
 

 

 

FORMAT PENULISAN NASKAH STUDI LITERATUR 

 

 
JUDUL 

Judul ditulis ringkas dan jelas posisi centered bold, tidak lebih dari 15 kata. Judul 

hendaklah singkat, padat, informatif, memberi gambaran isi artikel secara ringkas. 

 

 

NAMA PENULIS DAN AFILIASI 

Mencantumkan nama lengkap penulis (tidak boleh disingkat) tanpa gelar, jika penulis 

lebih dari 1 orang diberi nomor urut, setelah itu diikuti dengan nama institusi yaitu program 

studi, fakultas, dan universitas. Contoh: 

Penulis1: (ditulis nama lengkap tanpa gelar, times new roman  11 bold justify) 

Penulis2 : (ditulis nama lengkap tanpa gelar, times new roman  11 bold justify) 

Penulis* : (ditulis nama lengkap tanpa gelar, times new roman  11 bold justify) 
1afiliasi = institusi penulis (program studi,fakultas,universitas) atau nama lembaga asal : 

(times new roman 10 justify 
*afiliasi = institusi penulis (program studi,fakultas,universitas) atau nama lembaga asal : 

(times new roman 10 justify 

 

 

ABSTRAK  
Berisi informasi ringkasan isi pokok dari tulisan yaitu: calasan dan tujuan studi 

literatur dilaksanakan, metode pelaksanaan yang digunakan, pembahasan, dan kesimpulan 

dengan ketentuan maksimal 250 kata yang disajikan dalam satu paragraf saja. Abstrak ditulis 

lengkap, informatif, dan impresif sehingga dapat menarik pembaca. Setelah abstrak 

dibawahnya dicantumkan kata kunci maksimal 6 kata. Abstrak ditulis dalam dua versi, yaitu 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Contoh: 

 

Abstract (Times New Roman 11 Bold Italic Centered) : This guidline must be 

followed by the author that will be submit the paper at JPH RECODE. Abstract is 

written in English and Indonesian up to 250 words. Abstract should be written 

using Time New Roman 11, single italic and in one column format. Abstract must 

be contained title of article, bacground, aims, methode, result and conclusion. 

Keywords: must be writen with 3-6 words (TNR 11) 

 

Abstrak (Times New Roman 11 Bold Italic Centered): Petunjuk penulisan ini 

harus diikuti oleh penulis yang akan mengirim artikelnya di JPH RECODE. 

Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia 

maksimal 250 kata. Abstrak ditulis dengan huruf Times New Roman 11, spasi 1, 

dan dicetak miring dengan format 1 kolom. Abstrak harus berisi judul artikel, latar 

belakang, tujuan, metode, hasil penelitian dan kesimpulan 

Kata Kunci : kata kunci ditulis dalam 3-6 kata sebaiknya merupakan subset dari 

judul makalah sehingga spesifik, ditulis dengan huruf kecil  

contoh: kebijakan, jaminan kesehatan, Universal Health Coverage 
 

 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, tujuan dan manfaat. Latar belakang 

mengandung 4 unsur yang tercantum dalam pengembangan ide, yaitu: 



 

 

a. Pentingnya masalah, yaitu menunjukkan pentingnya masalah untuk diteliti.  

b. Skala masalah, yaitu menunjukkan derajat pentingnya masalah penelitian untuk diteliti 

yang didiskripsikan dengan jelas menggunakan bukti otentik. 

c. Kronologis masalah, pada latar belakang masalah ini dijelaskan proses terjadinya 

relevansi penelitian terdahulu, serta ditunjang dengan data empiris 

d. Alternatif solusi masalah yang dapat dilakukan dalam penelitian.  

Tujuan dan manfaat dilakukannya studi literatur harus diuraikan secara singkat dan jelas 

untuk mengembangkan IPTEK, pengembangan institusi dan profesi kesehatan masyarakat. 

 

 

METODE 

Studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik 

penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode studi literatur merupakan kegiatan yang 

diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang bertujuan 

mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis, sehingga peneliti dapat 

menggelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka 

dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti mempunyai pendalaman 

yang luas dan mendalam terhadap masalah yang diteliti. Metode mencakup pengumpulan 

data dan analisis. 

 

Pengumpulan Data  
Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang 

berisikan tentang konsep yang akan diteliti. 

 

Analisis  
1. Memulai dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan 

berangsung – angsur mundur ke tahun yang lebih lama.  

2. Membaca abstrak setiap riset (masalah yang dibahas sesuai yang hendak dipecahkan).  

3. Mencatat bagian – bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. 

4. Membuat catatan, kutipan, informasi yang disusun secara sistematis 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bagian pembahasan, peneliti menuliskan atau mengemukakan semua makna 

penemuan yang telah dinyatakan dalam hasil. Bagian ini menunjukkan tingkat penguasaan 

peneliti terhadap perkembangan ilmu, paradigma, konsep dan teori yang dipadukan dengan 

hasil penelitian. Pembahasan sekurang-kurangnya mencakup hal:  

a. Penalaran hasil penelitian baik secara teoritis, empiris maupun non empiris 

b. Pemahaman terhadap keterbatasan penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan 

saran perbaikan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.  

Pembahasan akan menarik dan relevan jika didalamnya juga dicantumkan temuan-temuan 

orang lain yang sudah lebih dulu melakukan penelitian dan mendukung hasil penelitian orang 

lain yang berbeda. 

 

Penulisan Tabel dan Gambar: 

1. Tabel dan gambar diberi nomor urut pada naskah, contoh: Tabel 1, Tabel 2, Gambar 1, 

Gambar 2. (ditulis align left atau justify) 

2. Tabel dan gambar harus diberi judul tepat di atas tabel. 

3. Gambar dapat berupa diagram alir, bagan, rancang bangun alat.  



 

 

4. Sumber: data primer atau data sekunder ditulis di bawah gambar (ditulis align left atau 

justify) 

 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan berupa hal-hal yang diuraikan secara singkat dan jelas yang mengacu 

pada tujuan khusus. Dalam menyusun kesimpulan, dapat menggunakan nomor atau ditulis 

sebagai kesatuan uraian dan diarahkan secara logis guna menjawab tujuan.  

 

 

SARAN 

Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, 

dan simpulan hasil penelitian. Saran yang baik nampak dan rumusannya yang bersifat rinci 

dan operasional. Saran yang diajukan hendaknya spesifik dan dapat ditujukan kepada pihak 

yang terkait. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi penelitian 

selanjutnya sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka ditulis urut sesuai alfabetis sesuai dengan nama akhir narasumber 

(tanpa gelar akademik), berisi minimal 3 nama sumber pustaka terbaru dan maksimal 15 

nama narasumber yang dirujuk, ukuran huruf 11. Contoh penulisan: 

Alimansyur, DGF. 2009. Petunjuk Praktis Penelitian Pendidikan. Malang: Universitas Islam 

Negeri Malang Press.  

Bungin, B. 2004. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 

Publik serta ilmu-ilmu social lainnya). Surabaya: Kencana.  

Calderon, JF dan EC Gonzales. 1993. Methods of research and thesis writing. Manila : 

National Book Stores. 

Creswell, Jhon W. 2010. Research Design. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Fardiaz, D. 1998. Cara membuat poster untuk penyajian hasil kegiatan program vucer. Jurnal 

Pengembangan dan Penerapan Teknologi. 1:306-310.  

Farr, AD. 1985. Science for Beginners. Oxford: Blackwell Scientific Publications.  

Kasiram, M. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. Malang : Universitas Islam 

Negeri Maliki Press.  

Meleong, Lexy.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.  

Mukti AG. 2007. Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia dan 

Prospek ke Depan. Yogyakarta: PT. Karya Husada Mukti. 
Notoatmojo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.  

Nursalam. 2003. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Keperawatan. Jakarta: 

Salemba Medika.  

Rifai, MA. 1995. Pegangan gaya penulisan, penyutingan, dan penerbitan. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press.  

Soewandhi, SN. 1998. Penulisan artikel ilmiah program vucer. Jurnal 

Pengembangan dan Penerapan Teknologi. 1:260-264.  

Supriyantoro. 2014. Formulasi Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Universal Health Coverage. 

Jurnal UGM.  
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