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bulan sekali (3 edisi dalam setahun) dengan menggunakan sistem peer review untuk
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akan diseleksi tim editor Jurnal Bidan. Naskah yang diterima merupakan naskah asli yang
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JIB menerima artikel/naskah asli yang relevan dengan bidang kebidanan, meta–analisis,
hasil Penelitian, Studi Literatur, Clinical Practice, dan Case Report/laporan kasusdengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Penulisan makalah mengikut format dan aturan penulisan naskah JIB
2. Menggunakan bahasa Indonesia baku, setiap kata asing dicari padanannya dalam
bahasa Indonesia baku dan kalimat yang diambil dari tulisan ilmiah dalam bahasa
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publikasikan atau sedang diajukan kepada majalah/jurnal/media publikasi ilmiah lainnya,
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hasil karya penulis dan belum pernah dipublikasikan kepada Dewan Redaksi. Penulis
pertama harus memastikan bahwa semua penulis pembantu telah menyetujui. Bila
diketahui artikel telah dimuat pada jurnal lain, maka pada Jurnal Ilmiah Bidan edisi
selanjutnya artikel akan dianulir.
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email. Penulis yang naskahnya dimuat akan diberi nomor bukti pemuatan. Naskah yang
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sesuai dengan masukan dari tim.
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yang diterbitkan di JIB
CARA PENGIRIMAN ARTIKEL
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FORMAT DAN ATURAN PENULISAN NASKAH
JURNAL ILMIAH BIDAN (JIB)

JUDUL; TIMES NEW ROMAN 14pt, DIBUAT DENGAN HURUF KAPITAL
SEMUA DAN DICETAK TEBAL DALAM BAHASA INDONESIA 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
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)
2)

e-mail : bidan@domain.com (Ditulis hanya alamat email penulis pertama/utama)
Abstrak
Abstrak ditulis dalam satu paragraf utuh dengan huruf Times New Roman ukuran 10pt spasi
tunggal, teks miring (italic), maksimal 200 kata.. Penulis diwajibkan untuk mengikuti dengan
tepat panduan penulisan naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Bidan. Format
naskah adalah Microsoft Word 2003/2007/2013. Oleh karena itu penulis dihimbau untuk
membaca naskah ini sampai selesai sebelum mengubah format naskah yang akan dikirim.
Abstrak terdiri atas satu paragraf yang di dalamnya hanya boleh terdapat kata-kata dan
lambang. Persamaan sedapat mungkin tidak terdapat dalam abstrak, kecuali terpaksa. Simbol
(terutama huruf Yunani) disisipkan dengan menggunakan menu Insert → Symbol dalam
Microsoft Word 2003, jangan menggunakan huruf biasa yang kemudian diganti hurufnya (font)
dengan Symbol. Hal ini penting karena huruf akan berubah saat style yang telah ada dalam
naskah ini diterapkan. Abstrak berisikan penjelasan singkat mengenai isi naskah yang
sedikitnya memuat tiga hal utama, yaitu: (a) tujuan penelitian, (b) metode penelitian, dan (c)
hasil penelitian, (d) simpulan. 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
berbahasa Indonesia.
Kata Kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, dst. (maksimal 5 kata kunci)

Abstract
The abstract is written in a single paragraph with Times New Roman font size 10pt single space,
italic text, a maximum of 200 words .. The author is required to follow exactly the scriptwriting
guide to be published in the Scientific Journal of the Midwife. The script format is Microsoft Word
2003/2007/2013. Therefore the authors are encouraged to read this manuscript to complete
before changing the format of the script to be sent. The abstract consists of a paragraph in which
there may be only words and symbols. The equations as far as possible are not in the abstract,
unless forced. Symbols (especially Greek letters) are inserted by using the Insert → Symbol menu
in Microsoft Word 2003, do not use regular letters which are then replaced with fonts with
Symbol. This is important because the letters will change when existing styles in this script are
applied. The abstract contains a brief explanation of the content of the manuscript containing at
least three main points, namely: (a) research objectives, (b) research methods, and (c) research
results, (d) conclusions. In addition the authors can add an overview of the research, the reasons
for the research, as well as suggestions and recommendations submitted as long as it does not
exceed 200 words. Abstract comes with keywords (3 to 5 keywords) that serves to facilitate
searching the contents of this manuscript electronically. The contents of the manuscript must be
completed with an English abstract which is a translation of an Indonesian abstract.
Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, etc. (max. 5 keywords)

PENDAHULUAN
Bagian ini terdiri dari dua bagian (berisi latar belakang dan tujuan). 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,
skripsi, tesis, dan disertasi, website, Wikipedia, dokumen resmi, dan makalah seminar,
lokakarya, dan penataran. Semua referensi yang dirujuk dalam paparan, (ditulis dalam
Vancouver style ) dan harus ada di daftar pustaka. Semua kutipan dicantumkan di dalam
Daftar Pustaka. Pendahuluan diharapkan maksimum 35 persen dari keseluruhan isi
naskah.
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 dijelaskan dalam bagian metode sedangkan hasilnya akan dibicarakan
dalam bagian hasil dan pembahasan.
METODE
Metode penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif,
atau kombinasi. Pada bagian metode diharapkan cukup jelas paparan tentang: proses
penelitian, subjek/populasi, sampel/focus, objek penelitian, teknik pengumpulan data,
instrumen penelitian, dan teknik analisis data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berisikan uraian dalam urutan logis tentang hasil penelitian beserta data dalam
bentuk gambar dan atau tabel dilengkapi dengan pembahasan secara ilmiah dan
komprehensif serta didukung oleh pustaka ilmiah yang relevan. Bila terdapat bentuk
tabel, maka tabel diketik dengan huruf (font) Times New Roman, ukuran 10pt, 1 spasi dan

di beri nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks, dengan judul yang singkat namun
menggambarkan isi nya serta menuliskan sumber dan keterangan tabel/gambar sebagai
informasi tambahan.

SIMPULAN
Memuat pernyataan singkat, padat, dan tegas dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA
Sumber yang dirujuk sesuai aturan Vancouver, urut sesuai dengan pemunculan
dalam keseluruhan teks, dibatasi maksimal 25 rujukan dan 80% merupakan periode
publikasi 10 tahun terakhir.

CONTOH PENULISAN DAFTAR PUSTAKA
Buku
Cutnell, J.D., & Johnson, K.W. 2012. Physics (9th ed.). New Jersey: John Wiley &
Sons.
Buku Terjemahan
Giancoli, D.C. 2001. Fisika (Edisi ke-5, Jilid ke-2). Terjemahan oleh Y. Hanum dan I.
Arifin. 1999. Jakarta: Erlangga.
Bab dalam Buku dengan Editor
Taber, K.S. 2010. ”Intuitions, Conceptions and Frameworks: Modelling Student
Cognition in Science Learning”. dalam M. S. Khine & I. M. Saleh (Eds.). New Science
of Learning: Cognition, Computers and Collaboration in Education, 163 – 182.
Dordrecht: Springer.
Jurnal, Prosiding, Majalah, dan/atau Buletin
Rusdiana, D., Hasanah, L., dan Suhendi, E. 2010. ”Mekanisme Hamburan Defek Statis
Dan Vibrasi Termal Terhadap Mobilitas Elektron pada Film Tipis GaN”. Berkala
Fisika, 13 (1): 39 – 44.
Jurnal Online
Tanamatayarat, J., Arayathanitkul, K., Emarat, N., Chitaree, R., & Sujarittham, T. 2012.
"Surveying Thai Freshmen Science Students’ Background Knowledge of Basic
Properties of Laser Beam". Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol. 6, No. 2, June 2012. laman
web: http://www.journal.lapen.org.mx/ju-ne12/LAJPE_643_Tanamatayarat.pdf [diakses
6 Desember 2012].
Wikipedia
Kontributor Wikipedia. 2011. “Fisika”, Wikipedia, Ensiklopedi Bebas, oldid:4435472, 8
Juni 2011. 08:50 UTC [diakses 13 Juni 2011].
Koran
Pitunov, B. 2002. ”Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan?” Majapahit
Post, Edisi 13 Desember 2002. pp. 4 & 11.
Koran (tanpa nama penulis)
Kontributor Jawa Pos. 1995. ”Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri”. Jawa Pos, Edisi 22
April 1995. pp.3.
Dokumen Resmi
Pemerintah Republik Indonesia. 2009. ”Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Dokumen Resmi
Pemerintah Republik Indonesia. 2009. ”Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059.
Laporan Penelitian, Disertasi, Tesis, dan/atau Skripsi
DeChenne, S.E. 2010. ”Learning to Teach Effectively: Science, Technology,
Engineering, and Mathematics Graduate Teaching Assistants’ Teaching Self-Efficacy”.
Doctoral Dissertation, Oregon State University.
Makalah Seminar, Lokakarya, dan Penataran
Liliasari. 2011. ”Membangun Masyarakat Melek Sains Berkarakter Bangsa Melalui
Pembelajaran”. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional IPA, Universitas Negeri
Semarang, Semarang, 16 April.

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Instansi
Alamat Kantor
No. Telp
Alamat Rumah
No. Telp
Email

:
:
:
:
:
:
:
:

Bersama ini saya sampaikan 1 (satu) set artikel dengan judul:
.............................................................................................................................................
Saya menyatakan bahwa naskah artikel tersebut:
1. Bukan merupakan hasil plagiat dan tidak mengandung unsur plagiat
2. Tidak / belum pernah dan atau Tidak sedang diproses untuk diterbitkan dalam
bentuk apapun
3. Tidak sedang dikirimkan ke berkala lain untuk dipertimbangkan pemuatannya
4. Semua nama yang tercantum dalam baris kepemilikan memang berhak menjadi
pengarang dan sudah menyetujui bentuk akhir naskah yang diajukan
5. Bersedia menanggung resiko terhadap keakuratan data dan tidak akan meminta
pertanggungjawaban kepada redaksi terhadap kesalahan data yang diberikan.
Besar harapan saya agar artikel penelitian ini dapat dimuat di Jurnal Ilmiah Bidan (JIB)
edisi mendatang. Selanjutnya saya menyetujui untuk memberikan artikel penelitian ini
kepada JIB, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas
karya ilmiah saya tersebut.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima
segala tindakan yang diambil oleh Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Bidan (JIB), apabila di
kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar
<Nama Kota>, <Tanggal> Desember 2017
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Nama Lengkap Penulis

