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PENDAHULUAN

BAHAN DAN CARA PENELITIAN

Pendahuluan berisi latar belakang

Bahan dan cara penelitian berisi

masalah penelitian, yang dikutip berdasarkan

tentang

referensi dari hasil penelitian, dari studi

metode yang digunakan dalam penelitian

lapangan atau sumber lainnya dengan gaya

termasuk instrumen yang digunakan, waktu,

1

penjelasan

besar

tempat,

berdasarkan kemunculan pertama dalam

memperoleh data, cara memperoleh sampel

setiap

serta cara menganalisis data. Bahan dan

yang

ditulis

dengan

menggunakan angka secara urut dimulai dari
nomor satu.
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1,27
cm

penelitian,

cara

cara harus dijelaskan selengkap mungkin
agar

Pendahuluan juga memuat premis

alur

garis

penulisan Vancouver. Vancouver dituliskan

paragrafnya

sampel,

tentang

memperkuat

hasil

penelitian

dan

tidak menimbulkan keraguan pembaca.6

maupun fenomena yang melatar belakangi
dilakukannya suatu penelitian.3 Penulisan

HASIL DAN PEMBAHASAN

dengan menggunakan font arial 11 spasi 1,5

Hasil dan pembahasan berisi tentang

justify.4 Pendahuluan juga memuat rumusan

hasil yang didapatkan beserta pembahasan

masalah

singkat terkait hasil. Bentuk penulisan secara

serta

tujuan

penelitian

dibutakan sub bab tersendiri.
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tanpa

narasi dan dapat dilengkapi dengan grafik,
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diagram, gambar ataupun tabel. Tabel dan

saran yang dapat diberikan oleh penulis

gambar harus diberi judul dan keterangan

berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan dan

yang cukup. Judul tabel diletakkan di atas

saran ditulis dengan menarasikan dalam

tabel, judul gambar diletakkan di bawah

paragraph.

gambar dengan font arial 10 center, spasi
single. Tampilan tabel harus mencantumkan

TERIMA KASIH

garis bantu (vertikal/horisontal) seminimal

1. Kuswanto Hadjo, dr., M.Kes, Ketua Stikes

mungkin.

Jenderal achmad Yani Yogyakarta, email:
info@stikesayaniyk.ac.id

Tabel 1. Contoh Karakteristik Renponden
(n=106)
Karakteristik
Frekuensi Persentase
Responden
(%)
Usia
18-40 tahun
5
4,6
41-60 tahun
42
38,9
Di atas 60
59
54,6
tahun
Jenis Kelamin
Laki-laki
64
59,3
Perempuan
42
38,9
Sumber: Data Primer 2017.

Pembahasan

dengan

mencari

referensi-referensi yang update, untuk jurnal
maksimal 5 tahun, sedangkan buku maksimal
10 tahun. Diupayakan dalam mencari sumber
referensi

dengan

jurnal-jurnal

yang

bereputasi seperti nasional ber-ISSN terindek
minimal google scholar, atau DOAJ, jurnal
internasional terindek DOAJ atau scopus dan
jurnal yang memiliki impact factor yang bagus
KESIMPULAN
Kesimpulan

harus

menunjukan

kesimpulan hasil penelitian yang disesuiakan
dengan tujuan penelitian. Sebutkan juga

2. Muhamat Nofiyanto, M.Kep, Ketua PPPM
Stikes

Jenderal

Yogyakarta,

0274

Achmad

Yani

4342000,

email:

pppm@stikesayaniyk.ac.id

KEPUSTAKAAN
1. Nama Belakang, singkatan nama
depan. Judul artikel. Nama Jurnal
(italic). Tanggal Bulan Tahun Publikasi;
Volume (issue), halaman
2. Syah,
D.Z.R.
Gambaran
gaya
kepemimpinan kepala ruang perawatan
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
Media Ilmu Kesehatan. 27 Desember
2015; Volume 4, (3), Hal. 69-78
3. Nama Belakang Penulis, singkatan
nama depan. Judul Buku (italic). Edisi.
Tempat terbit; penerbit; tahun terbit.
4. Morton, P.G,. Dorrie, K.F. Critical care
nursing: A holistic approach. Edisi 10.
Philadelphia: Wolters Kluwer Health;
2013.
5. Notoatmodjo, S. Promosi kesehatan
dan ilmu perilaku. Jakarta: Rineka
Cipta; 2007.
6. Kepustakaan ditulis dengan arial font
11 spasi single model Vancouver
sesuai urutan kemunculan setiap
paragrafnya secara berurutan.
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PETUNJUK PENULISAN
Media Ilmu Kesehatan adalah jurnal ilmiah yang bertujuan menerbitkan dan menyebarluaskan
berbagai tulisan ilmiah untuk menambah wawasan dan keilmuan dalam bidang kesehatan.
Redaksi Media Ilmu Kesehatan menerima naskah publikasi hasil penelitian dan akan melakukan
penyaringan berdasarkan relevansi keilmuan. Naskah yang diterima
adalah
artikel orisinil
dan
diharapkan dilengkapi dengan halaman pengesahan dan ethical clearance. Editor akan menerima
dan memuat naskah dalam jurnal yang akan diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari
reviewer. Editor berhak melakukan perubahan pada naskah apabila dipandang perlu. Ketentuan lebih
lanjut mengenai petunjuk penulisan adalah sebagai berikut :
1. Tulisan yang dikirimkan untuk publikasi adalah hasil penelitian yang belum dimuat dalam media
publikasi ilmiah manapun dalam bentuk cetakan maupun online, dengan maksimal tahun penelitian 3
tahun ke belakang.
2. Tulisan berupa ketikan komputer dengan soft ware MS-W ord, diketik dengan font arial 11, spasi 1,5
pada kertas A4. B a t a s margin atas 3,5 cm, bawah 2,5 cm, kiri dan kanan masing-masing 2 cm.
3. Naskah hasil penelitian hendaknya disusun menurut sistematika sebagai berikut:
a. Judul ditulis dengan ringkas dalam bahasa Indonesia tidak lebih dari 14 kata. Semua
menggunakan huruf besar, 12 point font, huruf tebal, letak ditengah.
b. Nama penulis (tanpa gelar), 10 point font. Jumlah penulis yang tertera dalam artikel minimal 1
orang dan maksimal 3 orang. Bagian kanan atas nama penulis (superscript) diberi nomor.
Keterangan instansi dan alamat dituliskan pada alenia di bawah nama penulis sesuai
nomor. Alamat berupa instansi tempat penulis bekerja dilengkapi dengan alamat pos
lengkap dan alamat e-mail (untuk korespondensi).
c. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, tulisan ABSTRACT menggunakan 10 point font, tebal dan
huruf besar semua. Isi abstrak dengan Capitalized Each Word meliputi: Background, objective,
methods, results, conclusion. Isi abstrak menggunakan huruf Arial, ukuran 10 pt, spasi tunggal
dan tidak lebih dari 200 kata. Bagian bawah abstrak dituliskan keywords dengan huruf miring,
10 point font, dituliskan maksimal 5 kata kunci dalam bahasa Inggris.
d. Poin a,b, dan c dituliskan dalam 1 (satu kolom). Isi naskah (pendahuluan sampai kepustakaan)
semuanya ditulis dalam bentuk 2 (dua) kolom dengan spacing 1,27 cm.
e. Pendahuluan harus menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan
penelitian.
f. Bahan dan cara penelitian, berisi penjelasan tentang garis besar metode yang digunakan dalam
penelitian termasuk instrumen yang digunakan, waktu, tempat, sampel, alur penelitian, cara
memperoleh data, cara memperoleh sampel serta cara menganalisa data. Bahan dan cara
harus dijelaskan selengkap mungkin agar memperkuat hasil penelitian dan tidak
menimbulkan keraguan pembaca.
g. Hasil dan pembahasan, berisi tentang hasil yang didapat beserta pembahasan singkat
terkait hasil. Bentuk penulisan secara narasi dan dapat dilengkapi dengan grafik, diagram,
gambar ataupun tabel. Tabel dan gambar harus diberi judul dan keterangan yang cukup. Judul
tabel diletakkan di atas tabel, judul gambar diletakkan dibawah gambar dengan font arial 10.
Tampilan tabel harus mencantumkan garis bantu (vertikal/horisontal) seminimal mungkin.
h. Penulisan kepustakaan memakai sistem nomor atau model Vancouver sesuai dengan
urutan penampilan dalam tulisan.
i. Poin e,f,g, h untuk sub judulnya (pendahuluan, bahan dan cara dll) ditulis dengan huruf besar
semua dan di bold, Arial, 11 pt, sedangkan untuk paragraf isinya menggunakan arial, 11 pt
sesuai dengan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
j. Penulisan kutipan/sumber pada naskah menggunakan teknik rujukan penomoran.
1
Contoh:manajemen nyeri pada level sedang.
k. Kesimpulan, harus menunjukan kesimpulan hasil penelitian yang disesuiakan dengan tujuan
penelitian. Sebutkan juga saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian.
l. Penomoran halaman di atas naskah dengan ketentuan kanan ganjil dan kiri genap.
4. Penulisan singkatan tanpa penjelasan hanya untuk unit pengukuran, selain itu harus
menyebutkan kepanjangan pada saat pertama kali singkatan tersebut dituliskan
5. Pernyataan terima kasih diletakkan di atas kepustakaan. Nama-nama yang disebutkan
dalam pernyataan harus disertai gelar, jabatan dan alamat kerja
6. Mencantumkan nama, alamat instansi, nomor telepon, HP serta e-mail.
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7. Naskah publikasi diserahkan melalui website online Jurnal Media Ilmu Kesehatan,
dengan registrasi di http://ejournal.stikesayaniyk.ac.id dan email: pppm@stikesayaniyk.ac.id
8. Penulis mengirimkan email ke pppm@stikesayaniyk.ac.id dengan menuliskan permohonan username
dan password dilengkapi nama lengkap, alamat email, no HP, alamat lengkap institusi dan
melampirkan ethical clearance serta lembar pengesahan hasil penelitian.
9. Setelah penulis mendapatkan username dan password, penulis dapat memasukkan naskahnya yang
sudah disesuiakan dengan template dan ketentuan dengan login pada website:
ejournal.stikesayaniyk.ac.id dengan 5 tahapan.
10. Setelah berhasil, penulis tetap memantau perkembangan naskah yang diajukan bilamana ada
beberapa revisi yang harus ditindaklanjuti oleh penulis.
11. Penulis wajib mengikuti alur dan ketentuan yang ada di redaksi Media Ilmu Kesehatan.
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