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PETUNJUK PENULISAN 

 

Jurnal SURYA  menerima hasil penelitian dan kajian konsep dan pembahasan tinjauan 

kepustakaan. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dalam bentuk narasi 
dengan gaya bahasa yang ilmiah. 

1. Judul, menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas, ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris. Penulis diharapkan mencantumkan pula judul ringkas 
dengan susunan 40 karakter/ketukan beserta nama penulis utama yang akan dituliskan 

sebagai judul pelari (running title). 

2. Nama penulis, tanpa gelar disertai catatan kaki tentang instansi tempat penulis bekerja. 
Jumlah penulis yang tertera dalam artikel minimal 2 orang, maksimal 4 orang. 

3. Alamat, berupa instansi tempat penulis bekerja dilengkapi dengan alamat pos lengkap dan 

alamat e-mail jika ada (untuk penulis korespondensi). 

4. Abstrak, ditulis dalam bahasa Inggris, minimal 100 kata dan merupakan intisari seluruh 
tulisan disertakan 3-5 kata-kata kunci (key words). 

5. Daftar Pustaka ditulis sesuai metode Harvar Style 

 

Artikel Hasil Penelitian 

1. PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, penjelasan mengenai penelitian terkait yang up to date dan nilai lebih 
penelitian yang merupakan inovasi. Kutipan dari daftar pustaka dibuat dengan tanda [1] berdasar 

nomor dalam daftar pustaka. Istilah dalam bahasa asing ditulis miring (italic). 

 

2. METODE PENELITIAN 
Menjelaskan kronologis penelitian termasuk cara menyiapkan bahan penelitian, rancangan 

atau desain penelitian, prosedur penelitian (dalam bentuk algoritma, pseudocode atau lainnya), cara 

pengujian dan pengambilan data. Pada bagian ini boleh juga diberikan dasar teori. Tabel dan 
Gambar dibuat center seperti di bawah ini dan diacu pada naskah. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini diberikan hasil penelitian yang dilakukan sekaligus dibahas secara 
komprehensip. Hasil bisa berupa gambar, grafik, tabel dan lain-lain yang mempermudah pembaca 

paham dan diacu di naskah. Jika bahasan terlalu panjang dapat dibuat sub-sub judul 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Memberikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan sebagaimana dinyatakan dalam 

“Pendahuluan” akhirnya dapat diperoleh hasil dalam “Hasil dan Pembahasan”, sehingga 
terdapat kesesuaian. Selain itu dapat juga ditambahkan prospek pengembangan dari hasil penelitian 

dan aplikasi lebih jauh yang menjadi prospek kajian berikutnya. 

 

Artikel Kajian Pustaka: 

1. PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, penjelasan mengenai kajian teoritis yang akan dilakukan . 

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN PEMBAHASAN 
Berisi kajian pustaka, analisis dan pembahasan ilmiah mengenai konsep dan teori yang ada 

3. KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas implikasi , kesimpulan dan tindak lanjut. 
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PETUNJUK UMUM 

Makalah yangdikirim adalah makalah yang belum pernah dipublikasikan di media cetak 

lainya. Untuk menghindari duplikasi, SURYA tidak menerima makalah yang juga dikirim pada 

jurnal lain pada waktu yang bersamaan untuk publikasi. Makalah yang pernah disajikan dalam 
temu ilmiah harus mencantumkan waktu, tempat serta jenis temu ilmiah. Semua makalah yang 

dikirim ke SURYA akan dibahas oleh pakar dalam bidang keilmuan tersebut (peer-reviw) dan 

redaksi. Makalah yang perlu perbaikan format atau isi akan dikembalikan pada penulis untuk 
diperbaiki. 

 

PENULISAN MAKALAH 
Makalah diketik pada kertas ukuran 21 cm x 27,9 (kertas A4), dengan jarak dari tepi 3 cm 

dan 1 spasi dengan huruf Times New Roman Jumlah halaman maksimal 20 halaman. Setiap 

halaman diberi nomor urut dari mulai halaman judul sampai halaman terakhir. Kirimkan sebuah 

makalah asli disertai dengan 2 foto copy serta soft copy file dalam bentuk CD. Tulis nama file dan 
program yang digunakan dalam CD.  

 

TABEL  
Setiap tabel harus diketik 1,5 spasi. Nomor tabel berurutan sesuai dengan urutan 

penyebutan dalam teks. Setiap tabel diberi judul singkat. Setiap kolom diberi subjudul singkat. 

Tempatkan penjelasan pada catatan kaki, bukan pada judul. Jumlah tabel maksimal 6 buah. 
 

 

Makalah/ Artikel dikirim ke Alamat : 

Redaksi SURYA (Jurnal Media Komunikasi Ilmu Kesehatan) 
Gedung Utama STIKES Muhammadiyah Lamongan 

Gedung L.1. 

Jl. Raya PlalanganPlosowahyu Lamongan  
Telp/Fax : (0322) 323457 

website  : www.stikesmuhla.ac.id 

e-mail  : surya.stikesmuhla@gmail.com 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 Form Berlanganan 

SURYA 65 Vol.08, No.02, Agustus 2016 

Bagi yang berminat berlangganan dan memasukkan artikel penelitian tentang kesehatan ke 

jurnal SURYA harap mengisi formulir berlangganan di bawah, dan kemudian mengirimkan ke 

alamat redaksi : 

REDAKSI SURYA 

JURNAL MEDIA KOMUNIKASI ILMU KESEHATAN 

GEDUNG UTAMA STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN 

GEDUNG L.1. 

JL. RAYA PLALANGANPLOSOWAHYU LAMONGAN  

TELP/FAX : (0322) 323457 

E-MAIL : surya.stikesmuhla@Gmail.com 
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FORMULIR BERLANGGANAN 

JURNAL SURYA 

 

Nama  : ������������������������� 

  �  Mahasiswa  �  Individu  �  Instansi 

Alamat : ���������������������������� 

  �������������������������� 

 Telp. :������ HP : ������.. e-mail : ������� 

Akan berlangganan SURYA 

Vol.................  :  No. �������.s/d ������. 

Sejumlah    :  ��������� Eksp./ penerbitan 

Untuk itu saya akan mengirimkan biaya pengganti ongkos cetak dan ongkos kirim: 

Sejumlah    :  Rp������. 

Melalui                       :  Rekening STIKES Muhammadiyah Lamongan, No. Rek.0281-028006 Bank 

Jatim Lamongan 

        (Fotokopi bukti pembayaran terlampir) 

FORMULIR BERLANGGANAN 

JURNAL SURYA 

 

Nama  : ������������������������� 

  �  Mahasiswa  �  Individu  �  Instansi 

Alamat : ���������������������������� 

  �������������������������� 

 Telp. :������ HP : ������.. e-mail : ������� 

Akan berlangganan SURYA 

Vol.................  :  No. �������.s/d ������. 

Sejumlah    :  ��������� Eksp./ penerbitan 

Untuk itu saya akan mengirimkan biaya pengganti ongkos cetak dan ongkos kirim: 

Sejumlah    :  Rp������. 

Melalui                       :  Rekening STIKES Muhammadiyah Lamongan, No. Rek.0281-028006 Bank 

Jatim Lamongan 

        (Fotokopi bukti pembayaran terlampir) 

 

 

 


