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ABSTRAK (Times New Roman, 10 – Bold, Center) 

Abstrak terdiri dari dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Abstrak berisi ringkasan berupa rumusan masalah, 

tujuan, metode penelitian dan hasil penelitian. Gunakan font Times New Roman ukuran 10 untuk teks dengan 

satu spasi antar alinea, dan ukuran 12 untuk jarak antar paragraf judul berikutnya. Panjang maksimal 250 kata 
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PENDAHULUAN (Times New Roman, 

12)  

 

     Pendahuluan berisi uraian ringkas 

mengenai permasalahan yang diteliti dan 

tujuan dari penelitian harus dilakukan. 

Pada bagian ini harus mencantumkan 

pustaka yang relevan dan kuat serta tujuan 

penelitian yang jelas. Penjelasan mengenai 

metode, data, hasil atau kesimpulan tidak 

dimasukkan pada bagian ini. Pendahuluan 

diakhiri dengan penekanan pada item yang 

akan dibahas dan panjang penulisan tidak 

melebihi 2 halaman. Jumlah halaman 

naskah adalah 4 sampai 8 halaman. Semua 

sumber yang dikutip atau dituliskan dalam 

artikel dituliskan dalam daftar pustaka. 

Pendahuluan tidak memiliki sub-bab.  

     Terkait judul ariktel maka sebaiknya 

hindari kata-kata berikut: “Studi…”, 

“Analisis...”, “Hubungan...”. Judul tidak 

diperbolehkan menggunakan singkatan 

atau akronim kecuali yang baku. Tempat 

dan waktu penelitian tidak perlu disertakan 

dalam judul kecuali bila penelitian khas 

untuk waktu dan tempat tersebut (2-7).  

     Artikel diketik menggunakan Microsoft 

Word dengan huruf Times New Roman 

ukuran 12, spasi 1,15 dengan spasi antar 

Bab dan paragraph sebesar 12 poin dan 

margin kertas: sisi kiri, kanan, atas dan 

bawah masing-masing 25 mm pada kertas 

ukuran A4. Penulisan awal paragraf pada 

tiap kalimat menggunakan spasi sebanyak 

5 ketukan. Dokumen disimpan dalam 

format (.doc). 
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METODE PENELITIAN 

 

     Harus lengkap dan terperinci sehingga 

orang lain dapat mengulang penelitian 

tepat seperti yang dilaporkan. Bagian ini 

harus ditulis secara naratif dan 

mengandung informasi berikut: 1) Desain 

penelitian; 2) Waktu dan tempat penelitian; 

3) Populasi dan sampel penelitian; 4) 

Perkiraan besar sampel; 5) Metode 

sampling; 6) Kriteria inklusi dan eksklusi; 

7) Variabel yang diteliti (definisi dan 

klasifikasi/kriteria jika ada) ; 8) Alat dan 

bahan yang digunakan; 9) Informasi terinci 

tentang bagaimana penelitian ini 

dilakukan, termasuk pengukuran dan 

intervensi, contoh: cara pengukuran berat 

badan dan tinggi badan untuk menentukan 

status gizi, berapa kali diukur, siapa yg 

mengukur, kapan dilakukan pengukuran, 

dll)/ prosedur penelitian/ macam perlakuan 

(untuk penelitian eksperimental); 10) 

Analisis statistik yang digunakan; 11) 

Program komputer yang digunakan; 12) 

Kelaikan etika penelitian. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Tulisan subbab Temuan dan 

Pembahasan tidak menggunakan huruf 

besar semua, tetapi hanya untuk huruf 

pertama saja.  

     Tuliskan temuan dan bahasan hasil 

penelitian dengan sekuens yang logis, 

sesuai dengan alur penelitian. Tabel dan 

gambar disajikan secara informatif dengan 

jumlah maksimal 6 tabel atau gambar 

setiap naskah. Tabel harus self 

explanatory; angka-angka dan satuan harus 

tergambar dengan jelas pada tabel 

sehingga tidak tergantung pada teks. Judul 

tabel ditempatkan di atas tabel. Setiap 

tabel/gambar harus dinyatakan dalam 

naskah (teks). 

     Tuliskan sumber data hasil olahan 

ataupun data sekunder yang digunakan 

pada pojok kiri bawah tabel/gambar, 

dengan dicetak miring. Jarak antar judul 

tabel dan tabel sebesar 12 poin.  

 

Contoh penulisan tabel: 

Tabel 1. Tabel asupan Zn1 dan Mg2 

 

Asupan 

zat gizi 

(perhari) 

Kasus Kontrol 
OR 

(95%Cl) 

p3 

n % n % 
 

 

Asupan 

Zn4 

      

Kurang 39 95,

1 

3

0 

73,

2 

7,15  

(1,47-

34,71) 

0,0

07 

Cukup 2 4,9 1

1 

26,

8 

  

Asupan 

Mg5 

      

Kurang 13 31,

7 

5 12,

2 

3,4  

(1,07-

10,49) 

0,0

33 

Cukup 28 68,

3 

3

6 

87,

8 

  

1Zn = zink; 2Mg = magnesium; 3 Chi-

Square; 4Kurang: < median (5 mcg/L); 

Cukup: ≥ 5mcg/L; 5 Kurang: < median (2 

mcg/L); Cukup: ≥ 2 mcg/L 
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     Tidak diperbolehkan adanya duplikasi 

informasi, bila informasi lebih jelas dan 

singkat dengan narasi maka tabel atau 

gambar tidak diperlukan. Judul gambar 

diletakkan di atas gambar. Grafik atau 

gambar dapat dibuat berwarna. Jarak antar 

judul gambar dan gambar sebesar 12 poin. 

 

Contoh penulisan gambar: 



Gambar 2. Grafik perubahan kadar glukosa 

darah pascakonsumsi singkong sawut 
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Pembahasan 

     Idealnya bahasan mempunyai struktur 

sebagai berikut: 1) Uraikan secara singkat 

outcome utama penelitian; 2) Bahas 

kelebihan dan kelemahan penelitian 

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya dan dampaknya terhadap 

hasil; 3) Jelaskan mengapa hasil penelitian 

seperti yang diperoleh dalam penelitian ini. 

Apabila hasilnya baik, bagaimana 

mekanismenya, dukung dengan referensi 

yang relevan, demikian pula sebaliknya; 4) 

Uraikan manfaat penelitian untuk klinis, 

serta kemungkinan untuk pemegang 

kebijakan menggunakannya dalam 

kebijakan institusi kesehatan disertai 

alasannya; 5) Uraikan kelemahan dan 

kelebihan penelitian ini; 6) Berikan saran 

penelitian lanjutan jika penelitian ini ada 

kelemahannya dan jelaskan penelitian 

seperti apa yang dianjurkan. 

 

KESIMPULAN 

 

     Simpulan dibuat naratif dalam 1 (satu) 

paragraf atau lebih, berdasarkan hasil 

penelitian, dan tidak mencantumkan 

angka-angka statistik.  

 

SARAN 

 

     Saran yang diberikan harus sesuai 

dengan simpulan yang diambil. Berikan 

saran untuk penelitian lanjutan bila ada. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Referensi dan sitasi harus mengikuti the 

APA Publication Manual (6th edition). 

Referensi ditulis dalam font Times New 

Roman berukuran 9-point, justified, 

dengan spasi tunggal dan jarak menjorok 

indent 0,5 cm. Referensi dari sumber 

online, juga harus mengacu pada the APA 

Publication Manual (6th edition). Contoh 

penulisan referensi adalah sebagai berikut: 

 

Journal article 
 
Miles, P.M., Covin, G.J. & Heeley, B.M. (2000). The 

relationship between environmental dynamism 
and small firm structure, strategy, and 
performance. Journal of Marketing Theory and 
Practice, 10, 63-74. 

A book 
 
Sterman, John D. (2000). Business Dynamics: Systems 

Thinking and Modelling for a Complex 
World. McGraw-Hill. 
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