatur dan 
dokumen yang dipakai untuk membahas persoalan terkait. 
 
Hasil Dan Pembahasan 
Ditulis dalam dua sub-bab yaitu Hasil Penelitian berisi data hasil lapangan dan olah data atau tema 
penelitian; dan Pembahasan yang berisi pembahasan hasil penelitian sesuai dengan teori dan 
tujuan penelitian.  
Untuk artikel telaah kritis/teoritis langsung menguraikan Pembahasan dengan bagian-bagian 
(sub-bab) sesuai fokus bahasan. 
 
Penutup 
Berisi simpulan dan saran (jika ada) terkait hasil penelitian atau persoalan yang dibahas. 
 
Daftar Referensi 
Daftar referensi yang terdapat pada naskah ditulis alfabetis dan sesuai ketentuan Jurnal MetaKom.  
 
 

                                                
1 Lembaga asal penulis dan e-mail 


