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naskah/karangan/artikel/literature review berupa artikel penelitian yang asli dan belum pernah
dipublikasikan dalam jurnal atau majalah lainnya. Materi yang diterima harus relevan dengan bidang
keperawatan dan kesehatan di Indonesia.
Gambaran dari naskah sebagai berikut :
1. Artikel penelitian : berisi artikel mengenai hasil penelitian asli dalam bidang ilmu
keperawatan dan kesehatan lainnya
Format penelitian terdiri dari : Abstrak penelitian, pendahuluaan berisi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, Tinjauan pustaka yang relevan dengan isi penelitian,
metode penelitian mencakup desain penelitian, variable, populasi dan sampel, teknik
pengumpulan data, analisa data. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tekstular,
tabular dan grafika. Berikan kalimat pengantar untuk menerangkan tabel atau gambar yang
disajikan, tetapi tidak mengulang apa yang telah disajikan dalam gambar/tabel. Pembahasan
berisi hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan mencakup pendapat penulis dari
hasil penelitian dan rekomendasinya. Ditulis ringkas, padat dan relevan dengan hasil
penelitian.
2. Literature review : Merupakan artikel dari jurnal atau buku mengenai keperawatan dan ilmu
kesehatan lainnya yang up to date.
Petunjuk Umum :
1. Makalah yang dikirim ke Jurnal Kesehatan STIKes Santo Borromeus adalah makalah yang
belum pernah di publiskan ke media cetak lainnya. Makalah yang sudah masuk akan dibahas
oleh pakar dalam bidang keilmuan tersebut dan redaksi. Makalah yang masih perlu perbaikan,
akan dikembalikan kepada penulis untuk diperbaiki.
2. Teknik penulisan makalah : huruf Times New Roman 10 pt, dengan jarak dari batas kiri 4 cm,
kanan dan atas 3 cm, batas bawah 2,5 cm (margine) dengan kertas A4 jumlah halaman 10-20
halaman.
3. Halaman judul berisi judul makalah. Nama penulis, Judul singkat dengan maksimal 12 kata
Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Abstrak untuk artikel penelitian jumlah maksimal kata
200 kata dan di tulis 1 spasi.
4. Daftar Pustaka : Rujukan ditulis dengan menggunakan aturan Harvard dan disusun menurut
abdjad.

