
 

Kontribusi Pembaca 
Kami menyambut kontribusi dari semua anggota komunitas pendidikan, berikut panduan 
singkatnya. 

Fokus 

• Fokus konten Teacher adalah pada pendekatan berbasis penelitian dan berbasis 
bukti; dan bagaimana hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan 
praktik pendidik, dan hasil murid. 

• Konten kami bersifat independen dan sarat informasi, mendorong diskusi dan 
tindakan/praktik dari pembaca; diharapkan, pembaca dapat mengaplikasikan hal-hal 
yang diangkat dalam suatu artikel untuk melakukan refleksi ataupun implementasi 
dalam praktik mengajar mereka sendiri. 

• Penelusuran/pemaknaan pendidik terkait gambaran besar kebijakan dalam bidang 
pendidikan ke dalam bentuk langkah-langkah 'praktis' yang mudah dipahami dan 
diikuti. 

Format 

• Artikel tertulis: 600 hingga 1200 kata. 
• Karya individu atau karya bersama. 
• Kami juga dengan senang hati mendiskusikan ide untuk konten dalam bentuk video. 

Hal apa saja yang perlu tertulis dalam artikel 

• Konteks yang ingin Anda jadikan fokus – apa isu/urgensinya? (Apa katalisnya? 
Apakah ada bukti pendukung, misalnya data murid/opini?) 

• Apa yang Anda lakukan? (Siapa yang terlibat? Untuk kelas/tingkat berapa praktik 
baik ini cocok dilakukan? Untuk guru/kelompok pengajar di subjek apa? Penelitian 
atau fakta apa yang Anda jadikan sumber?) 

• Apa yang terjadi? (Jelaskan pendekatan yang Anda ambil. Apakah itu memiliki efek 
yang Anda diinginkan? Sekali lagi, pelajaran apa yang dapat dipetik dari fakta yang 
ada?) 



Gaya penulisan 

• Artikel kami dapat ditulis dalam gaya bahasa yang populer, informal sebagaimana 
gaya majalah, namun kami menekankan pentingnya referensi –  dengan gayaAPA 
(American Psychological Association) Edisi ke-7 – serta bacaan lebih lanjut/artikel 
terkait yang disarankan. 

• Silakan baca contoh-contoh artikel hasil kontribusi dari para pendidik sebelumnya 
yang telah dipublikasikan di halaman Teacher (www.teachermagazine.com/sea_id/
category/reader-submission) untuk membantu Anda memahami fokus dan gaya 
konten kami. 

Perizinan 

• Seluruh penulis konten eksternal (termasuk kiriman pembaca) harus 
menandatangani kontrak kontributor Teacher sebelum karyanya dipublikasikan. 

• Jika Anda menyumbangkan artikel mengenai aktivitas yang terjadi di kelas atau 
sekolah Anda, selalu pastikan adanya izin dari kepala sekolah terlebih dahulu. 

• Demikian pula, jika Anda menulis tentang rekan kerja, mintalah izin mereka 
terlebih dahulu. 

• Pada umumnya, kami menggunakan gambar stok untuk artikel kami. Jika Anda 
ingin mengirimkan foto Anda untuk ikut dipublikasikan, Teacher memerlukan surat 
izin terpisah yang telah ditandatangani dari semua individu yang menjadi objek foto 
sebelum gambar tersebut dapat dipublikasikan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan 

• Konten harus baru – belum pernah dipublikasikan di tempat lain sebelumnya (di 
blog, di buletin sekolah, dll.) 

• Saat mengirimkan artikel, beri tahu tim editorial kami jika Anda di saat yang 
bersamaan juga mengirimkan artikel tersebut untuk dipublikasi di tempat lain 

• Artikel yang dikirimkan belum serta merta akan dipublikasi (misalnya: diperlukan 
adanya proses review serta revisi)  

Ke mana harus mengirim artikel Anda? 
 
Kirim tulisan/artikel lengkap Anda ke teachereditorial@acer.org
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