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FORMAT DAN ATURAN PENULISAN NASKAH CALL FOR PAPER 

SIMPOSIUM NASIONAL DIII KEBIDANAN FK UNS TAHUN 2017 

(MAKSIMAL 14 KATA) 

[batas maksimum judul adalah tiga baris] 

 
Nama Penulis 11), Nama Penulis 22), Nama Penulis 33), dst. 

 
1)Nama dan alamat instansi/afiliasi (Program Studi, Fakultas, Universitas) 

penulis 1 2)Nama dan alamat instansi/afiliasi (Program Studi, Fakultas, 

Universitas)  penulis  2  3)Nama dan alamat instansi/afiliasi (Program Studi, 

Fakultas, Universitas) penulis 3 

[Jika penulis lebih dari tiga orang maka cukup nama dan alamat instansi/afiliasi penulis utama yang 

ditulis] e-mail: email1@domain.ekstensi [Ditulis hanya alamat email penulis pertama/utama] 

Abstract 

This electronic document is a “live” template. The various components of your paper [title, text, method, 

etc.] are already defined on the style sheet, as illustrated by the portions given in this document. 

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, etc. (max. 5 keywords) 

 

 
Abstrak 

Abstrak terdiri atas satu paragraf yang berisikan penjelasan singkat mengenai isi naskah yang sedikitnya 

memuat tiga hal utama, yaitu: (a) tujuan penelitian, (b) metode penelitian, dan (c) hasil penelitian. Abstrak 

diketik menggunakan spasi tunggal dan maksimum 200 kata. Selain itu penulis dapat menambahkan 

gambaran umum tentang penelitian, alasan dilakukannya penelitian, serta saran dan rekomendasi yang 

diajukan asalkan tidak melebihi 200 kata. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci (3 sampai 5 kata kunci) 

yang berfungsi untuk memudahkan pencarian isi naskah ini secara elektronik. Isi naskah harus dilengkapi 

dengan abstrak berbahasa Inggris  yang  merupakan  terjemahan dari abstrak dalam bahasa Indonesia. 

Kata Kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, dst. (maksimal 5 kata kunci) 

 

 
PENDAHULUAN 

Bagian ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi studi literatur terkait dengan isi naskah, 

menjelaskan apa-apa yang telah diteliti dan dilaporkan orang lain dengan merujuknya pada jurnal, prosiding, 

buku, bab dari buku dengan banyak penulis atau bab dalam buku, buku dengan editor, majalah/koran/bulletin 

ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi, website, dokumen resmi, dan makalah seminar, lokakarya, dan penataran. 

Semua referensi yang dirujuk dalam paparan, (Nama, tahun) untuk kutipan tidak langsung atau (Nama, tahun: 

hlm) untuk kutipan langsung. Semua kutipan dicantumkan di dalam Daftar Pustaka. Pendahuluan diharapkan 

maksimum 35 persen dari keseluruhan isi naskah. 

mailto:email1@domain.ekstensi
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Bagian kedua menceritakan secara singkat kerangka atau outline dari naskah dan tujuan yang ingin 

dicapai/diketahui, misalnya bahwa terkait dengan studi literatur telah dilakukan pengamatan dengan rentang 

lain parameter dengan model yang dimodifikasi. Cara pengamatan akan dijelaskan dalam bagian Metode dan 

hasilnya akan dibicarakan dalam bagian Hasil dan diskusi. 

 
METODE 

Metode penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif, atau mixed. Pada bagian metode 

diharapkan cukup jelas paparan tentang: rancangan penelitian, subjek/populasi- sampel/fokus dan objek penelitian, 

teknik pengumpulan data dan isntrumen penelitian, dan teknik analisis data. Setiap paragraf  baru   masuk  sejauh  0.5  

cm   seperti paragraf ini, sedangkan paragraf lanjutan yang terpotong oleh tabel dan gambar tidak perlu menggunakan 

indentasi 0.5 cm tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisikan mengenai hasil-hasil yang didapatkan dengan menggunakan metode yang telah 

diterangkan dalam bagian sebelumnya. Bagian ini dapat berisikan tabel atau gambar. 

Untuk tabel, buatlah yang rapih dalam Microsoft Excel, sehingga anda dapat langsung menyalinnya 

Tabel 1. Contoh tabel 

Cas 

e 

Mo

d

e 

l 

bf 

(m
m 

tf 

(m
m 

hư 

(m
m 

tw 

(m
m 

Lb 

(mm 

  ) ) ) ) )  

I MI-1 200 30 470 20 
4,00

 
0 

MI-2 200 30 470 20 
5,00

 
  0  

II MII-1 320 40 800 30 
4,00

 
0 

MII-2 320 40 800 30 
4,00

 
  0  

Istilah gambar mengacu pada grafik, chart, peta, sket, diagram dan gambar lainnya. Gambar yang 

memerlukan tempat lebih dari setengah halaman harus ditempatkan pada halaman tersendiri. Penyebutan 

adanya gambar seharusnya mendahului gambar. Gambar diacu dengan menggunakan angka, bukan 

menggunakan “gambar di atas” atau “gambar di bawah”. Gambar yang dikutip dari suatu sumber, harus 

disebutkan sumbernya. 

 

Gambar 1. Contoh gambar (Sumber: Nama, tahun: hlm) 

SIMPULAN 

Tuliskan hasil kesimpulan anda dalam bagian ini. Singkat saja tetapi jelas. Jangan mengulang 

terlalu banyak hal-hal pada bagian Hasil dan Diskusi, akan tetapi rangkumkan. Bagian ini cukup 

satu paragraf saja. 

Saran sebaiknya dibuat dalam kalimat yang ringkas, dapat dengan mudah dilaksanakan, dan 

diajukan kepada pihak-pihak yang terkait. 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH [Opsional] 

Penulis mengucapkan terima kasih atas Organisasi A atas dukungan finansialnya pada penelitian ini dan 

Organisasi B atau dukungannya dalam keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah ini. Penulis juga berterima kasih 

kepada Ahli C atas diskusinya yang bermanfaat. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Rujukan ditulis sesuai aturan penulisan Vancouver , diberi nomor urut sesuai dengan pemunculan 

dalam naskah, bukan menurut abjad. Jumlah rujukan maksimal 20 buah, dikutip berjangka waktu 

maksimal 10 tahun terakhir. Nama semua penulis dicantumkan bila jumlahnya tidak lebih dari 6 

orang, apabila lebih, tulis nama 6 orang pertama selanjutnya dkk. Rujukan diupayakan 80 % 

bersumber dari jurnal dan maksimal 20 % buku ajar. Rujukan dari makalah yang sudah dikirim 

untuk publikasi, tetapi belum terbit dapat digunakan sebagai rujukan dengan keterangan “in press”. 

Penulis melampirkan halaman terdepan dari jurnal, halaman terdepan dari bab, dan halaman 

terdepan dari buku yang digunakan, disusun sesusai urutan penomoran. 

Contoh cara menulis rujukan: 

Jurnal 

Artikel Standar 

Balasubramanian S, Ganesh R. Vitamin D deficiency in exclusively breast-fed infants. Indian J Med 

Res. 2008;10(6):250–5. 

Rujukan lebih dari 6 penulis 

Hosseini SE, Bagheri M, Honarparvaran N, Dowswell T, Alfirevic Z, Gates S, dkk. Investigating the 

effect of music on labor pain and progress in the active stage of first labor. Eur Rev Med Pharmacol 

Sci. 2013;17(11):1479–87. 

Artikel tidak dalam Bahasa Inggris 

Oktavia Nike Sari, Gandamiharja Supriadi, B. Akbar L. Perbandingan efek musik klasik mozart dan 

musik tradisional gamelan jawa terhadap pengurangan nyeri persalinan kala I fase aktif pada nulipara. 

MKB. 2013;45(4):218–55. 

 
Organisasi sebagai sumber 

ICM. International Confederation of Midwives. Essential Competencies for Basic Midwifery 

Practice. United Kingdom: ICM. 2013; 1–19. 

Buku dan Monograf Lain 

Penulis Perorangan 

Philips. Family centered maternity and newborn care: basic text. United States of Amerika: Mosby; 

2006. 

Bab dalam Buku 

Forgaty R, Brian M. How to Intergrate of Curiccula. Dalam : Perigo H, Blake l, Margaret S, 

penyunting. Models of Integrating the curricula, Edisi ke-3. Corwin: Elsevier Inc. 2011. Hlm 50-62. 

Prosiding Konferensi 

Nicolai T. Homeopathy. Proceedings of the Workshop Alternative Medicines; 2011 November 30; 

Brussels. Belgium. Belgium: ENVI; 2011. 

Skripsi/ Tesis/Disertasi 

Rusmilati A. Model Kurikulum terintegrasi pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di di SMA 

Negeri 3 Madiun [tesis]. Malang: Muhammadyah; 2007. 

Materi Elektronik 

Anya SE, Hydara A, Jaiteh LES. Antenatal care in The Gambia: Missedopportunity for information, 

education and communication. BMC Preg Childbirth [Online Journal] 2008 [diunduh 18 Oktober 

2012].Tersedia dari: http://www.biomedcentral.com. 

http://www.biomedcentral.com/
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KETENTUAN UMUM: 

Penulis diwajibkan untuk mengikuti dengan tepat panduan penulisan naskah yang akan diterbitkan dalam 

Call For Paper Simposium Nasional DIII Kebidanan FK UNS Tahun 2017 Format berkas naskah adalah 

Microsoft Word 2007. Oleh karena itu penulis dihimbau untuk membaca naskah ini sampai selesai sebelum 

mengubah format naskah yang akan dikirimkannya. 

Suatu naskah dapat terdiri dari bagian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. 

Setelah itu diikuti oleh bagian ucapan terima kasih (bila ada) dan daftar pustaka. Subbagian tidak boleh ada, 

bedakan hasil yang tadinya ada dalam subbagian dalam paragraf  yang berbeda. 

Pengiriman file naskah dilakukan dengan cara mengirimkan file naskah sebagai attachment email ke 

alamat: : simposiumnasional2017@gmail.com 

1. Naskah berisi maksimal 7 halaman dengan ukuran kertas A4, font TNR size 12 (judul size 14) spasi 

1,5 Left 4cm Top 4cm Right 3cm Bottom 3cm . 

2. Naskah yang dikirim via email akan kami respon untuk segera dilakukan perbaikan oleh penulis. 

3. Penulis wajib datang pada saat presentasi oral kurang lebih selama 15 menit. 

4. Setelah presentasi oral dilakukan, maka penulis akan di reviewer oleh tim KPPMF UNS untuk 

dilakukan revisi. 

5. Revisi maksimal di kirim kembali via email maksimal satu minggu setelah di reviewer. 

6. Revisian artikel yang dikirim segera di proses cetak ke penerbit dan artikel tercetak segera dikirim 

ke penulis. 

7. Proceding akan di muat secara elektrik maupun manual ber-ISSN. 

 

PENGIRIMAN NASKAH 

Informasi lebih lanjut dan Naskah dikirim ke email Tim Ilmiah Simposium 

Nasional 2017 : simposiumnasional2017@gmail.com 

BATAS PENGUMPULAN FULLPAPER  23 APRIL 2017 
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