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JUDUL PENELITIAN
(huruf besar, font 14’, bold, center): spasi singel
(Ringkas, Komunikatif, Memuat Variabel penelitian).
Nama Peneliti : Peneliti Utama (*), Peneliti ke 2 (**) dst. (Font 12’)
1.
2.

Department, faculty, university, address, city, zip code, country (font 10’)
Department, faculty, university, address, city, zip code, country (font 10’)
3.
Dst.
E-mail Peneliti: author@address.com (font.10’)

Abstrak (font 12’, bold)
Abstrak ditulis dalam satu paragraph dengan kata kunci terpisah. mencakup Komponen IMRAD (Introduction, Methods, Results and Conclusions)
ditulis tidak lebih dari 200 – 250 kata dengan font Size 10’.

Kata Kunci: sering disebut MeSH (Medical Subject Headings) sebuah index yang berguna dalam pencarian makalah (4 – 8 kata). (font. 10’, italic)

Pendahuluan: ditulis secara ringkas dan dibuat dalam 1-2 paragraf. Pendahuluan mencakup alasan pembenaran mengapa
penelitian perlu dilakukan dan tujuan. Alasan tidak perlu rinci dgn tinjauan pustaka akan tetapi yang diperlukan adalah
rujukan atau data yang kuat. (font 12’)
Metode: Menjelaskan bagaimana peneliti melaksanakan penelitiannya (desain penelitian, tempat dan waktu, sumber data,
populasi dan sampel, cara pengambilan sampel, inklusi dan eksklusi (bila perlu) dan analisis yang dipakai). (font 12’).
Hasil : bagian sentral dalam penelitian. Disajikan dalam narasi yang disertai tabel atau gambar. Dalam hasil tidak perlu
disertai ulasan atau komentar.bisa juga disertai pengantar sebelum menyampaikan hasil. Perlu ditekankan untuk tidak
mengulang hal hal yang telah disajikan dalam table atau gambar kecuali untuk meberi garis bawah atau penekanan. (font
12’).
Diskusi :dalam bagian ini peneliti mengemukakan atau menganalisis penemuan penelitian yang telah dinyatakan dalam
hasil dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian. Membandingkan hasil dengan pengetahuan saat ini atau
penelitian sebelumnya, memperkuat, membantah atau sama sekali baru. Tiap pernyataan harus dijelaskan dan didukung
dengan pustaka yang memadai. Perlu juga di sertai dengan keterbatasan penelitian baik desain atau eksekusinya yang
mempengaruhi hasil. (font 12’)
Conclusion: Di tulis dalam bentuk narasi yang memuat kesimpulan dan saran yang dianggap terpenting. (font 12’)
Daftara pustaka : dicantumkan sesuai pustaka yang diikutkan dalam artikel
Ucapan Terimakasih : perlu diberikan kepada orang atau institusi yang berkontribusi dalam memberikan bantuan/saran
subtantif penelitian.
Lampiran: Biodata Peneliti
Catatan :
Makalah ditulis dengan huruf Times new roman (font: 12’ kecuali Judul 14’ dan content abstrak 10’), spasi 1. Huruf atau
angka dalam table font: 10’. Jumlah keseluruhan halaman dalam artikel minimal 10 halaman dan maksimal 11 halaman
(tidak termasuk lampiran).
Penulisan seluruh naskah artikel menggunakan format American Psychological Association (APA-6th).
Kirimkan Hasil penelitian saudara ke alamat email:
1. Hasil penelitian Keperawatan Jiwa:
2. Hasil penelitian Keperawatan Maternitas:
3. Hasil penelitian Keperawatan Medikal Bedah:
4. Hasil penelitian Keperawatan komunitas:
5. Hasil penelitian Keperawatan Anak :
6. Hasil penelitian Manajemen Keperawatan:

jurkep.jiwa@gmail.com
jurkep.mat@gmail.com
jurkep.kmb@gmail.com
jurkep.kom@gmail.com
jurkep.anak@gmail.com
jurman.kep@gmail.com

