
JURNAL ILMIAH 
BINALITA SUDAMA 

 

Diterbitkan oleh Yayasan Binalita Sudama Medan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT DENGAN DISIPLIN KERJA DI RUMAH SAKIT JIWA 

DAERAH PEMPROVSU MEDAN TAHUN 2019 (Rita Zahara, Riny Apriani) 

 

 

HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN DENGAN PEMBERIAN 

ASUHAN KEPERAWATAN DI RSUD AEK KANOPAN KABUPATENLABUHANBATU 

UTARA (Sharfina Yusna, Eriyani) 

 

 

RANGKAIAN DOOR SENSOR PADA ALAT INFUSE PUMP MERK TERUMO TYPE TE-112 

(Ulfa Hanim, Tomi Rio Aginta Bukit Analisa) 

 

 

Analisa Setting Timer Pada Blue Light Terapi Berbasis ATMEGA 16 (Ulfa Hanim, Kristianto) 

 

 

Hubungan penyuluhan Kesehatan Mata dengan mengunakan Gadjet Tentang gangguan myopia di 

SMA Aek Kanopan Tahun 2019 (Zulianti, Andre) 

 

 

RANCANG BANGUN PERINGATAN DINI PADAALAT BABY INCUBATOR BERBASIS 

MIKROKONTROLLER ATMEGA 89S52 (Nova Irwan, Rizal Thalib, M.Salman) 

 

 

Dampak Kebersihan pada pemakaian Lensa kontak dipoly mata Rumah Sakit Haji Medan Tahun 

2019 (Ragil Sekar Kinanti Hutabarat, Khairuna Irma, RO, M.K.M, Marthalena Sihotang) 

 

 

HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN KINERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT KHUSUS 

MATA SMEC MEDAN (Sri Dhamayani, Adi Tricahya) 

 

 

ANALISA RANGKAIAN SETTING DIAL PADA ALAT SYRINGE PUMP MERK TERUMO 

TE-331 (Berkat panjaitan, Kesya Nirma Lumbantobing, Sri Wida Harahap) 

VOLUME 4       NOMOR 2      NOVEMBER 2019 

ISSN: 2541-1039 

JURNAL ILMIAH 
BINALITA SUDAMA 

MEDAN 
 



JURNAL ILMIAH 

BINALITA SUDAMA 

 

Diterbitkan oleh Yayasan Binalita Sudama Medan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelindung 

Pembina Yayasan Binalita Sudama Medan 

 

Penasehat 

Pengurus Yayasan Binalita Sudama Medan 

 

Penanggungjawab 

1. Suhardiono, M.Kes 

2. Ns. Widyawati, S.Kep, M.Kes 

3. Imnadir, MT 

4. Arya Novika Naulista Siregar, RO, M.Pd 

 

Pemimpin Redaksi 

Elvi Susanti Lubis, M.Kes 

 

Sekretaris Redaksi 

Zulianti, RO, SKM 

 

Bendahara 

Havija Sihotang, M.Kep 

 

Tim Editor 

1. Teguh Supriyadi, MPH 

2. Hj. Eriyani, M.Kep 

3. Riny Apriani, M.Kep 

4. Roy Chandra Nainggolan, RO, SE 

 

 

 

 

 

 



JURNAL ILMIAH 

BINALITA SUDAMA 

Diterbitkan oleh Yayasan Binalita Sudama Medan 

 

Jadwal Penerbitan 

Terbit dua kali dalam setahun 

 

Penyerahan Naskah 

Naskah merupakan hasil penelitian dan kajian pustaka ilmu kesehatan yang 

belum pernah dipublikasikan/ diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun terakhir. Naskah 

dapat dikirim melalui e-mail atau diserahkan langsung ke Redaksi dalam bentuk 

rekaman Compact Disk (CD) dan Print-out 2 eksemplar, ditulis dalam MS Word atau 

dengan program pengolahan data yang kompatibel. Gambar, ilustrasi, dan 

fotodimasukkan dalam file naskah. 

 

Penerbitan Naskah 

Naskah yang layak terbit ditentukan oleh Dewan Redaksi setelah mendapat 

rekomendasi dari Mitra Bestari. Perbaikan naskah menjadi tanggungjawab penulis dan 

naskah yang tidak layak diterbitkan akan dikembalikan kepada penulis. 

 

AlamatRedaksi 

Akper Binalita Sudama  Medan 

Jl. Gedung PBSI/ Jl. Pancing No.1 Pasar V Barat 

Medan Estate 20371 

Telp. (061) 6620661, Fax. (061) 6620661  

 

 

 

 

 

 



PENGANTAR REDAKSI 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmatNya sehingga Jurnal Ilmiah Binalita Sudama ini dapat kami terbitkan. 

 Jurnal Ilmiah Binalita Sudama ini diterbitkan dalam rangka memberikan wadah 

bagi para dosen/mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karya ilmiah 

dalam bidang kesehatan. 

Sebagai jurnal yang baru pertama diterbitkan, kami menyadari tentunya banyak 

sekali kekurangan baik dari segi tampilan maupun isinya. Karena itu kritik dan  saran 

amat kami butuhkan demi perbaikan jurnal ini dikemudian hari. 

Akhir kata semoga jurnal ini dapat memberi manfaat besar bagi dunia 

pendidikan, khususnya bidang kesehatan. 

 

Medan, November 2019 

 

Redaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT DENGAN DISIPLIN KERJA DI RUMAH 

SAKIT JIWA DAERAH PEMPROVSU MEDAN TAHUN 2019 

Rita Zahara, Riny Apriani........................................................................................ 72 

 

HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN DENGAN 

PEMBERIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RSUD AEK KANOPAN 

KABUPATENLABUHANBATU UTARA 

Sharfina Yusna, Eriyani ........................................................................................... 80 

 

RANGKAIAN DOOR SENSOR PADA ALAT INFUSE PUMP MERK TERUMO 

TYPE TE-112 

Ulfa Hanim, Tomi Rio Aginta Bukit Analisa ........................................................... 88 

 

Analisa Setting Timer Pada Blue Light Terapi Berbasis ATMEGA 16 

Ulfa Hanim, Kristianto ............................................................................................. 97 

 

Hubungan penyuluhan Kesehatan Mata dengan mengunakan Gadjet Tentang 

gangguan myopia di SMA Aek Kanopan Tahun 2019 

Zulianti, Andre .......................................................................................................  105 

 

RANCANG BANGUN PERINGATAN DINI PADAALAT BABY INCUBATOR 

BERBASIS MIKROKONTROLLER ATMEGA 89S52 

Nova Irwan, Rizal Thalib, M.Salman....................................................................  113 

 

Dampak Kebersihan pada pemakaian Lensa kontak dipoly mata Rumah Sakit Haji 

Medan Tahun 2019 

Ragil Sekar Kinanti Hutabarat, Khairuna Irma, RO, M.K.M, Marthalena 

Sihotang ..................................................................................................................  121 

 

HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN KINERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT 

KHUSUS MATA SMEC MEDAN 

Sri Dhamayani, Adi Tricahya ................................................................................  129 

 

ANALISA RANGKAIAN SETTING DIAL PADA ALAT SYRINGE PUMP 

MERK TERUMO TE-331 

Berkat panjaitan, Kesya Nirma Lumbantobing, Sri Wida Harahap...................  137 

 

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KESEHATAN 

BINALITA SUDAMA MEDAN 

 
 
 
 

DAFTAR ISI 



105 
 

 

HUBUNGAN PENYULUHAN KESEHATAN MATA DENGAN PENGGUNAAN 

GADGET TENTANG GANGGUAN MIOPIA DI SMA AEK KANOPAN 

LABUHAN BATU 

 

 

Zulianti, Andre  

Prodi Opthomeri 

 

Abstrak 

 

Penyakit yang menyerang mata, dikarenakan oleh hubungan manusia terhadap 

lingkungan sekitar, terutama interaksi yang dilakukan manusia terhadap kemajuan 

teknologi di era global ini, terutama gadget yang memberikan dampak negatif terhadap 

kesehatan mata seperti kelainan mata miopia ( Rabun Jauh ).Anak-anak yang terbiasa 

menggunakan gadget untuk bermain game mengakses Internet dan belajar bisa 

mengalami gangguan pada kesehatan mata mereka.“Sekitar 80 persen anak yang 

menggunakan kacamata karena penggunaan gadget”. Artinya banyak anak yang 

matanya minus akibat menggunaan gadget.Tujuan kegiatan penyuluhan kesehatan mata 

yaitu untuk mencapai tujuan hidup sehat dengan cara mempengaruhi prilaku masyarakat 

baik itu secara individu atau pun kelompok dengan menyampaikan pesan sehingga 

masyarakat memiliki motivasi dalam menjaga kesehatan matanya. 

 

 

KATA KUNCI : GADGET 
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PENDAHULUAN 

 

Gadget sudah sangat lekat dengan keseharian kita, terutama di kalangan generasi 

muda. Kita hidup di zaman yang sudah modern dimana segala sesuatunya bisa di 

lakukan dengan menggunakan gadget. Karena kepraktisan yang di berikan oleh fasilitas 

dari gadget yang membuat semua orang ingin menggunakannya. Namun, penggunaan 

gadget bisa menjadi dampak yang negatif bagi kesehatan mata kita jika digunakan 

dalam waktu yang berlebihan. (www.combiphar.com). 

 

Penggunaan gadget pada anak sangat berpengaruh terhadap terjadinya kelainan 

refraksi mata. Karena gadget memancarkan sinar biru (Blue light) yang berdampak 

buruk bagi kesehatan mata. Paparan langsung dari sinar biru dapat menyebabkan 

kerusakan pada retina. Kerusakan retina yang disebabkan sinar biru dapat 

menyebabkan untuk melihat objek yang jaraknya jauh (Rabun jauh). 

 

Pada saat menggunakan gadget harus diperhatikan jarak dan lamanya waktu 

penggunaan gadget tersebut, sehingga kesehatan mata bisa tetap terjaga dan dapat 

menghindari terjadinya kelainan refraski seperti miopia atau penyakit mata lainnya. 

Atur jarak gadget 30 – 40 cm dari mata. Sedangkan untuk waktu penggunaan harus 

dibatasi hanya satu sampai tiga jam per hari, dan usahakan setiap 30 menit penggunaan, 

istirahatkan mata selama 5 menit. 

 

Mata adalah salah satu alat indera yang dimiliki oleh setiap manusia dan 

mempunyai fungsi yang sangat vital bagi aktifitas kita sehari- hari yaitu untuk melihat, 

Sangat penting bagi kita untuk menjaga mata agar tetap sehat. 

 

Untuk menjaga mata kita supaya tetap sehat dapat dilakukan dengan cara : 

 

1. Makan makanan yang mengandung vitamin A. Nutrisi yang baik terutama vitamin A 

dapat mencegah atau memperlambat terjadinya degenerasi pada bagian-bagian mata. 

2. Istirahatkan mata. Menutup mata sejenak setelah bekerja di depan komputer atau 

membaca adalah cara terbaik mengistirahatkan mata atau mengalihkan pandangan ke 

objek yang jauh selama beberapa menit setiap 30 menit sekali. 

3. Jaga jarak pandang. Meletakkan monitor atau buku dalam jarak yang seimbang dari 



107 
 

mata yaitu minimum 30 centimeter atau lebih. 

4. Memeriksakan mata secara berkala ke dokter mata yaitu setiap 1 tahun sekali. 

5. Jangan mengucek mata. Jika mata terasa gatal maka jangan dikucek dengan tangan 

karena tangan kita belum tentu bersih, lebih baik gunakan obat tetes mata untuk 

mengurangi gatal dan iritasi pada mata. 

 

Rabun jauh, atau disebut juga miopi, adalah kondisi penglihatan di mana Anda 

tidak mampu melihat benda dalam jarak jauh, tapi mampu melihat benda terdekat 

dengan jelas. Jika Anda rabun jauh, Anda akan kesulitan melihat benda jauh. Kondisi ini 

dapat berkembang secara perlahan atau dengan cepat, sering kali memburuk selama 

masa kanak-kanak dan remaja. (Eye Health and Nearsightedness.) 

Dampak penggunaan gadget yang berlebihan pada umumnya adalah dapat 

menimbulkan resiko kerusakan mata akibat terkena radiasi, karena gadget memancarkan 

sinar radiasi blueray yang dapat merusak mata kita sehingga dapat  mengganggu 

penglihatan kita seperti miopia (rabun jauh), selain itu penggunaan gadget yang 

berlebihan dapat menimbulkan resiko kesehatan seperti postur duduk yang salah, mata 

lelah akibat duduk di depan dan menatap layar gadget terlalu lama. (artikel risiko 

penggunaan gadget berlebihan). 

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara penggunaan gadget tentang gangguan mata 

miopia. 

2. Untuk mengetahui dampak penggunaan gadget dalam jangka waktu yang berlebihan. 

3. Untuk mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mata. 

 

Miopia dapat disebabkan oleh struktur bola mata yang terlalu panjang atau 

memiliki kornea yang melengkung terlalu curam, sehingga cahaya yang masuk kemata 

dibiaskan jatuh tidak tepat di retina melainkan di depan retina dan menyebabkan 

gambaran yang buram. (Eye Health and Nearsightedness). 

Untuk mengatasi miopia, anda harus melatih penglihatan untuk membantu 

memfokuskan cahaya pada retina, dengan bantuan lensa korektif atau melalui operasi. 

Untuk lensa korektif bisa dilakukan dengan menggunakan kacamata dengan power 

spheris minus (Sph -) dengan berbagai jenis seperti bifokal, trifokal atau dengan lensa 

kontak sesuai dengan kebutuhan anda. Bila tidak mau memakai kacamata atau lensa 
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kontak anda bisa mempertimbangkan untuk melakukan tindakan operasi refraktif yang 

biasa disebut laser-assisted in situ keratomileusis (LASIK) dengan memanfaatkan laser 

femto untuk memotong lapisan tipis melalui bagian atas kornea. 

(Eye Health and Nearsightedness). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

persentase dan korelasi, metode persentase ini berkaitan dengan pengumpulan data 

untuk menentukan jumlah dari setiap variabel dalam hitungan persen sedangkan metode 

korelasi berkaitan dengan pengumpulan data untuk menentukan ada atau tidaknya 

hubungan atau pengaruh antara dua variabel/ lebih. 

 

Lokasi Penelitian 

Dilaksanakan di SMA Aek Kanopan labuhan Batu yang terletak di jl. Suluh 

no.71-D Medan Sidorejo Hilir, Medan Tembung kota Medan. 

 

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah siswa SMA AEK 

KANOPANyang ada hubungannya dengan masalah gangguan miopia akibat pengaruh 

penggunaan gadget. Jumlah populasi sebanyak 30 orang. 

 

Adapun sampel pada penelitian ini merupakan salah satu kelas yang akan 

menjadi perwakilan dari seluruh siswa di SMA Aek Kanopan. Besar sampel dalam 

penelitian sebanyak 30 orang. 
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Hasil Penelitian 

 

No Nama 
Penggunaan Gadget 

Berlebihan 

Gangguan Mata 

Miopia 

1 Ahmad Aldi Kurniawan 10 10 

2 Azzalika Nur Azizah 9 10 

3 Angelia Agiesta 10 10 

4 Chintya Pratiwi 9 10 

5 Daffa AL-Hakim 10 11 

6 Frezy Ananda 10 11 

7 Cindy Khairunnisah 11 11 

8 M. Rifky Batubara 9 12 

9 Nabila 9 10 

10 Raihan Uiya 9 11 

11 Rifky Ardiansyah 9 11 

12 Anissa Aidilya Safitri 10 10 

13 Adias Fadian Hafiz 10 12 

14 Lailatul Hasanah 9 9 

15 Raudatan Hasanah 10 10 

16 Rizky Fikriansyah 10 11 

17 Siti Maisyarah 10 10 

18 Anissa Amanda 10 11 

19 Ananda Dika Ramathani 9 10 

20 Sofia Mufida 10 11 
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21 Diffa AL-Hakim 9 11 

22 Dipa Aryadana 9 11 

23 Elsa Satri Yeni 9 10 

24 Faradhieba Saswita 9 11 

25 Fadilah Fitriamaliah 9 9 

26 Raffi Ramadhan 10 11 

27 Lutfiah Hayati 9 9 

28 Cahya Anggita Zahra 10 11 

29 Nasywa Sakinah 9 10 

30 Nur Aini Rohima 8 10 

Korelasi   0,31561667 

Koefisien Korelasi Penggunaan Gadget Berlebihan Dengan Gangguan Mata 

 

Miopia Pada Siswa – Siswi SMA AEK KANOPAN Tahun 2019 

Untuk membuat kesimpulan hubungan antara dua variabel diatas, perlu memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

 0,00 – 0,199 : Hubungan korelasinya sangat lemah 

 0,20 – 0,399 : Hubungan korelasinya lemah 

 0,40 – 0,599 : Hubungan korelasinya sedang 

 0,60 – 0,799 : Hubungan korelasinya kuat 

 0,80      –  1,0   :    Hubungan korelasinya sangat kuat 

 

Berdasarkan hasil output Microsoft Excel pada tabel diatas diketahui koefisien 

korelasi yang diperoleh sebesar 0,315. Angka ini termasuk ke dalam interval 0,20 – 

0,399, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi antara penggunaan gadget 

berlebihan dengan gangguan mata 

miopia pada siswa di SMA AEK KANOPANadalah hubungan yang rendah. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Penyuluhan Kesehatan Mata 

Dengan Penggunaan Gadget Tentang Gangguan Mata Miopia Di Madrasah Tsanawiyah 

Islamiyah Medan. 

 

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,282. Angka ini 

termasuk kedalam interval 0,20 – 0,399, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan 

yang terjadi antara penyuluhan kesehatan mata dengan gangguan mata miopia pada siswa 

di SMA AEK KANOPANadalah hubungan yang rendah. 

 

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,315. Angka ini 

termasuk kedalam interval 0,20 – 0,399, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan 

yang terjadi antara penggunaan gadget berlebihan dengan gangguan mata miopia pada 

siswa di SMA AEK KANOPAN adalah hubungan yang rendah. 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan skor kriterium maka 

didapatkan hasil untuk variabel X ( Penyuluhan Kesehatan Mata ) yaitu sebesar 

83,6%, untuk variabel Y ( Penggunaan Gadget Berlebihan ) yaitu sebesar 78,8% dan 

untuk variabel Z ( Gangguan Mata Miopia ) yaitu sebesar 87,2%. 

 

Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian tentang hubungan penyuluhan kesehatan mata dengan 

penggunaan gadget tentang gangguan mata miopia di SMA, maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan skor kriterium maka  

didapatkan hasil untuk variabel X ( Penyuluhan Kesehatan Mata ) yaitu sebesar 

83,6%, untuk variabel Y ( Penggunaan Gadget Berlebihan ) yaitu sebesar  

78,8%  dan untuk variabel Z ( Gangguan Mata Miopia ) yaitu sebesar 87,2%. 

2. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,282. Angka ini 

termasuk kedalam interval 0,20 – 0,399, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hubungan yang terjadi antara penyuluhan kesehatan mata dengan gangguan mata 

miopia pada siswa di SMA AEK KANOPANadalah hubungan yang rendah. 

3. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,315. Angka ini 

termasuk kedalam interval 0,20 – 0,399, sehingga dapat dikatakan bahwa 
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hubungan yang terjadi antara penggunaan gadget berlebihan dengan gangguan 

mata miopia pada siswa di SMA AEK KANOPANadalah hubungan yang rendah. 

 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan tambahan 

informasi, agar dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat. 



 

PEDOMAN PENULISAN NASKAH 

JURNAL ILMIAH BINALITA SUDAMA 

 

Tujuan Penulisan 

Penerbitan Jurnal Ilmiah Keperawatan ditujukan untuk menginformasikan hasil-

hasil penelitian dalam bidang kesehatan. 

 

Jenis Naskah 

Naskah yang diajukan untuk diterbitkan dapat berupa: penelitian, tinjauan kasus, 

dan tinjauan pustaka. Naskah merupakan karya ilmiah asli dalam lima tahun terakhir 

dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku (MS Word) 

dan gaya bahasa ilmiah , tidak kurang dari 20 halaman, tulisan times new roman ukuran 

12 font, ketikan 1 spasi dan ukuran kertas A4. Naskah yang telah diterbitkan menjadi 

hak milik redaksi dan naskah tidak boleh diterbitkan dalam bentuk apapun tanpa 

persetujuan redaksi. Pernyataan dalam naskah sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

penulis.  

 

Format Naskah 

Naskah diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) dan print-out 2 eksemplar. 

Naskah disusun sesuai format baku terdiri dari: judul naskah, nama penulis, abstrak, 

latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. 

 

Judul Naskah 

Judul ditulis secara jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia yang 

menggambarkan isi pokok/variabel, maksimum 20 kata. 

 

Nama Penulis 

Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), disertai 

nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail penulis, dan 

no telp. 

 

Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibatasi 200-300 kata dalam 

satu paragraph, bersifat utuh dan mandiri, tidak boleh ada referensi. Abstrak terdiri 

dari:latar belakang, tujuan , metode, hasil analisa statistik, dan kesimpulan, disertai kata 

kunci/keywords. 

 

Latar Belakang 

Berisi informasi secara sistematis/urut tentang:masalah penelitian, skala 

masalah, kronologis masalah, dan konsep solusi yang disajikan secara ringkas dan jelas. 

 

Metode Penelitian 

Berisi tentang: jenis penelitian, desain, teknik sampling dan jumlah sampel, 

karakteristik responden, waktu, tempat penelitian, instrument yang digunakan, serta uji 

analisis statistik disajikan dengan jelas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian hendaknya disajikan secara berkesinambungan dari mulai  hasil 

penelitian utama hingga hasil penelitian penunjang yang dilenkapi dengan pembahasan. 



 

Hasil dan pembahasan dapat dibuat dalam suatu bagian yang sama atau terpisah. Jika 

ada penemuan baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan. Nama 

tabel/diagram/gambar/skema, isi beserta keterangannya ditulis dalam bahasa Indonesia 

dan diberi nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks. Satuan pengukuran yang 

digunakan dalam naskah hendaknya mengikuti sistem internasional yang berlaku. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan 

setelah kesimpulan yang disajikan secara teoritis dan secara praktis yang dapat 

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. 

 

Daftar Pustaka 

Sumber pustaka yang dikutip meliputi: jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber 

pustaka lain yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber pustaka disusun 

berdasarkan alfabetis, secara berurutan yaitu: nama, marga, tahun penerbitan pustaka, 

judul pustaka, edisi (jika ada), kota penerbit, dan nama penerbit, jumlah acuan minimal 

10 pustaka. 
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