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Pendahuluan

Matematika: Aljabar, Matematika Terapan, Matematika Diskrit dan
Kombinatorik, Ilmu Komputasi, Optimasi, Kalkulus, Kecerdasan Buatan,
Geometri, Pemodelan Matematika
Pendidikan Matematika: Pendidikan STEM, Etnomatematis, TIK dalam
Pendidikan Matematika, Pelaksanaan PISA, Pendidikan Matematika Realistik,
Pengembangan Media Pembelajaran Matematika, Kemampuan Matematika
Statistika: Komputasi Statistika, Regresi dan Korelasi, Statistika Nonparametrik,
Aktuaria, Statistik dan Stokastik, Pemodelan Statistika, Analisis Data Kategorik,
Analisis Runtun Waktu, Rancangan Percobaan

       LSM (Lomba dan Seminar Matematika) merupakan kegiatan tahunan yang
diadakan oleh HIMATIKA (Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika)
FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun ini merupakan pelaksanaan LSM ke-31. 
       Sesuai dengan namanya, LSM adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari
Lomba Matematika dan Seminar Nasional Matematika. Lomba matematika
diselenggarakan untuk jenjang SMP, SMA sederajat serta kompetisi Mahasiswa
tingkat Nasional.
      Seminar matematika sendiri diselenggarakan untuk Mahasiswa aktif S1/S2/S3,
Guru, Dosen, dan pihak lain yang peduli dengan matematika, pendidikan
matematika, dan statistika se-Indonesia. Seminar tahun ini mengusung tema
utama, "Optimasi Peran Matematika dalam Memajukan Pendidikan Indonesia
pada Masa Pascapandemi" dengan harapan, merdeka belajar bisa lebih efektif
dengan mengoptimalkan peran matematika, pendidikan matematika, dan
statistika guna memajukan pendidikan Indonesia.
       Sebagai bagian dari serangkaian seminar, LSM XXXI juga mengusung
beberapa scope, yaitu sebagai berikut:
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Pemakalah mengisi identitas, mengirim bukti transfer pembayaran, dan
mengirim makalah melalui link pendaftaran yang sudah disediakan oleh
panitia. Link pendaftaran sebagai berikut:
bit.ly/FormulirPendaftaranCFPLSM31
 Biaya pendaftaran pemakalah

Gelombang I (24 November - 24 Desember 2022)
Mahasiswa UNY: Rp 75.000,00
Umum: Rp 100.000,00

Gelombang II (25 Desember 2022 - 20 Januari 2023)
Mahasiswa UNY: Rp 80.000,00
Umum: Rp 105.000,00

  1. Waktu Pelaksanaan

  2. Ketentuan Registrasi Pemakalah
a.

b.
i.

ii.

No Jadwal Kegiatan

1.
24 November - 24 Desember

2022
Pendaftaran dan Konfirmasi

Pemakalah Gelombang I

2.
25 Desember 2022 - 20 Januari

2023
Pendaftaran dan Konfirmasi

Pemakalah Gelombang II

3. 6 - 16 Januari 2023 Proses Review

4. 20 Februari 2023
Pengumuman Makalah Lolos

Seleksi

5. 22 Februari - 4 Maret 2023
Pengumpulan Revisi Makalah

Lengkap

6. 11 Maret 2023 Pelaksanaan Seminar

7. 24 Maret 2023
Pengumuman Lolos

Prosiding/Jurnal

Panduan Call for Paper 

3



Makalah ditulis berdasarkan tema yang telah ditetapkan panitia, kemudian
memilih sub tema yang telah disediakan oleh panitia.
Makalah ditulis berdasarkan template yang telah disediakan panitia. Link
template Makalah LSM XXXI sebagai berikut: bit.ly/TemplateMakalahLSM31
Makalah merupakan karya original dari pemakalah.
Makalah akan dipublikasikan pada Web Prosiding LSM HIMATIKA UNY. 
Makalah terpilih berkesempatan untuk dipublikasikan pada Jurnal Riset
Pendidikan Matematika, Jurnal Phytagoras, dan/atau Ethnomathematics
Journal dengan syarat dan ketentuan tersendiri.

Makalah hanya dapat dipublikasikan pada salah satu jurnal untuk
menghindari self-plagiarism.
Sebagian besar makalah akan dipublikasikan pada Web Prosiding LSM
HIMATIKA UNY sebagai jurnal utama LSM XXXI, dengan informasi tambahan
sebagai berikut:

Tidak dikenakan biaya tambahan.
Jurnal telah terindeks Google Scholar dan ber-ISSN.

Makalah yang memiliki sub tema yang sesuai dengan Jurnal Riset
Pendidikan Matematika (JRPM)* dan memenuhi syarat publikasi,
berkesempatan dipublikasikan pada jurnal tersebut apabila pemakalah
bersedia untuk:

Dikenakan biaya tambahan, yaitu Rp 1.000.000,00 per paper.
Melakukan sedikit perubahan pada template makalah.

Makalah yang memiliki sub tema yang sesuai dengan Phytagoras: Jurnal
Matematika dan Pendidikan Matematika* dan memenuhi syarat publikasi,
berkesempatan dipublikasikan pada jurnal tersebut apabila pemakalah
bersedia untuk:

Dikenakan biaya tambahan, yaitu Rp 1.000.000,00 per paper.
Melakukan sedikit perubahan pada template makalah.

Makalah yang memiliki sub tema yang sesuai dengan Ethnomathematics
Journal** dan memenuhi syarat publikasi, berkesempatan dipublikasikan
pada jurnal tersebut apabila pemakalah bersedia untuk:

Tidak dikenakan biaya tambahan.
Melakukan sedikit perubahan pada template makalah.

 5. Teknis Call for Paper
a.

b.

c.
d.
e.

  6.  Ketentuan Publikasi
a.

b.

i.
ii.

c.

i.
ii.

d.

i.
ii.

e.

i.
ii.

 
          *terindeks SINTA 2                            
          **terindeks Google Scholar
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a.n Rayhanna Arvilia (BRI): 3074-01-006127-50-3
a.n Rayhanna Arvilia Kurniasari (DANA): 085643553026
a.n Luthfia Amanah (BNI): 1417064942

Pemakalah merupakan Mahasiswa S1/S2/S3, Guru, Dosen, dan pihak lain
yang peduli dengan bidang matematika, pendidikan matematika, dan
statistika.
Individu atau kelompok.

Makalah ditulis secara perorangan atau berkelompok. Jumlah anggota
dalam satu kelompok tidak dibatasi.
Untuk makalah ke-2 dst. dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp 50.000,00
per makalah.
Pemakalah ke-2 dst. dikenakan biaya yang sama dengan pemakalah
pertama.
Uang pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali
dengan alasan apapun.
Pemakalah yang tidak melakukan pembayaran sampai batas tanggal
yang ditentukan dianggap membatalkan keikutsertaan.
Sertifikat pemakalah akan diberikan atas nama masing-masing
pemakalah yang hadir dan mempresentasikan makalahnya.
Identitas afiliasi untuk sertifikat akan dicetak sesuai dengan identitas pada
pembayaran kontribusi pendaftaran.
E-Sertifikat diberikan kepada pemakalah yang melakukan registrasi,
pembayaran, melakukan presentasi dan/atau hadir dalam seminar paralel.

         c. Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer via rekening:

         d. Pengisian formulir pendaftaran paling lambat dilakukan pada tanggal 
             20 Januari 2023 pukul 23.59 WIB.
         e. Setelah melakukan registrasi, pemakalah wajib konfirmasi ke 
             CP 089527603428 (Caca). Dengan format: 
                Nama Ketua_Judul_Tanggal transfer_Nama pemilik rekening

 3. Ketentuan Pemakalah
a.

b.

 4.  Persyaratan dan Ketentuan
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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Pemakalah membuat akun Web Prosiding LSM HIMATIKA UNY.
Pemakalah mengumpulkan makalah/full paper melalui Web Prosiding LSM
HIMATIKA UNY.
Panduan teknis pengumpulan makalah terlampir.

Tahap 1: seleksi dan review makalah lengkap 

7. Teknis Pengumpulan Makalah
a.
b.

c.

 8. Tahap Seminar
a.

Tahap seleksi dan review makalah lengkap merupakan tahap dimana
semua makalah lengkap masuk ke Panitia LSM XXXI sesuai dengan jadwal
dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Makalah lengkap akan
dikoreksi secara menyeluruh oleh tim reviewer dan akan dipilih makalah
yang lolos untuk dipresentasikan.

        b. Tahap 2: seminar 
Pemakalah yang karyanya dinyatakan lolos wajib mempresentasikan
karyanya secara virtual pada hari yang telah ditentukan.
 

 9. Penghargaan dan Fasilitas
Pemakalah LSM XXXI berhak mengikuti seminar nasional dan akan menerima
E-Serifikat dan E-Booklet.
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Lampiran

Masuk link web prosiding http://prosiding.himatikauny.org/
Klik REGISTER untuk registrasi akun
Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar
Pada bagian Affiliation isi dengan asal Universitas Anda dan jangan
disingkat. (contoh: Universitas Negeri Yogyakarta)
Centang bagian confirmation dan pilih working languages yang Anda
inginkan.
Centang pada bagian register as Reader dan Author
Klik Register untuk membuat akun.
Klik LOGIN untuk login akun web prosiding Anda
Masukkan Username dan Password yang telah Anda buat sebelumnya
pada proses registrasi
Untuk Submit Paper, klik New Submission
Step 1:

Pilih Submission Language
Bacalah dengan cermat Submission Checklist, kemudian ceklis semua
indikator yang ada
Isikan comment for the editor, jika ada pesan yang ingin Anda
sampaikan pada editor. Jika tidak ada, Anda dapat melewatinya.
Klik Save and Continue

Step 2 (Upload Paper)
Klik Choose File
Klik upload
Klik Save and Continue

Step 3
Pilih form language
Isikan data diri Anda sebagai Author, jika anda memiliki anggota lainnya
maka Anda dapat klik Add Author
Isikan judul dan abstrak dari paper Anda pada kolom Title and Abstract
Pada bagian indexing isikan Academic discipline dan sub-discipline
Anda
Isikan pula keywords paper Anda dengan pemisah menggunakan
semi-colon (;) (ex: matematika; Aljabar; dst)
Pilih language untuk en = English, id = Indonesian
Pada kolom Contribuors and Supporting Agencies dapat Anda isi jika
ada, apabila tidak dapat Anda lewati
Isikan daftar pustaka paper pada kolom References

Jika semua data telah terisi anda dapat melanjutkan ke tahap yang
selanjutnya dengan klik Save and continue

  1. Panduan Membuat Akun dan Submit Paper Web Prosiding LSM HIMATIKA UNY   
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.

l.

m.

n.
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Log in di http://prosiding.himatikauny.org/index.php/prosidinglsm
Klik User Home
Pada bagian author, klik Active
Saat makalah ada sudah melalui tahap review oleh reviewer, maka
statusnya akan berubah menjadi IN REVIEW. Selanjutnya, klik Judul
makalah anda untuk melihat detailnya
Setelah itu, klik REVIEW
Untuk mengunduh hasil review, klik Editor Version pada bagian Editor
Decision. Pada bagian ini, akan muncul nama file revisi yang diupload oleh
editor.
Setelah makalah telah selesai direvisi, upload kembali hasil revisi dengan
mengulang Langkah 1-5. Selanjutnya klik Upload Author Version pada
bagian Editor Decision. Pastikan file revisi makalah terupload dan terekam
oleh system (nama file tercantum dalam bagian Author Version).

Buka web prosiding
Login
Klik User Home
Paper yang active (telah masuk masa review) akan masuk di bagian
Active.
Klik judul paper yang dimaksud
Klik Review
Submit paper yang telah direvisi pada bagian Upload Author Version
Jika file telah terekam sistem, maka pada bagian Author Version akan
berisi suatu file tertentu. Note: file revisi dalam bentuk docx.

         o. Upload file/data pendukung penelitian Anda, jika tidak ada anda dapat
             melewatinya
         p. Klik Save and continue
           q. File yang telah anda upload dapat terlihat pada kolon original file name
         r. Klik Finish Submission jika anda sudah yakin semua data dan file yang 
            anda kirimkan sudah benar

 2. Panduan Mengunduh Hasil Review dan Mengupload Hasil Revisi
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.

 3. Panduan Submit Paper (Revision Version)
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.

Untuk panduan dengan gambar, dapat diakses melalui link berikut: 
bit.ly/PanduanPemakalahCFPLSMXXXI
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