CARA SUBMISSION ARTIKEL JURNAL DI JURNAL AL IBTIDA
JURUSAN PENDIDIKAN GURU MI (PGMI)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
BUKA WEB PGMI (web.syekhnurjati.ac.id/pgmi)

1. Klik menu KARYA ILMIAH, lalu pilih Jurnal Al Ibtida

2. Pastikan format artikel anda sudah sesuai dengan template jurnal Al Ibtida, template jurnal
dapat didownload di http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida/index.

3. Bila anda belum punya account sebagai penulis artikel, maka daftarkan diri anda terlebih
dahulu (register) via laman: http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida. Kemudian
isikan biodata anda dengan lengkap.

4. Pada bagian akhir daftarkan diri anda sebagai penulis artikel (Author), dengan memberi
tanda centang (dengan cara meng-klik). Jika diinginkan anda dapat juga register sebagai
reviewer. Setelah selesai mengisi data diri anda, masih pada jendela yang sama jangan
lupa “klik” pada bar register (gambar berikut) dan anda sudah terdaftar dalam sistem OJS
Jurnal Al Ibtida.

5. Setelah itu, anda dapat login dan akan tampil jendela login seperti gambar berikut. Isikan
user nama dan password anda kemudian klik taskbar login.

6. Maka akan tampil jendela pengguna. Maka klik teks biru [New Submition]. Pada jendela
yang sama anda dapat juga melakukan modifikasi pada account anda, yakni: edit profile,
ganti password atau keluar (logout).

7. Maka akan tampil jendela submit seperti gambar berikut. Baca dan centang semua
checklist

8. Maka akan tampil jendela upload submission. UPLOAD FILE WORD (BUKAN PDF). Pertama
pilihlah file dengan meng-klik taskbar “browse” dan pilihlah file artikel anda. Setelah file
diidentifikasikan maka klik taskbar “upload”. Perlu dicatat disini, ukuran file terbesar yang
bisa di unggah adalah 2 MB. Jika file anda melebihi ukuran tersebut anda harus
mengecilkannya, biasanya dengan cara memperkecil resolusi gambar (bukan ukuran
gambar) pada artikel dan tetap bisa dibaca dengan jelas akan membantu memperkecil
ukuran file anda.

9. Langkah berikutnya adalah mengisi meta data dari artikel yang diunggah, baik identitas
authors, judul (Title) dan abstract (dalam bahasa indonesia dan inggris) serta referensi.
Anda bisa Copy-Paste dari file asli anda.

10. Menambahkan file tambahan dari artikel anda semisal foto-foto dan video-video
eksperimen. File-file tersebut tidak akan muncul di artikel anda, tetapi file-file tersebut
memberikan nilai tambah saat editor merevieu artikel anda sehingga akan meningkatkan
kemungkinan untuk dapat diterbitkan.
Jika tidak ada file yang ditambahkan langsung saja klik task-bar “Save and continue”

11. Setelah anda klik “Save and continue” pada jendela supplementary files, terakhir adalah
jendela konfirmasi. Jika anda sudah yakin bahwa artikel yang anda unggah sudah benar,
maka
pada
jendela
konfirmasi
ini
klik
lagi
taskbar
“Finish
submition”.

