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Abstract [Times New Roman 11 Cetak Tebal dan Miring] tepi kiri 

Abstract ditulis dalam bahasa inggris dan bahasa Indonesia yang berisikan isu-isu pokok, tujuan 

penelitian, metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu alenia, tidak lebih 

dari 200 kata. (Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak miring), maksimal 1 halaman. 

Ditulis rata kiri-kanan. 

 

Keywords: Maksimum5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma, (sesuai dengan ruang lingkup 

artikel dan jurnal). [Font Times New Roman 11spasi tunggal, dan cetak miring] 

 

PENDAHULUAN [Times New Roman 12 bold] 

- Pendahuluan mencakup latar belakang atas suatu permasalahan serta urgensi dan 

rasionalisasi penelitian  

- Ada keterbaruan atau fenomena yang terkini terjadi dalam lingkup nasional yang 

paling luas. 

- Hubungan antar variabel disebutkan dengan jelas (perbandingan jurnal-jurnal yang 

sesuai). 

- Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis dimasukkan dalam bagian 

ini. 

- Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. 

 

Penulisan: [Times New Roman, 12, normal], spasi 1. 

 

 

METODE PENELITIAN [Times New Roman 12 bold] 

Metode penelitian menjelaskan tentang: 

- Desain penelitian  pendekatan, rancangan kegiatan,  

- Setting: ruang lingkup atau objek, tempat penelitian, waktu 

- Sampel: jelaskan sampel penelitian dengan jelas (inklusi dan ekslusi) 

- Instrumen: alat ukur yang digunakan, dibuat dengan jelas menggunakan referensi yang 

relevan 

- Intervensi: jika ada intervensi, dijelaskan dengan detail. 

- Teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis. 

 

Penulisan: [Times New Roman, 12, normal], spasi 1.  

mailto:_1@abc.ac.id
mailto:_1@abc.ac.id


 
Template REAL Nursing 

Journal 

 

HASIL PENELITIAN [Times New Roman 12 bold] 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian, meliputi: 

- Dimulai dengan data karakteristik 

- Hasil harus relevan dengan hipotesa 

- Jika diperlukan, gunakan subheading (judul bagian) 

- Gunakan gambar atau tabel (dengan penjelasan disetiap poinnya) 

- Jika tabel menggunakan uji statistik, jelaskan uji yang digunakan 

- Hasil kualitatif buatkan dengan tulisan yang italic dan diberi kutipan “....” 

Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan, dengan contoh 

tabel sbb: 
No. Variabel Frekuensi (%) 

  

 

 

 

Penulisan dalam tabel [Times New Roman, 11, normal], spasi 1. Format gambar png/jpg. 
 

 

PEMBAHASAN [Times New Roman 12 bold] 

Bagian pembahasan memaparkan: 

- Hasil pengolahan data 

- Menginterpretasikan penemuan secara logis 

- Mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan (gap yang ada di sumber 

jurnal lain) 

- Jelaskan dampak bagi perkembangan ilmu 

- Jelaskan juga keterbatasan penelitian 

 

Penulisan [Times New Roman, 12, normal], spasi 1.Format gambar png/jpg. 

 

SIMPULAN [Times New Roman 12 bold] 

- Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. 

- Implikasi dan rekomendasi untuk keperawatan. 

 

Penulisan: [Times New Roman, 12, normal], spasi 1. 
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REFERENSI 

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi 

referensi (reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-lain.  

Gunakan APA Style 6
th. 
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