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HUBUNGAN PRESTASI BELAJAR SMA AEK KANOPAN DENGAN 

KETAJAMAN PENGLIHATAN DI LABUHAN BATU 

TAHUN 2018 

 

Zulianti, Dea Andesja Tiara  

Prodi Refraksi Optisi 

STIKes Binalita Sudama Medan 

 

ABSTRAK 

Gangguan penglihahatan merupakan salah satu penyebab kebuataan di dunia. 

Siswa yang berprestasi lebih banyak mengalami gangguan tajam penglihatan, dimana 

banyak siswa yang membaca dan beraktifitas melihat dekat,itu menunjukkan factor 

dominan dalam kebanyakan kasus gangguan tajam penglihatan. Tujuan penelitian ini 

adalah Untuk mengaetahui Tingkat Mahasiswa/i yang Berprestasi SMA Aek Kanopan 

labuhan batu yang mengalami penurunan tajam penglihatan. Penelitian kualitatif yaitu 

riset yang bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis tantang arti data yang 

diperoleh. Pravelensi penurunan tajam penglihatan pada Mahasisa/i Akademi Refraksi 

Optisi berjumlah 13 (43,3 % ) pada mata kanan mahasiswa/I Akademi Refraksi Optisi, 

sedangakan pada mata kiri berjumlah 11 ( 36,6 % ). Sebagian besar mahasiswa yang 

tidak mengalami penurunan tajam penglihatan berjumlah 17 ( 56,7 % ) siswa SMA Aek 

Kanopan. 

 

KATA KUNCI : GANGGUAN PENGLIHATAN – SISWA 

 

PENDAHULUAN 

Mata adalah bagian yang sangat penting 

dan berharga dalam kehidupan 

kita,karna mata merupakan salah satu 

dari bagian panca indra manusia. Mata 

dapat berfungsi dengan baik apabila ada 

cahaya,dengan adanya cahaya maka 

mata akan dapat melihat dengan 

baik,Meskipun fungsinya bagi 

kehidupan sangat penting, namun sering 

kali mata tidak diperhatikan sehingga 

banyak mata yang mengalami kelainan 

refraksi sehingga ketajaman penglihatan 

terganggu. Titik fokus jauh dasar tanpa 

bantuan alat bervariasi di antara mata 

individu normal tergantung bentuk bola 

mata dan korneanya. 

 

Anatomi dan Embriologi Mata 

Susunan anatomi mata sebagai berikut :  

1). Konjungtiva, 

2). Sklera, 

3). Kornea, 

4). Iris  

5). Koroid, 

6). Lensa,  

7). Aquas humor,  

8). Retina,  

9). Vitreus 

Tajam penglihatan 

Tajam penglihatan merupakan 

pemeriksaan fungsi mata. Gangguan 

penglihatan memerlukan pemeriksaan 

untuk mengetahui sebab kelainan mata 

yang mengakibatkan turunnya tajam 

penglihatan. 

Refraksi 

Refraksi adalah prosedur untuk 

menentukan dan mengukur setiap 

kelainan optik. Pemeriksaan refraksi 

sering diperlukan untuk membedakan 

pandangan kabur akibat kelainan medis 

pada sistem penglihatan. Jadi, selain 

menjadi dasar untuk penulisan resep 

kacamata atau lensa kontak koreksi, 

prosedur ini juga memiliki fungsi 

diagnostik. 

 

Pembagian Bentuk Status Refraksi 

1. Emmetropia. mata dengan sifat 
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emetropia adalah mata tanpa 

adanya kelainan refraksi 

pembiasan sinar mata dan berfungsi 

normal. Pada mata ini daya bias 

mata normal, dimana sinar jauh di 

fokuskan sempurna di daerah 

makula lutea tanpa bantuan 

akomodasi. bila sinar sejajar tidak 

difokuskan pada makula lutea 

disebut ametropia. Mata emetropia 

akan mempunyai penglihatan 

normal 6/6 atau 100%. Bila media 

penglihatan seperti kornea, lensa, 

dan badan kaca keruh maka sinar 

tidak dapat diteruskan ke makula 

lutea 

2. Ametropia. 

Keseimbangan dalam pembiasan 

sebagian besar ditentukan oleh 

dataran depan dan kelengkungan 

kornea dan panjang bola mata. 

 

Klasifikasi Kelainan Refraksi 

Kelainan refraksi adalah keadaan dimana 

bayangan tegas tidak dibentuk pada 

retina (makula lutea). Pada kelainan 

refraksi terjadi ketidak seimbangan 

sistem optik pada mata sehingga 

menghasilkan bayangan kabur. Hasil 

pembiasan sinar pada mata ditentukan 

oleh media penglihatan yang terdiri atas 

kornea, cairan mata, lensa, benda kaca, 

dan panjangnya bola mata. Pada orang 

normal susunan pembiasan oleh media 

penglihatan dan panjang bola matanya 

demikian seimbang sehingga bayangan 

benda setelah melalui media 

penglihatan dibiaskan tepat di daerah 

makula lutea. 

1. Miopia 

Miopia adalah sebuah kesalahan bias di 

mana sinar cahaya paralel yang berasal 

dari angka yang tak terbatas difokuskan 

di depan retina ketika akomodasi 

beristirahat. Bila bayangan benda yang 

terletak jauh difokuskan di depan retina 

oleh mata yang tidak berakomodasi, 

derajat miopia dapat diperkirakan 

dengan menghitung kebalikan dari jarak 

titik jauh tersebut dengan 

demikian, titik jauh sebesar 0,25 m 

menandakan perlunya lensa koreksi 

minus 4 dioptri untuk melihat jarak 

tertentu. Penyebab Miopia : 

1). Miopia Axial hasil dari peningkatan 

panjang antero - posterior bola mata, 

untuk setiap milimeter tambahan 

panjang sumbu bola mata kira-kira lebih 

miopik 3 dioptri, 

2). Miopia Curvatual terjadi karena 

peningkatan kelengkungan kornea 

atau lensa kelengkungan yang lebih 

kuat. jika objek yang digeser lebih dekat 

dari 6 meter,bayangan akan bergerak 

mendekati retina dan terlihat lebih 

fokus, 

3). Miopia Postional diproduksi oleh 

penempatan anterior lensa crystaline di 

mata, 

4). Index miopia hasil dari kenaikan 

indeks bias lensa kristal terkait dengan 

sclerosis nuklir misalnya pada diabetes 

melitus, 

5). Terjadinya myopia karena 

akomodasi berlebihan terjadi pada 

pasien dengan kejang akomodasi. 

a. Miopia ada beberapa macam : 

 Miopia kongenital.  

Miopia kongenital  adalah 

miopia bawaan hadir sejak 

lahir, namun biasanya di 

diagnosis pada usia 2-3 tahun, 

miopia kongenital kadang- 

kadang dapat   berhubungan 

dengan anomali kongenital 

lainnya seperti: Katarack, 

micropthalmos, aniridia, 

magalo kornea, dan pemisahan 

bawaan dari retina, koreksi awal 

miopia adalah bawaan

 yang diinginkan. 

 Miopia sederhana.  

Miopia sederhana adalah 

pengembangan miopia adalah 

berbagai umum, itu dianggap 

sebagai  kesalahan fisiologis 

tidak terkait dengan penyakit 
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mata 

 Miopia Pathologcial. 

Miopia Pathhological adalah 

kesalahan cepat progresife 

mengakibatkan miopia tinggi 

selama masa dewasa awal yang 

biasanya berhubungan dengan 

perubahan degeneratif pada  

mata. 

b. Tingkatan Miopia. Derajat 

beratnya miopia dibagi dalam: 

a). Miopia ringa dimana miopia  

kecil dari pada : -0,25 s/d -3,00 

D, b). Miopia sedang, dimana 

miopia lebih antara : -3,25 s/d - 

6,00, c). Miopia berat atau 

tinggi, dimana miopia lebih 

besar dari – 6,25 atau lebih. 

c. Komplikasi dari Miopia. 

Retina sobek karena rapuhnya 

retina : 

a). Pendarahan,  

b). Ablasio retina,  

c). Ambliopia,  

d). Strabismus. 

2. Penanggulangan Miopia 

 Kacamata. lensa sferis 

konkaf (minus) biasanya 

digunakan untuk mengoreksi 

bayangan pada miopia.lensa 

ini memundurkan bayangan 

ke retina. Koreksi dengan 

menggunakan   lensa   sferis 

negatif yang menghasilkan 

tajam penglihatan maksimal 

tanpa akomodasi. 

 Lensa kontak. Lensa kontak 

mengurangi

 masalah kosmetik yang 

muncul pada penggunaan 

kacamata akan tetapi 

memerlukan perawatan lensa 

yang benar dan bersih, karna 

penggunaan lensa kontak 

dapat menyebkan borok pada 

kornea dan infeksi jika tidak 

di ikuti aturan makainya. 

 Laser. Laser juga dapat 

digunakan

 untuk 

pembentukan koreksi 

penglihatan yang akhir-akhir 

ini banyak digunakan, tetapi 

penggunaan laser juga bisa 

menyebabkan kerusakan 

serius pada mata. Walaupun 

jarang orang-orang penderita 

miopia ini sering mengalami 

degenarasi (proses 

kemunduran), 

 lasik direkomendasikan 

untuk miopia dengan derajat 

sedang sampai berat. 

 Melumpuhkan akomodasi. 

Dengan tetes mata atropine 

silpat, akomodasi ini 

diharapkan lumpuh untuk 

sementara, namun berbagai 

penelitian menunjukkan 

bahwa cara ini tidak selalu 

berhasil dengan baik. 

 Phakic iol. Suatu prosedur 

pemasangan lensa implant 

bagi penderita gangguan 

refraksi yang tidak dapat 

diperbaiki penglihatannya 

melalui terapi excrimerv 

laser dikarenakan minus yang 

terlalu tinggi. 

3. Hypermetropia 

Hypermetropia adalah keadaan 

mata yang tak berakomodasi 

yang memfokuskan bayangan 

dibelakang retina, akibat pendeknya 

sumbu bola mata, lensa mata tidak 

lagi sanggub memfokuskan cahaya 

yang berasal dari objek yang jauh 

apalagi yang tepat pada macula. 

Penyebab Hipermetropia : 1). 

Hipermetropia axial merupakan 

kelainan refraksi akibat bola mata 

pendek, atau sumbu anteroposterior 

yang pendek, 2). Hipermetropia 

kurvatur dimana kelengkungan 

kornea atau lensa kurang sehingga 

bayangan difokuskan di belakang 

retina, 3). Hipermotropia refraktif 

dimana terrdapat indeks bias yang 
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kurang pada sistem optik mata, 

seperti pada afakia. 

4. Astigmatisme. Astigmatisme adalah 

keadaan dimana sinar sejajar tidak 

dibiaskan secara merata pada 

neridian. Akibat sinar cahaya yang 

masuk dalam mata tidak dapat 

bertemu untuk fokus titik tapi dari 

garis fokus. Pada astigmati 

lengkung jari-jari meridian yang 

tegak lurus padanya.

 Penyebab Astigmatisme 

adalah : 1). Adanya kelainan kornea 

dimana permukaan luar kornea 

tidak teratur, 2). Adanya kelainan 

pada lensa dimana terjadi kekeruhan 

pada lensa, 3). Trauma pada 

kornea. 

 

Pemeriksaan Oftalmologik 

1. Anamnesa Mata. Keluhan utama 

digolongkan menurut lama, 

frekuensi, hilang-timbul, dan cepat 

timbulnya keluhan harus 

diperhatikan, demikian pula setiap 

gejala yang berkaitan. Obat-obat 

mata yang dipakai belakangan ini 

dan semua gangguan mata yang 

pernah maupun yang sedang 

terjadi 

harus dicatat. Selain itu, semua 

gejala mata lain yang berhubungan 

perlu diperhatikan. 

2. Gejala Mata Umum. Agar dapat 

melakukan pemeriksaan mata 

dengan benar diperlukan 

pemahaman dasar mengenai gejala 

pada mata. Gejala-pada mata salah 

satunya kelainan penglihatan. 

 

Pemeriksaan Dasar Mata 

Tujuan pemeriksaan fisik mata adalah 

untuk menilai fungsi maupun anatomi 

kedua mata. Fungsi di sini mencakup 

fungsi penglihatan dan bukan- 

penglihatan, seperti gerak mata dan 

kesejajaran (alignment). Secara 

anatomis, maslah mata dapat dibagi 

menjadi tiga daerah: masalah pada 

adneksa (palpebra dan jaringan 

periokular), bola mata, dan orbita. 

 

Tajam Penglihatan Yang Tidak Dapat 

Dikoreksi. 

Ambliopia dalah suatu keadaan mata 

dimana tajam penglihatan tidak pada 

satu mata (yang tidak dapat dikoreksi 

dengan lensa ) tanpa adanya penyakit 

mata organik. Penyakit mata organik ada 

mungkin tidak cukup untuk menjelaskan 

tingkat penglihatannya. Penyebab 

terjadinya ambliopia adalah strabismus, 

oklusi, dan kekeruhan media 

penglihatannya. Bayangan dari mata 

berdeviasi di tekan (disupresi). 

 

Tajam Penglihatan Terhadap Prestasi 

Belajar 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan,baik secara 

individual maupun secara kelompok, 

Sedangkan menurut Mas’ud Hasan 

Abdul Dahar bahwa prestasi apa yang 

telah diciptakan 

,hasil pekerjaan, hasil menyenangkan 

hati yang diperoleh dengan jalan 

keuletan kerja. Penglihatan juga 

merupakan jalur informasi utama, oleh 

karna itu keterlambatan melakukan 

koreksi adanya gangguan penglihatan 

terutama pada siswa yang berprestasi. 

Pada penglihatan dekat seperti ketika 

duduk membaca, menulis dan 

menggambar di meja, kepala fleksi ke 

depan dan dibantu punggung yang 

membungkuk tanpa akomodasi maka 

gambaran suatu objek yang lebih dekat 

dengan mata akan jatuh di belakang 

retina, sehingga menimbulkan kesan 

buram. Membaca pada jarak yang dekat 

memaksa mata untuk bekerja lebih 

keras dalam mempertahankan 

pemfokusan pada suatu objek. 

Membaca tulisan yang kecil juga akan 

menambah beban kerja mata. Makin 

beratnya mata dalam bekerja, maka 

makin bertambahnya resiko untuk 

terjadi regangan pada mata (eye strain) 
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yang akhirnya juga dapat menyebabkan 

penurunan tajam penglihatan. 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi 

gangguan tajam penglihatan 

Adapun faktor resiko penyebab turunnya 

tajam penglihatan itu sendiri 

diantaranya adalah faktor keturunan, 

ras/etnis, dan perilaku. Pada faktor 

perilaku, hal ini yang sering dikaitkan 

sebagai penyebab miopia pada kalangan 

mahasiswa atau pelajar. 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tajam penglihatan antara 

lain yaitu: 1). Membaca dengan jarak 

yang terlalu dekat dan lama, 2). 

Menonton televisi dengan jarak yang 

dekat dan lama, 3). Menggunakan 

komputer terlalu lama, 4). Bermain game 

di komputer terlalu lama, 5). 

Kekurangan pencahayaan diruangan, 6). 

Membaca di ruangan gelap Kekurangan 

asupan gizi, 7). kekurangan vitamin A. 

 

Dampak Tajam Penglihatan 

Terhadap Siswa Yang Berprestasi di 

Bidang Akademis 

Gangguan penglihatan mempunyai efek 

negatif terhadap proses pembelajaran 

dan interaksi sosial 

sehingga dapat mempengaruhi 

perkembangan ilmiah dari intelegensi 

maupun kemampuan akademis, profesi 

dan sosial. 

 

METODOLGI PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

yaitu riset yang bersifat deskriptif dan 

cendrung menggunakan analisis tantang 

arti data yang diperoleh. Metode 

Penelitian ini disusun sebagai penelitian 

iduktif dalam menganalisis Tajam 

Penglihatan terhadap prestasi belajar. 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Labuhan 

Batu Utara, SMA Aek Kanopan 

Waktu Penelitian 

Periode pada penelitian ini berlangsung 

dari Bulan Februari 2018 hingga Bulan 

Agustus 2018 

 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh, 

Data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah data primer, data primer yaitu 

data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya. 

Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah 

bidang siswa – siswi disekolah SMA 

Aek Kanopan 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan 

salah satu aspek yang berperan dalam 

kelancaran dan keberhasilan dalam suatu 

penelitian, dalam penelitian ini metode 

pengumpulam data yang digunakan 

adalah : Metode interview (wawancara) 

wawancara yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi sekumpulan objek yang 

menjadi pusat perhatian, yang padanya 

terkandung informasi yang ingin 

diketahui. Objek ini disebut dengan 

satuan analisis. Satuan analisis memiliki 

kesamaan perilaku atau karaketeristik 

yang ingin diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 30 siswa/i yang 

berprestasi. Sampel contoh himpunan 

bagian dari suatu populasi yang 

dianggap mewakili populasi tersebut 

sehingga informasi apapun yang 

dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap 

mewakili keseluruhan populasi.
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HASIL PENELITIAN 

Adapun hasil yang telah diperoleh setelah melakukan penelitian tentang tajam 

penglihatan di Medan khususnya siswa/i SMA Aek Kanopan sebagai berikut : 

 

No 
Status Tajam 

Penglihatan 
OD Persentas e OS persentas e 

1 Emetropia 17 56,7 % 19 63,4 % 

2 Ametropia 13 43,3 % 11 36,6 % 

 a. Miopia Ringan 7 23,3 % 7 23,3 % 

 
b. Miopia sedang 2 6,7 % 2 6,7 % 

 c.Astigmatisme 

Miopia Simplek 
3 10 % 1 3,3 % 

 d.Astigmatisme 

Miopia Simplex 
1 3,3 % 1 3,3 % 

 

Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Ketajaman penglihatan terbagi menjadi 

dua bagian yaitu emetropia ( mata 

normal) dan ametropia (mata tidak 

normal). Ametropia (mata tidak normal)

 kemudian dapat 

dikelompokkan menjadi beberap 

amacam yaitu : myopia, hipermetropia, 

astigmatisme dan presbyopia. 

Prevalensi penurunan tajam penglihatan 

dilakukan di SMA Aek Kanopan 

Labuhan batu pada siswa SMA Aek 

Kanopan kelas X, Kelas XI, dan Kelas 

XII. Tajam penglihatan pada 

mahasiswa/i merupakan masalah 

kesehatan yang penting, faktor yang 

berhubungan dengan kelainan tajam 

penglihatan pada mahasiswa masih 

jarang dilakukan, sedangkan tajam 

penglihatan yang baik sangat di 

perlukan dalam proses belajar mengajar. 

Hasil penelitian yang dilakukan di SMA 

Aek Kanopan pada siswa/I diperoleh 

sebagai berikut : Dari 30 populasi atau 

responden yang telah diteliti terdapat 17 

responden atau 57% yang berstatus 

emetropia (mata normal) dengan 

pengertian bahwa responden tersebut 

tidak mengalami kelainan pada 

matanya. Sedangkan 13 responden atau 

43,% berstatus ametropia (mata tidak 

normal), dengan pengertian bahwa 13 

responden atau ( 43,4% ) tersebut 

tmengalami gangguan atau kelainan 

pada matan kananya, sedangkan pada 

mata kiri terdapat 11 responden atau 

36,6 % Dari 13 responden yang 

berstatus ametropia atau mengalami 

gangguan padamatanya, terdapat 7 

responden yang berstatus myopia ringan 

atau myopia yang powernya S- 0,25D-S-

3.00D. dan 2 reponden berstatus myopia 

sedang, atau myopia yang powernya S-

3,25D-S-6.00D. kemudian 3 responden 

berstatus astigmatisme myopia 

composites, atau suatu keadaandimana 2 

titik jatuh didepan retina. Sedangkan 1 

responden berstatus astigmatisme 

myopia simplex atau suatu 

keadaandimana 2 masing-masing titik 
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jatuh didepan retina dan satunya tepat 

pada retina. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Demi menjaga konsep penelitian ini 

maka perlu dijelaskan bahwa 

keterbatasan penelitian ini hanya 

meneliti dan membahas tentang 

hubungan prestasi belajar siswa/I SMA 

Aek Kanopan dengan ketajaman 

penglihatan. 

 

Kesimpulan 

Mata adalah bagian yang sangat penting 

dan berharga dalam kehidupan 

kita,karna mata merupakan salah satu 

dari bagian panca indramanusia. 

Pemeriksaan tajam penglihatan 

merupakan pemeriksaan fungsi mata. 

Gangguan penglihatan memerlukan 

pemeriksaan untuk mengetahui sebab 

kelainan ata yang mengakibatkan 

turunnya tajam penglihatan. 

Adapun faktor resiko penyebab myopia 

itu sendiri diantaranya adalah faktor 

keturunan, ras/etnis, dan perilaku. Pada 

faktor perilaku, hal ini yang sering 

dikaitkan sebagai penyebab myopia 

pada kalangan siswa atau pelajar. 

Perilaku yang dimaksudkan ini adalah 

berhubungan dengan perilaku 

perawatan penglihatan saat belajar yang 

tidak baik seperti membaca dengan 

jarak terlalu dekat, pencahayaan lampu 

belajar yang kurang baik, kebiasaan 

membaca sambil tiduran, Dimana hal- 

hal ataupun kebiasaan tersebut apabila 

sering dilakukan diyakini dapat 

menimbulkan atau menyebabkan otot- 

otot disekitar mata akan terkondisikan 

untuk mengalami kontraksi atau 

penegangan. Apabila kontraksi otot 

mata berlangsung terus-menerus, maka 

bola mata bisa semakin memanjang 

sehingga hal itu dapat beresiko 

menimbulkan masalah penglihatan 

myopia. 

Penglihatan merupakan cara utama 

manusia untuk mengintegrasikam 

dirinya dengan hubungan eksternal. 

Gangguan penglihatan mempunyai efek 

negatif terhadap proses pembelajaran 

dan interaksi sosial sehingga dapat 

mempengaruhi 

perkembangan alamiah dari intelgensi 

maupun kemampuan akdemis, profesi 

dan Sosial. 

Tajam penglihatan pada siswa/i SMA 

Aek Kanopan merupakan masalah 

kesehatan yang sangat penting, deteksi 

faktor yang berhubungan dengan 

kelainan tajam penglihtan. Pada 

mahasiswa masih sangat jarang di 

lakukan, sedangkan tajam penglihatan 

yang baik sangat di perlukan dalam 

belajar. Kebiasaan mahasiswa/i 

membaca dengan posisi sambil tidur 

dan memiliki kebiasaan membaca 

sambil telungkup, Berdasarkan 

penelitian ini membaca dengan posisi 

tiduran ataupun dengan telungkup dapat 

mengalami penurunan tajam penglihatan. 

Pravelensi penurunan tajam penglihatan 

pada Mahasisa/i Akademi Refraksi 

Optisi berjumlah 13 (43,3 % 

) pada mata kanan mahasiswa/I 

Akademi Refraksi Optisi, sedangakan 

pada mata kiri berjumlah 11 ( 36,6 % 

). Sebagian besar mahasiswa yang tidak 

mengalami penurunan tajam penglihatan 

berjumlah 17 ( 56,7 % ) siswa SMA 

Aek Kanopan. Kesehatan merupakan 

salah satu hal terpenting dalam hidup 

manusia terutama kesehatan mata, 

karena mata berperan sangat fital dalam 

kehidupan sehari- hari. Berbagai macam 

penyakit mata telah banyak ditemukan 

penyebab dan cara penanggulangannya. 
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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. 
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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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