PANDUAN PENULISAN ARTIKEL
Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan Merupakan jurnal yang menyediakan forum untuk bertukar ide
tentang teori, metodologi dan isu-isu mendasar yang terkait dengan dunia kesehatan yang meliputi
keperawatan, kebidanan, fisioterapi, akupuntur, jamu (herbal), okupasi terapi, ortotik prostetik, terapi
wicara, kesehatan masyarakat, kedokteran, dan pendidikan kesehatan. Artikel penelitian, literature
review dan kometar diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal ini.
SISTEMATIKA PENULISAN ARTIKEL HASIL PENELITIAN
Penulisan harus mengikuti urutan berikut: judul, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, metode
penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka.
1. JUDUL: judul harus singkat, mencerminkan isi tulisan dan memiliki kata kunci utama
2. ABSTRAK DAN KATA KUNCI: abstrak ditulis dalam bahasa inggris yang terdiri dari 150200 kata, memuat secara ringkas uraian masalah, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian,
kesimpulan dan saran. Tidak diperkenankan terdapat singkatan atau referensi didalam abstrak.
Kata kunci dibuat dalam bahasa inggris sebanyak 3-5 kata dan dipisahkan dengan semicolon(;)
3. PENDAHULUAN: berisi masalah, tujuan penelitian dan rangkuman tinjauan pustaka yang
terkait dengan masalah penelitian
4. METODE PENELITIAN: memuat rancangan penelitian, populasi dan sampel, tehnik
pengumpulan data dan analisa data
5. HASIL PENELITIAN: Penjelasan dalam bentuk narasi data yang berkaitan dengan

tujuan penelitian, bila perlu disertai dengan ilustrasi tabel gambar grafik atau foto
yang mendukung data, sederhana dan tidak terlalu besar. Setiap tabel disertai
penjelasan singkat dan tidak mengulang data yang sudah dibaca dalam tabel.
6. PEMBAHASAN: memuat kupasan permasalahan yang dibahas meliputi analisa, argumentasi
dan pendirian penulis mengenai mengenai masalah yang dibahas
7. KESIMPULAN DAN SARAN: menyajikan hasil dan pembahasan penelitian dalam bentuk
simpulan dan saran yang bersifat operasional
8. DAFTAR RUJUKAN: memuat sumber-sumber yang dikutip dalam tulisan/ artikel
SISTEMATIKA PENULISAN ARTIKEL NON PENELITIAN
Artikel non penelitian harus bersifat aktual, memberikan saran-saran yang aktual dan konkrit terkait
dengan isu yang dibahas. Penulisan harus mengikuti urutan sebagai berikut: judul, abstrak dan kata
kunci, pendahuluan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka.
1. JUDUL: judul harus singkat, mencerminkan isi tulisan dan memiliki kata kunci utama
2. ABSTRAK DAN KATA KUNCI: abstrak ditulis dalam bahasa inggris yang terdiri dari 150200 kata, mencerminkan materi yang dibahas. Tidak diperkenankan terdapat singkatan atau
referensi didalam abstrak. Kata kunci dibuat dalam bahasa inggris sebanyak 3-5 kata dan
dipisahkan dengan tanda semi colon (;)
3. PENDAHULUAN: memuat secara ringkas tentang pentingnya topik untuk dibahas meliputi
analisa, argumentasi dan pendirian penulis mengenai masalah yang dibahas
4. PEMBAHASAN: memuat kupasan permasalahan yang dibahas meliputi analisa, argumentasi
dan pendirian penulis mengenai mengenai masalah yang dibahas
5. KESIMPULAN DAN SARAN: memberikan penegasan terhadap sikap penulis dan
pemberian saran
6. DAFTAR RUJUKAN: memuat sumber-sumber yang dikutip dalam tulisan/ artikel

FORMAT PENULISAN
Artikel yang diterima untuk dipublikasikan, isinya harus belum pernah dipublikasikan. Tim
penyunting mempunyai hak untuk menolak segala bentuk materi untuk dipublikasikan jika tidak
memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Artikel bisa dikirim lewat file attachment ke email:
poltekkes_solo@yahoo.com atau bisa mengirimkan dalam bentuk hard copy sebanyak 3 eksemplar
beserta disket atau CD ke alamat redaksi, Jl. Letjen Sutoyo Mojosongo, Surakarta 57127. Ketentuan
penulisan artikel:
1. Diketik dengan program pengolahan data, jenis huruf Times New Roman 12, dengan spasi 2,
ukuran kertas A4
2. Panjang artikel 15 sampai 20 halaman termasuk daftar pustaka
3. Khusus halaman depan memuat judul artikel, nama penulis, nama lembaga, abstrak dan kata
kunci
4. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai isi tabel dan sumber kutipan jika ada
5. Daftar Pustaka ditulis dengan metoda APA. Contoh penulisan daftar pustaka:
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