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MEDETEKSI DINI PASIEN LOW VISION Di RSUD Dr. DJASAMEN 

SARAGIH PEMATANG SIANTAR TAHUN 2019 

 

Syahru Romadhan, Yenni 

Prodi Optometri 

STIKes Binalita Sudama 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui penderita Low Vision di 

RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH PEMATANG di mana lowvision sendiri adalah 

pasien dengan penurunan fungsi visual setelah penanganan maksimal atau setelah 

koreksi terbaik dengan kacamata dan lensa kontak bahkan setelah penanganan operasi 

dan Low Vision bisa terjadi karena degenerasi makula, glaukoma, retinopatidiabetik, 

dan katarak, serta karena penyakit langka stargrand. Low vision juga bisa terjadi akibat 

tumor, infeksi, cedera, fibroplasiasRetrolental, diabetes, gangguan pembuluh darah, atau 

miopia. Namun demikian lowvison juga dapat terjadi pada bayi baru lahir atau pada 

anak-anak, dengan istilah lain kelainan congenital. Demikian pula dapat diakibatkan 

oleh virus rubella, maupun diabetes yang diderita oleh ibunya saat mengandung, serta 

albino. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Low Vision, 

penyebab terjadinya penderita Low Vision dan penanganan yang harus di lakukan untuk 

penderita yang mengalami Low Vision. Metode penelitian yang di gunakan adalah 

metode kuantitatif yang mana melakukan penelitian dengan cara mengetahui teori, 

mengumpulkan data dan menganalisis penyakit yang terjadi lalu tindakan yang harus di 

lakukan. Setelah itu penulis akan dapat menyimpulkan apa yang di alami dan 

penanganan yang harus di lakukan untuk penderita Low Vision setelah di lakukan 

Visus. Penulis juga akan menuliskan hasil yang merujuk pada rumusan masalah yang 

akan di teliti pada pasien penderita Low Vision di RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH 

PEMATANGSIANTAR. 

Kata Kunci: PASIEN LOW VISION Di RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH 

PEMATANG SIANTAR 

 

PENDAHULUAN 

Menurut WHO, pasien lowvision adalah 

pasien dengan penurunan fungsi visual 

setelah penanganan maksimal atau 

setelah koreksi terbaik dengan kacamata 

dan lensa kontak bahkan setelah 

penanganan operasi, pada mata dengan 

koreksi <6/18 sampai dengan persepsi 

cahaya  atau  dengan  gangguan  lapang 

pandang<10° dari titik fiksasi, keadaan ini 

masih bisa diatasi dengan rehabilitasi 

ataupun alat bantu optik dan non optik 

untuk melakukan kegiatan sehari-hari. 

Sedangkan pasien kebutaan adalah 

pasien dengan suatu keadaan yang mana 

terjadi ketajaman penglihatan dengan 

kriteria penilaian yang berbeda pada 

setiap Negara (Inggris :visus <3/60, 

Amerika dan Kanada : visus  <20/200), 

ada 3 indikator kebutaan : (1) 

rabun/visus <6/18, (2) rabun/visus <6/60, 

(3) buta/visus  <6/60 lapang pandang 

<10°, (4) buta/visus  <1/60 lapang 

pandang <5° (WHO). BerdasarkanWHO 

kasus lowvision itu angkanya 3-4 kali 

lebih besar dari angkakebutaan. 

Pada tahun 2012, jumlah orang 

dengan kerusakan penglihatan, 

termasuk di dalamnya lowvision dan 

kebutaan, mencapai 285 juta orang. 

Kebutaan dapat disebabkan oleh banyak 

faktor. Di Indonesia sendiri, katarak 

merupakan penyebab kebutaan yang 

paling sering. Di Indonesia, setiap satu 
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menit terdapat satu orang yang 

terancam mengalami kebutaan. Ini 

merupakan angka kebutaan yang cukup 

tinggi. Yang mengejutkan, 80 persen 

dari penyebab kebutaan dapat dicegah 

dan diobati dengan rutin memeriksakan 

kesehatan mata 

 

 

KAJIAN TEORITIS 

Pengertian Low Vision 

Low vision adalah seseorang 

yang memiliki penglihatan jauh, tetapi 

masih  mungkin dapat melihat objek dan 

benda-benda yang berada pada jarak 

beberapa inci atau maksimum pada 

jarak beberapa kaki (Emirat, Barragas 

NatalieC) 

Low Vision adalah seseorang 

yang memiliki tajam penglihatan yang 

menurun dan ada kelainan pada luas 

pandang atau pada visual sistem (The 

United States standardsfor Low Vision 

Service) 

Low Vision adalah mereka yang 

mengalami kelainan penglihatan 

sedemikian 

rupatapimasihdapatmembacahurufyang 

dicetak besar dan tebal menggunakan 

alat bantu penglihatan maupun tidak 

(Dr. Juang Sunanto) 

Ciri – Ciri LowVision 

5 (lima) Ciri-ciri Umum Low Vision: 

1. Menulis dan membaca dalam jarak 

dekat 

Hanya dapat membaca huruf 

berukuran besar. Memicingkan mata 

atau mengerutkan dahi ketika melihat di 

bawah cahaya yang  terang. Terlihat 

tidak menatap lurus ke depan ketika 

memandang sesuatu. Kondisi mata 

tampak lain, misalnya terlihat berkabut 

atau berwarna putih pada bagianluar 

Penyebab Terjadinya LowVision 

Low vision dapat terjadi pada 

setiap jenjang usia, dari bayi hingga 

lanjut usia. Penyebab umum dari 

lowvision, terutama dengan orang 

dewasa yang lebih tua, termasuk 

degenerasi makula, glaukoma, 

retinopatidiabetik, dan katarak, serta 

karena penyakit langka stargrand. 

Pengobatan dan penanganan dini dapat 

lebih efektif, dan memungkinkan orang 

mempertahankan penglihatan atau visi. 

Pada dasarnya penyakit – penyakit 

yang dapat mengakibatkan lowvision 

dibagi dalam 2 garis besar, dimana 

pembagian ini dibagi menurut kondisi 

penyakit yang menyebabkan lowvision, 

diantaranya : 

 

Penyakit Reversible 

Yaitu suatu penyakit pada mata 

dimanajenis penyakit ini masih bisa 

ditanggulangi atau diatasi dengan 

menggunakan operasi sehingga keadaan 

visus maupun lapang pandang dapat 

dikembalikan seperti semula. Yang 

termasuk pada golongan itu yaitu: 

 

Katarak 

Pada penyakit ini lensanya menjadi 

keruh biasanya dijumpai pada usia 

lanjut. Kekeruhan ini akan 

mengakibatkan turunnya tajam 

penglihatan sehingga satu-satunya cara 

adalah dengan melakukan operasi 

mengeluarkan lensa yang keruh dan 

diganti dengan lensa tanam intra okuler 

(IOL). 

 

Iridocyclitis 

Adalah radang dari iris dan korpus 

siliaris.  Disini pupil menjadi kecil 

(miosis) karena  edema iris dan pinggir 

pupil irregularkarena pelengketan antara 

iris dengan kapsulalentisanterior 

 

 

Penyakit Irreversible 

Yaitu suatu penyakit pada mata yang  

merupakan suatu kondisi yang sudah 

tidak dapat lagi ditanggulangi atau 

diatasi dengan melakukan operasi, 

sehingga hanya bisa memanfaatkan 

tajam penglihatan sisa dengan 



146  

mendekatkan objek. Yang termasuk 

dalam golongan ini adalah: 

 

Retinopati Diabetik 

Retinopatidiabetik adalah salah satu 

bentuk komplikasi diabetes melitus, di 

mana kadar gula yang tinggi pada 

akhirnya mengakibatkan kerusakan 

pada pembuluh darah retina mata, 

terutama di jaringan-jaringan yang 

sensitif terhadap cahaya. Kondisi ini 

dapat diderita oleh siapapun yang 

menderita diabetes tipe 1 maupun 2, 

terutama mereka yang gula darahnya 

tidak terkontrol dan telah menderita 

diabetes dalam jangka waktu yang lama. 

 

Retinitis Pigmentosa 

Retinitis pigmentosa adalah kelompok 

penyakit yang menyerang retina. Retina 

merupakan lapisan dalam dari mata 

yang memiliki dua sel khusus yang 

mengirim gambar ke otak.  Sel yang 

sensitif terhadap cahaya ini merupakan 

sel batang dan sel kerucut. Retinitis 

pigmentosamenghancurkan sel batang 

pada retina yang menyebabkan 

hilangnya penglihatan secara perlahan 

hingga menyebabkankebutaan. 

 

Degenerasi MakulaSinilis 

Keadaan dimana berkurangnya nutrisi 

untuk koroid dan retina yang pada 

akhirnya menyebabkan terjadinya 

degenerasi di makula 

KekeruhanKornea. Keadaan dimana 

terjadi sikatrikyang  disebabkan radang 

kornea(keratitis). 

 

Gejala LowVision 

Berkurangnya LapangPandang 

Pada lowvision, lapang pandang dapat 

berkurang secara sentral atau dimulai 

dari pinggir, dapat juga secara ekcentrik 

atau acak. 

Daerah yang telah berkurang atau 

hilang fungsinya disebut skotoma. Ada 

2 jenis skotoma dalam hal ini, yaitu : 

Skotoma positif, adanya bagian yang 

dapat dilihat pasien dalam lapangan 

pandang sebagai bintik atau benda 

hitam. 

Skotomanegative, adalah bagian yang 

tidak dapat dilihat pasien dalam 

lapangan pandangnya dan tidak 

disadarinya, yang hanya dapat 

ditemukan pada pemeriksaan lapang 

pandang. 

 

Penurunan TajamPenglihatan 

Seseorang yang masih memiliki visus 

yang normal bisa melihat pada jarak 6 

meter tanpa alat bantuan. Berarti kondisi 

visus pasien tersebut adalah 6/6 (orang 

normal bisa melihat optotipsnellen pada 

jarak 6 meter, pasien juga bisa melihat 

optotipsnellen pada jarak 6 meter) atau 

emetrop (istilahmedis). 

  

 Berkurangnya Kepekaan Kontras 

Kepekaan kontras adalah ukuranyang 

sangat penting dari fungsi visual, 

terutama dalam situasi cahaya rendah, 

kabut atau silau, ketika kontras antara 

objek dan latar belakang mereka sering 

berkurang. Berkendara di malam hari 

adalah contoh kegiatan yang 

membutuhkan sensitivitas kontras yang 

baik untuk keselamatan. 

  

Berkurangnya Kepekaan Warna 

Penglihatan warna yang normal 

didasarkan pada spesiasi sel – sel 

photoreceptor yang bereaksi terhadap 

gelombang cahaya dengan panjang 

tertentu. Berkurangnya penglihatan 

warna atau buta warna yang bersifat 

turunan biasanya mempengaruhi 

kepekaan pengenalan warna merah, 

hijau, dan biasanya tidak berhubungan 

dengan kelainan penglihatan lain. 

Namun pada kasus lowvision sering  

terjadi buta warna jenis lain, misalnya 

berkurangnya kepekaan warna biru-

kuning yang diakibatkan oleh 

perubahan patologis pada retina atau 

syarafpenglihatan. 
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 Cara Mendeteksi Penderita Low Vision 

Observasi secara fisik (adakah bentuk 

fisik (luar), adakah kelainan bentuk fisik 

yang ada di dalam. 

 

 

Karakteristik Refraksi Low Vision 

Pada pemeriksaan tajam 

penglihatan dekat dilakukan pada jarak 

yang lebih dekat dari normal biasanya 

pada jarak < 25 cm atau senyaman 

pasien tersebut Sebagian besar alat 

bantu yang akan diberikan secara 

monokuler 

Alat-Alat Bantu LowVision 

Alat bantu lowvision adalah alat yang 

digunakan untuk membantu penglihatan 

penderita lowvision, yang terbagi atas: 

Alat bantu lowvisionoptic Untuk jauh 

Kacamata dengan resep yang tepat 

merupakan langkah awal dari 

penanganan lowvision 

Telescope adalah untuk melihat objek 

jauh, telescope dapat memperbesar 

mencapai  30x pembesaran 

Untuk dekat 

Standmagnifier merupakan alat bantu 

penglihatan jenis khusus untuk 

pasienyang 

memiliki tangan gemetar. Walaupun 

lapangan pandang lebih minim 

dibandingkan dengan kacamata, 

standmagnifier dapat digeser sepanjang 

bahan bacaan. 

Handmagnifier merupakan alat bantu 

untuk jarak dekat seperti kaca pembesar  

yang  dipegang oleh satu tangan dan 

satu tangannya lagi memegang 

bahanbacaan 

Dome magnifier merupakan alat bantu 

untuk penderita lowvision yang hampir 

sama dengan kaca pembesar, hanya saja 

dome memiliki ukuran yang lebih kecil 

dan tidak memiliki penyanggah, dan 

memiliki kelebihan dimana luas 

penglihatan lebihlebar 

Video magnifier atau closed-

circuittelevision (CCTV) merupakan 

alat berteknologi tinggi yang berbentuk 

seperti televisi, dipergunakan oleh 

penderita lowvision untuk menjalani 

kehidupan yang lebih mandiri seperti 

dalam kehidupan sehari-hari, di kantor, 

di sekolah, di rumah. Cara kerja pada 

alat ini yaitu objek yang akan dibaca 

diletakkan di bawah kamera, kemudian 

diperbesarkan ke layar monitor secara 

elektronik. 

Alat bantu lowvision nonoptik 

1. Alat peraga : Alat peraga tactualatau 

audio yaitu alat peraga yang dapat 

diamati melalui perabaan atau 

pendengaran. Alat peraga tersebut 

antara lain: 

2. Benda asli: makanan, minuman, 

binatang peliharaan (kucing, ayam, 

ikan hias), tubuh anak itu sendiri, 

tumbuhan, tanaman, elektronik, 

kaset,dll 

3. Benda asli yang diawetkan: binatang 

liar/buas atau yang sulitdidapatkan 

4. Benda asli yang dikeringkan: 

herbarium,insectarium 

5. Benda model tiruan: model kerangka 

manusia, model alat pernafasan,dll. 

6. Gambar – gambar yangdiperbesar 

7. Gambar timbul sesuai dengan bentuk 

asli: grafik, diagram,dll 

8. Gambar timbul skematik: rangkaian 

listrik, denah,dll 

9. Peta timbul: provinsi, pulau, negara, 

daratan, benua,dll 

10. Globe timbul 

11. Papan baca 

12. Penyangga buku 

Lampu fungsinya untuk memperbaiki 

intensitas cahaya dan meningkatkan 

jarak baca. Penggunaan lampu belajar 

bertujuan agar intensitas cahaya dapat 

diatur ketika membaca. 

13. Spidol fungsinya agar tulisan 

menjadi lebih tebal dan mudah 

dilihat kekontrasannya ketika ditulis 

di kertas berwarnaputih. 

14. Kacamata filter adalah alat yang 

digunakan untuk melihat bacaan atau 

objek  yang dibutuhkan oleh 
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seseorang yang tidak bisa 

melihatwarna 

15. Filter plastik pada penderita 

lowvision, kepekaan kontras akan 

berkurang sehingga penderita 

lowvision sering kali mengalami 

kesulitan dalam membaca. Filter 

plasticsangat membantu bagi 

penderita lowvision pada saat 

membaca 

16. Topi fungsinya agar cahaya matahari 

yang masuk tidak berlebihan dan 

tidak membuat penderita lowvision 

menjadisilau 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif yaitu penelitian 

ilmiah yang sistematis terhadap bagian-

bagian dan fenomena serta hubungan-

hubungannya. Tujuan penelitian 

kuantitatif adalah mengembangkan dan 

menggunakan model-model matematis, 

teori- teori dan/atau hipotesis yang 

berkaitan dengan fenomena alam. 

Proses pengukuran adalah bagian yang 

sentral dalam penelitian kuantitatif 

karena hal ini memberikan hubungan 

yang fundamental antara pengamatan 

empiris dan ekspresi matematis dari 

hubungan-hubungan kuantitatif. 

 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Di 

RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang 

Siantar Tahun 2019 

 

Waktu Penelitian 

Periode waktu pada penelitian 

ini berlangsung dari bulan Februari 

hingga bulan Mei 2019. 

 

Sumber data 

Sumber data ini menggunakan 

data primer. Dalam penelitian ini data 

yang diperoleh langsung dari pasien 

dalam bentuk pemeriksaan, observasi, 

dan interview melalui interaksi terhadap 

pasien. 

 

Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara mendalam

 (Indepth Interview) 

Wawancara dipergunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan subjek 

penelitian sehingga diperoleh data-data 

yang diperlukan. Teknik wawancara 

mendalam ini diperoleh langsung dari 

subyek penelitian melalui serangkaian  

tanya jawab dengan pihak pertama yang 

terkait langsung dengan pokok 

permasalahan. Hal yang ditanyakan 

adalah riwayat penyakit mata terdahulu 

dan familyhistory, sehingga dapat 

memperoleh informasi yang dibutuhkan 

untuk memperakurat data pemeriksaan 

matapasien. 

2. Observasi 

Observasi langsung yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu melakukan pemeriksaan 

secara tepat dan 

akurat bagaimana teknik pemeriksaan 

lowvision dengan mencatat semua  hasil 

pemeriksaan sehingga diperoleh resep 

hasil akhir. Dengan demikian, peneliti 

dapat mengetahui alat bantu dan  

penanggulangan yang seharusnya 

diberikan kepada sipasien. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi umumnya adalah seluruh 

pasien yang datang ke Di RSUD Dr. 

Djasamen Saragih Pematang Siantar 

Tahun 2019 

Sampel Dalam penarikan sampel 

dilakukan pada 30 pasien saja. 
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PEMBAHASAN 

Sampel Penelitian 

Dalam penarikan sampel hanya dilakukan kepada 30 yang datang ke Di RSUD 

Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar pasien dan dipilih secara random yang akan 

dideteksi kemungkinan terjadinya lowvision atau tidak. Berikut adalah data pasien. 

Tabel 4.1 Data pasien yang akan dideteksi kemungkinan terjadinya lowvisio  

 

No Nama Jenis Kelamin Umur VA.ODS 

1 Fatimah P 55 6/9 

2 Juliawati P 18 6/6 

3 Zuliadi L 28 6/6 

4 Cut Sabrina P 18 6/6 

5 Idawati P 40 6/7,5 

6 Muhajir L 12 6/21 

7 Inong P 42 6/6 

8 Sakdiah P 38 6/6 

9 Sukiman Putra L 56 6/12 

10 Agus L 40 6/7,5 

11 Abu Taus L 56 6/9 

12 Suprapto L 39 6/6 

13 Agam L 39 6/6 

14 Nursaida P 41 6/7,5 

15 Lia Wardani P 23 6/6 

16 Cut Tari P 24 6/6 

17 Amnul Mauliza P 29 6/6 

18 Melisa P 20 6/6 

19 Hafifuddin L 69 6/18 

20 Dedi Setiadi L 50 6/9 

21 M. Rizal L 32 6/6 

22 Weni Susanti P 30 6/6 

23 Hanna P 28 6/6 

24 Saniah binti Hasan P 35 6/6 

25 M.Saleh L 40 6/7,5 

26 Salma A. Wahab P 15 6/6 

27 Kamaluddin L 17 6/6 
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Non LV Low Vision 

40 
30 
20 
10 
0 

GRAFIKPERBANDINGAN 

PASIEN LOW VISION 
BERDASARKAN UMUR 

3

0 

2
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GRAFIKPERBANDINGAN 
JUMLAH PASIEN LOW VISION 

DAN NON LOW VISION 

28 Prihartini P 14 6/6 

29 M. Fajri L 44 6/7,5 

30 Ratna Dewi P 43 6/7,5 

 

Persentase jumlah pasien laki-laki dan perempuan adalah: 

Laki – laki : 13 orang (43%) 

Perempuan : 17 orang (57%) 

 

 

 
 

Persentase jumlah pasien dengan umur <17 tahun dan >17 tahun adalah : 

<17 tahun : 3 orang (10%) 

>17 tahun : 27 orang (90%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemen FungsiPenglihatan 
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Pemeriksaan Penglihatan Jauh.Pemeriksaan Penglihatan Dekat. 

2. Kontras 

3. Warna 

4. Cahaya 

5. Posisi 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis

 dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa: 

Persentase jumlah pasien dengan 

kategori lowvision dan non lowvision 

adalah: 

Low vision : 1 orang (3%) 

Non Low vision : 29 orang (97%) 

1. Low vision tidak sama dengan 

kebutaan karena penderita 

lowvisionhanya kehilangan 

sebagian penglihatan dan masih 

memiliki sisa penglihatan yang 

dapat ditingkatkan menggunakan 

alat bantu lowvision. 

2. Penyebab umum lowvision adalah 

degenerasi makula, glaukoma, 

retinopatidiabetik, dankatarak. 

3. Salah satu gejala lowvisionadalah 

berkurangnya lapang pandang dan 

cara mendeteksinya yaitu dengan 

observasi secara fisik dan 

tingkahlaku. 

4. Cara menangani pasien 

lowvisionyaitu dengan melakukan 

prosedur pemeriksaan seperti tes 7 

elemen dan peresepanalat bantu 

optik dan nonoptik. 

5. Hasil pemeriksaan pasien 

lowvisionpada kasus ini adalah: 

Visus jauh : Teleskop pembesaran 6x 

mencapai visus 6/9 

Visus dekat : Dome 13 D mencapai 1,25 

M 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan 

penelitian tersebut dapat disarankan 

kepada beberapa  pihak hal – hal 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis, 

terutama dalam menerapkan ilmu 

ke masyarakat mengenai 

pengetahuan mendeteksi dini 

penderita lowvision. 

2. Bagi masyarakat, memberikan 

informasi mengenai gejala – gejala 

lowvision, sehingga masyarakat 

lebihmengerti. 

3. Bagi STIKesBinalita Sudama 

Medan, sebagai tambahan literatur 

perpustakaan di bidang penelitian, 

khususnya mengenai cara 

mendeteksi dini penderita 

lowvision, yang nantinya akan 

bermanfaat bagi mahasiswa sebagai 

bahan rujukanpenelitian. 

4. Bagi instansi Dinas Kesehatan dan 

Instansi terkait, sebagai tambahan 

pengetahuan tentang cara 

mendeteksi dini penderita 

lowvision. 

5. Bagi peneliti lain, sebagai bahan 

referensi dalam melakukan 

penelitian yang berhubungan 

dengan penelitianini. 

6. Bagi Di RSUD Dr. 

DjasamenSaragih Pematang Siantar 

, sebagai tambahan pengetahuan 

tentang cara mendeteksi dini 

penderita lowvision, yang nantinya 

akan bermanfaat bagi karyawan 

sebagai bahan rujukan. 



 

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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