
 

 

FORMAT PENULISAN NASKAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 
JUDUL (TITLE) 

Judul ditulis ringkas dan jelas posisi centered bold, tidak lebih dari 15 kata. Judul 

hendaklah singkat, padat, informatif, memberi gambaran isi artikel dan subjek pengabdian 

kepada masyarakat secara ringkas. Judul artikel tidak harus sama dengan judul laporan, nama 

lokasi kegiatan tidak perlu dicantumkan rinci. Judul ditulis dengan huruf besar, jika 

diperukan dapat ditambah dengan anak judul. 

Contoh judul: 

1. Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat tentang Pengolahan Buah Nenas 

menjadi Dodol Nenas di Kecamatan Tambang, Kampar, Propinsi Riau 

Diubah Menjadi: Alih Teknologi Pengolahan Dodol Nenas menggunakan Teknologi 

Mekanis Pengaduk Sistem Batch  

2. Variasi Kadar Lumpur Lapindo untuk Peningkatan Kualitas Produksi Batu Bata Diubah 

Menjadi: Peningkatan Kualitas Produksi Batu Bata dengan Campuran Lumpur Lapindo  

 

 

NAMA DAN INSTITUSI PENULIS (AUTHORS AND INSTITUTION) 

Setelah judul, dibawahnya berturut-turut dicantumkan daftar nama lengkap (tidak 

boleh disingkat) penulis yaitu ketua dan anggota tim (tanpa gelar) diberi nomor urut, setelah 

itu diikuti dengan nama institusi yaitu program studi, fakultas, dan universitas. Contoh: 

Penulis1: (ditulis nama lengkap tanpa gelar, times new roman  11 bold justify) 

Penulis2 : (ditulis nama lengkap tanpa gelar, times new roman  11 bold justify) 
1afiliasi = institusi penulis (program studi,fakultas,universitas) atau nama lembaga asal : (times new 

roman 10 justify 
2afiliasi = institusi penulis (program studi,fakultas,universitas) atau nama lembaga asal : (times new 

roman 10 justify 

 

 

ABSTRAK (ABSTRACT) 

Berisi informasi ringkasan isi pokok dari tulisan yaitu:  alasan dan tujuan 

pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan, metode pelaksanaan yang 

digunakan, hasil, dan kesimpulan dengan ketentuan maksimal 250 kata yang 

disajikan dalam satu paragraf saja. Abstrak ditulis lengkap, informatif, dan impresif 

sehingga dapat menarik pembaca. Setelah abstrak dibawahnya dicantumkan kata 

kunci maksimal 6 kata. Abstrak ditulis dalam dua versi, yaitu Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. Contoh: 

 

Abstract (Times New Roman 11 Bold Italic Centered) : This guidline must be 

followed by the author that will be submit the paper at jurnal JMV. Abstract is 

written in English and Indonesian up to 250 words. Abstract should be written 

using Time New Roman 11, single italic and in one column format. Abstract must 

be contained title of article, bacground, aims, methode, result and conclusion. 

Keywords: must be writen with 3-6 words (TNR 11) 

 

Abstrak (Times New Roman 11 Bold Italic Centered): Petunjuk penulisan ini 

harus diikuti oleh penulis yang akan mengirim artikelnya di JMV. Abstrak ditulis 

dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia maksimal 250 kata. 

Abstrak ditulis dengan huruf Times New Roman 11, spasi 1, dan dicetak miring 



 

 

dengan format 1 kolom. Abstrak harus berisi judul artikel, latar belakang, tujuan, 

metode, hasil penelitian dan kesimpulan 

Kata Kunci : kata kunci ditulis dalam 3-6 kata sebaiknya merupakan subset dari 

judul makalah sehingga spesifik, ditulis dengan huruf kecil  

contoh: kualitas hidup, lansia, upaya pencegahan 

 

 
PENDAHULUAN (INTRODUCTION) 

Berisi latar belakang atau alasan mengapa pengabdian kepada masyarakat tersebut 

dilaksanakan. Jika kegiatan tersebut merupakan pengulangan ataupun pemodifikasian 

mohon dijelaskan argumentasinya, kaitkan dengan pustaka yang menjadi landasan atau 

alasan pengabdian pada masyarakat, serta kemukakan tujuan dan hasil akhir yang 

diharapkan.  

 

Penulisan Pendahuluan TIDAK BOLEH dibuat subjudul, misalnya: 

1. Analisis situasi 

2. Landasan teori 

3. Tujuan kegiatan 

4. Manfaat kegiatan 

 

Penulisan Pengutipan 
Pada naskah mengutip dengan cara mencantumkan nama belakang penulis dan 

diikuti tahun terbitan artikel yang dikutip. Contoh: 
1. Satu penulis: (Syahza, 2002) 

2. Dua penulis: (Syahza dan Nasrul, 2003); 

3. Lebih dari dua penulis: (Irianti dkk., 2007); 

4. Lebih dari satu sumber dikutip bersamaan: (Jones, 2008; Freeman, 2009) 

5. Dua kutipan oleh satu penulis: (Syahza, 2002; 2004) 

 

 

METODE PELAKSANAAN (METHODS) 
Memberikan informasi yang lengkap mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan: 

1. Bagaimana cara pemilihan khalayak sasaran 

2. Bagaimana pengabdian kepada masyarakat dilakukan (mulai dari waktu, lama, tempat, 

penggunaan alat dan bahan) 

3. Cara kerja, pengumpulan dan analisis data ditulis secara jelas dan ringkas. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION) 

Bagian ini menjelaskan secara ringkas mengenai apa saja yang diperoleh dari 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menguraikan jalannya kegiatan per 

sesi acara, hambatan yang diperoleh, validitas hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat, serta mengarah pada pengambilan kesimpulan. Deskripsikan 

hasil penyelesaian permasalahan secara jelas, hal ini bisa didukung oleh ilustrasi 

(tabel, gambar, diagram dan sejenisnya). Pembahasan harus bisa mengungkapkan 

dan menjelaskan tentang hasil yang diperoleh terutama dengan memanfaatkan acuan 

serta menyatakan implikasi dari temuan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis 

hasil dan pembahasan: 

1. Sistematis  

2. Gambar atau tabel untuk menjelaskan narasi. Semua ilustrasi harus terkait 

teks penjelasan 



 

 

3. Jangan meletakkan gambar atau ilustrasi yang tidak dibahas dalam teks  
 

Penulisan Tabel dan Gambar: 

1. Tabel dan gambar diberi nomor urut pada naskah, contoh: Tabel 1, Tabel 2, 

Gambar 1, Gambar 2. 

2. Tabel dan gambar harus diberi judul tepat di atas tabel. 

3. Gambar dapat berupa diagram alir, bagan, rancang bangun alat. Foto-foto 

kegiatan (misal penyuluhan) tidak perlu dicantumkan 

4. Sumber: data primer atau data sekunder ditulis di bawah gambar  

 

 

KESIMPULAN (CONCLUSION) 

Kesimpulan adalah jawaban yang relevan atas tujuan yang diajukan. Kesimpulan 

harus didasari fakta yang ditemukan dalam kegiatan. Kalimat sedemikian rupa sehingga 

tidak mengulang hasil. Tulis kesimpulan secara singkat, padat dan jelas (berupa poin-poin). 

Tidak perlu menuliskan saran secara terpisah. 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENTS)  jika diperlukan 

1. Ucapan terima kasih ditempatkan sebelum daftar pustaka 

2. Ucapan terima kasih terutama kepada pemberi dana disertakan nomor kontraknya 

3. Ucapan terima kasih diberikan kepada individu yang memberikansumbangan dalam 

pengabdian kepada masyarakat, pengolahan data,dan  penulisan artikel di luar penulis 

 

 

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES) 

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan 

abjad nama belakang penulis, tahun, judul tulisan dan sumber. Hanya pustaka yang 

“dikutip” dalam naskah yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Pustaka yang 

digunakan diupayakan menggunakan acuan-acuan terbaru. Nama penulis diketik 

terbalik, dimulai dari nama belakang diikuti inisial nama depan, dipisahkan oleh 

koma dan ditutup dengan titik. Contoh:  
Buku:  

BBAP. 2006. Ekspose hasil kajian teknologi . Balai Budidaya Air Payau Takalar. 
Endang Kushartanti, Cristina. 2013. Senam Hamil. Jakarta: Penerbit Lintang Pustaka. 

Jurnal:  
Hakim, L. 2005. Tempurung kelapa sawit. Info Ristek 3(1):52-60. 
M. Irfan, Jemmi Susanti, ”Pengaruh Penerapan Motor Relearning Programme (MRP) 

Terhadap Peningkatan Keseimbangan Berdiri pada Pasien Stroke Hemiplegi”, Jurnal  

Fisioterapi, Pusat -Pengelola Jurnal Ilmiah UIEU, Vol. 4 No. 2, Desember 20012.  

Surat Kabar/Majalah:  
Indra Lesmana, ”Quick Diagnosis Mempercepat Penanganan Cedera”, Tabloid Bola, 21 

Maret 2010.  

Situs Internet:  

Heru Susetyo, “Menggagas Kota Hak Asasi Manusia”, www.beritaiptek.com, tanggal 

akses. 

 

 

 

 


