
CARA PEMBUATAN TULISAN 

ILMIAH KEDOKTERAN DAN 

ILMIAH POPULER

Faisal Yunus

Bagian Pulmonologi dan Kedokteran 
Respirasi FKUI - Rumah Sakit Rujukan 

Respirasi Nasional Persahabatan

Jakarta



No written is no action



Mengapa kita perlu menulis?



 Memberikan informasi

 Memberikan inspirasi

 Menimbulkan komunikasi

 Mengembangkan ilmu

 Mengaktualisasi diri

Perlu mrnulis untuk:



PENDAHULUAN

 Tulisan Ilmiah Kedokteran

 Artikel penelitian (Artikel asli)

 Tinjauan pustaka

 Makalah ilmiah populer

 Laporan kasus



Artikel Penelitian



ARTIKEL PENELITIAN

Susunan isi artikel penelitian:

 Abstrak

 Pendahuluan

 Bahan dan cara kerja

 Hasil

 Diskusi

 Kesimpulan/Penutup

 Daftar Pustaka 



ABSTRAK

Abstrak terstruktur terdiri dari:

 Intoduction

 Method

 Result

 Assessment

 Discussion



PENDAHULUAN

 Latar belakang penelitian

 Masalah yang ada (pertanyaan penelitian)

 Hasil penelitian terdahulu

 Tujuan penelitian

 Hipotesis penelitian

 Jenis penelitian



BAHAN DAN CARA KERJA

 Subjek penelitian

 Kriteria inklusi

 Kriteria ekslusi

 Besar sampel

 Bahan

 Zat yang digunakan

 Alat yang dipakai

 Cara kerja

 Alur penelitian

 Tempat penelitian

 Waktu penelitian

 Statistik yang digunakan



HASIL PENELITIAN 

 Tabel

 Grafik/gambar

 Algoritma

 Narasi

Hasil disajikan dalam bentuk yang mudah

dimengerti, dapat bberupa narasi, tabel 

atau gambar



DISKUSI

 Menjelaskan hasil yang didapat

 Alasan kenapa didapatkan hasil itu

 Membandingkan dengan hasil

penelitian terdahulu

 Membuat hipotesis baru



KESIMPULAN/PENUTUP

 Kesimpulan hasil penelitian sesuai

dengan tujuan penelitian

 Saran untuk pembaca

 Saran untuk penelitian berikut

 Ucapan terima kasih



Tinjauan Pustaka



TINJAUAN PUSTAKA

 Masalah yang hangat

 Masalah yang baru

 Masalah yang sering ditemui

 Masalah yang kontroversi

 Masalah yang penting tapi jarang

dibicarakan



ISI TINJAUAN PUSTAKA

 Pendahuluan

 Definisi

 Epidemiologi

 Patogenesis, patofisiologi

 Pemeriksaan fisis

 Pemeriksaan penunjang

 Diagosis, macam-macam teknik

 Klasifikasi

 Penatalaksanaan

 Penutup atau kesimpulan

 Daftar pustaka



ISI TINJAUAN PUSTAKA

Isi infprmatif

Sebutkan bermacam-macam definisi, 
teknik, klasifikasi, jenis pemeriksaan

Tulisan yang mendukung dan yang 
menentang

Tidak berpihak

Gambar dan tabel

Gambar dan tabel diterjemahkan



PENDAHULUAN

Latar belakang

Berisi pengantar : - mengapa perlu ditulis

- masalah yang penting,  

sering muncul, ada hal 

baru, info baru ( diagnosis,

teknik pemeriksaan,   

penatalaksanaan), masalah 

yang kontroversi

- topik yang sedang populer

Maksimal 3 alinea / paragraf

Maksimal 2 halaman

Boleh dengan kata-kata sendiri atau ada rujukan

 Pengantar untuk isi makalah



BAHASA

Mudah dipahami

Bahasa Indonesia yang benar

Istilah yang benar/baku

Kalimat tidak terlalu panjang

Kalimat jelas maksudnya

Alinea/paragraf minimal 8 baris

Awal kalimat tidak boleh:  - singkatan

- kata sambung

- angka



 Singkatan yang idak lazim harus dibuat 

selengkapnya lebih dahulu, baru kemudian 

digunakan singkatannya.

Bahasa Inggeris sebaiknya diterjemahkan. 

Gunakan Bahasa Indonesia bila ada.



BAHASA INGGERIS 

Bila harus pakai istilah Bahasa Inggeris, maka ditulis 

sebagai berikut:

~ Ditulis miring, contoh airway remodeling

~ pakai tanda petik, contoh ”airway remodeling”

~ Dalam kurung, contoh (airway remodeling)

 Gunakan salah satu saja, jangan tulis huruf  

miring bila telah memakai tanda kurung, 

jangan tulis (underdiagnosis).



KALIMAT EFEKTIF

 kalimat yang efektif

 kalimat tidak terlalu panjang

 alinea atau paragraf jangan terlalu

pendek, satu alinea minimal 8 baris



BAHASA ILMIAH

 Menggunakan istilah yang benar untuk   

bahasa ilmiah.

~ perempuan, bukan wanita

~ laki-laki, bukan pria  seperti 

~ perempuan hamil, bukan wanita hamil, 



 arti jelas dan tidak meragukan

 Amir mempunyai seorang adik yang sangat

menyayangi anjing. Pada hari libur ia

sering membawanya berjalan-jalan.

ia dalam kalimat di atas bisa adik Amir, tetapi 

bisa juga anjing.



BAHASA YANGNG 

DIGUNAKAN

 Bahasa Indonesia yang benar

 Istilah yang benar

 Acuan Bahasa Inggeris

 Taat azas / konsisten



BAHASA INDONESIA YANG BENAR 

 Daripada, untuk membandingkan:

 Contoh pemakaian kata daripada yang salah 

- Pendidikan daripada mahasiswa 
tergantung…..

- Kejadian itu telah menimbulkan 
kegelisahan daripada masyarakat pada 
penyakit

- Penggunaan daripada antibiotik pada 
infeksi telah…



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

- daripada hanya dipakai untuk membandingkan, 

contoh sebagai berikut:

~  angsa  lebih cantik daripada itik

~  intan lebih mahal daripada emas

- daripada = ketimbang 



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

- dari tidak dipakai sebagai terjemahan dari of 

Contoh pemakaian dari uang salah:

~  lapisan epitel dari mukosa bronkus berbentuk …

~  pengobatan dari asma persenten ringan …

~  risiko dari infeksi di ruang ICU terjadi …

~. Banyak penelirian tentang efikasi dari steroid pada

~ inflamasi itu mengganggu fungsi dari organ

~ efikasi dan keamanan dari obat kanker telah …

-



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

- di mana hanya dipakai untuk keterangan 

tempat, bukan terjemahan dari which

Contoh pemakaian yang salah

~ pada infeksi yang berat di mana terdapat banyak ..

~ pemberian antibiotik di mana dosisnya …

~ kata adanya. Itu sendiri bukanlah Bahasa Indonesia 

yang baku



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

Awalan                     Kata depan

- keluar                             ke luar

- kedalaman                     ke dalam

- diatasi                             di atas

- dibawa                            di bawah

- dirumahkan                   di rumah

- dibatasi                           di batas

- dipukul                           di bangku

- diketahui                        di mana

- dikemukakan                 di seluruh



BAHASA INDONESIAYANG BENAR

 postoperasi        bukan      pascaoperasi

 pascabedah bukan      postbedah

 foto toraks          bukan      foto thorax

 asma bronkial    bukan      asma bronchial

 bronkitis             bukan      bronkhitis

 subjek                 bukan       subyek

 objek                   bukan       obyek

Pakai istilah dari bahasa yang sama, Jangan pakai 

istilah 

dari dua bahasa yang berbeda.

•



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

 antihistamin         bukan      anti histamin

 noninvasif            bukan      non invasif

 respons                 bukan       respon

 insidens                bukan       insidensi

 prevalens             bukan      prevalensi

 sistem                   bukan      sistim

 risiko                    bukan      resiko

 frekuensi              bukan      frekwensi

 kuitansi                bukan      kwitansi

 jadwal                  bukan      jadual

 prabedah             bukan      pra bedah



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

Pemakaian awalan asing
Salah Benar

Multi guna Multiguna

Intra vaskular Intravaskular

Ektra hepar Ektrahepar

Anti alergi Antialergi

Post operasi Postoperasi

Pre eklampsi Preeklampsi

Pra promosi Prapromosi

Non invasif Noninvasif



Pengindonesiakan bahasa asing

 Active - aktif

- aktivasi

- aktivitas

- Motive - motif

- motivasi

BAHASA INDONESIA YANG BENAR



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

 Rujukan dari Bahasa Inggris

Salah Benar

Analisa Analisis

Anamnesa Anamnesis

Diagnosa Diagnosis

Prognosa Prognosis



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

 Menterjemahkan Bahasa Inggeris ke Bahasa 

Indonesia

1. Akhiran ar   menjadi ar

Contoh:  ~ vascular  ---- vaskular

~ alveolar   --- - alveolar

~  cellular  ----- selular

~  muscular  ---- muskular

~  ventricular ---- ventrikular



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

 Menterjemahkan Bahasa Inggeris ke Bahasa 

Indonesia

1. Akhiran ary   menjadi er

Contoh:  ~ primary    ---- primer

~ secondary  --- - sekunder

~ pulmonary --- pulmoner

~  cappilary  ---- kapiler

~  biliary      ---- bilier



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

 Rujukan dari Bahasa Inggeris

Petunjuk : ary - er

ar - ar

Salah Benar

Pulmonary artery Arteri pulmoner

Coranary heart disease

Pulmonary hypertension

Penyakit jantung koroner

Hipertensi pulmoner

Alveolar macrophage Makrofag alveolar

Vascular tumour Tumor vaskular



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

 Menterjemahkan Bahasa Inggeris ke Bahasa 
Indonesia

1. Akhiran c   menjadi k

Contoh:  ~ chronic     ---- kronik

~ physic     --- - fisik

~  seborrhoic --- seboroik

~   allergic  ---- alergik

~   atopic ------ atopik

~  mathematic  -- matematik

~  static volume – volume statik



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

 Menterjemahkan Bahasa Inggeris ke Bahasa 

Indonesia

1. Akhiran cal menjadi is

Contoh:  ~ analytical  ------- analitis

~ mechanical ventilation -- ventilasi mekanis

~ medical rehabitation  ---- rehabitasi medis

~ biological aspect  --------- aspek biologis

~ physical examination  --- pemeriksaan fisis

~  empirical therapy  ------ terapi empiris



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

 Rujukan dari Bahasa Inggris

Petunjuk : c         - k chronic -- kronik

cal - is physical -- fisis

Salah Benar

Bronkitis kronis Bronkitis kronik

Ventilasi mekanik Ventilasi mekanis

Aspek klinik

Pemeriksaan fisik

Aspek Klinis

Pemeriksaan fisis



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

Istilah asing : 

- diindonesiakan

- taat azas

- tidak setengah – setengah

• Hydrokarbon

• Karsinoma cervix

• Foto thorax

• Extra vaskular

• Bronchitis kronik



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

Istilah asing

- Bila tidak bisa diterjemahkan

- Cetak miring

- Antara tanda petik

- Antara kurung

• plasminogen activator

• “plasminogen activator”

• (plasminogen activator)



BAHASA INDONESIA YANG BENAR

Istilah asing

- Genus                  dapat diindonesiakan

- Species                dalam bentuk asli

• Mikoplasma

Mycoplasma influenza

• Mikobakterium

Mycobacterium tuberculosis

• Kandida 

Candida albicaris



BAHASA YANG JELAS

 Gambar atau tabel, harus muncul dulu 

narasinya, lalu diberi petunjuk.

- …… seperti terlihat pada tabel 1.

- Pada bgambar 1 dapat dilihat ………..

- Tabel 1 memperlihatkan ………



KESIMPULAN

 Berdasarkan judul

 Sudah diuraikan di dalam makalah

 Singkat dan tepat

 Harus berimbang



DAFTAR PUSTAKA

 Menurut sistem Vancouver

 Artikel yang relevan

 Artikel yang mendukung dan yang 

menentang

 Artikel yang baru ( up to date )

 Tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak

20 – 30 ma,akalah



DAFTAR PUSTAKA

 Urutan sesuai urutan tampil

 Nama penulis sampai 6, lalu et al

 Nama famili, inisial nama kecil, tanpa 

gelar



SISTEM VANCOUVER

 Sistem yang paling banyak digunakan

 Dipakai di FKUI

 Lebih sederhana



SISTEM VANCOUVER

 Untuk orang Indonesia, nama akhir menjadi 

nama keluarga 

Contoh;  

- Fachrial Harahap – Harahap F

- Hadiarto Mangunnegoro  - Mangunnegora H

- Faisal Yunus  - Yunus F

- Wiwien Heru Wiyono -- Wiyono WH

- Achmad Hudoyo - Hudoyo A

- Teuku Zulfikar  - Zulfikar T

- Ida Bagus Artha  - Artha IB

- Siti Aisah  - Aisah S

- Made  Astira  - Astira M

-



SISTEM VANCOUVER

 Mehta S, Jay GD, Woolard RH, Hipona RH, 

Connely EM, Cimini DM, et al. Randomized

prospective trial of bilevel versus continuous

positive air pressure in acute pulmonary edema. 

Crit Care Med 1997; 25:620-8.

 Bach JR. The history of mechanical ventilation and

respiratory musscle aids. In: Bach JR, ed.

Noninvasive mechanical ventilation. 3rd ed.

Philadelphia: Hanley & Belfus Inc; 2002.p.45-72.



Sistem Vancouver

Majerus PW, Tollefsen DM. Anticogulant, 

thrombolytic and antiplatelet drugs, In : 

Hardman JG, Limbird LE, Gilman A, 

editors. Goodman & Gilman’s. The 

pharmacological basis of therapeuticps 

10th ed. New York : Mc Graw Hill ; 

2001.p.1531-3.



Sistem Vancouver

Lynn IMB, Abrahamson E, Cohen G, 
Hartley J, King S, Parikh D, et al. BTS 
guidelines for management of pleural 
infection in children. Thorax 2005;60:1-
21

CDC – division of tuberculosis 
eliimination. Controlling TB in 
Correctional Instiutions 1995. Available 
at 
http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/corre
ctions/introduction.htm. Accessed on 
February 5, 2005

http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/corrections/introduction.htm


Rhee CK, Chau NQ, Yunus F, 

Matsunaga K, Perng D-W. Management 

of COPD in Asia: A position statement of 

the Asian Pacific Society of Respirology. 

Respirology. 2019;24(10):1018-25.

Ariawan WP, Yunus F, Damayanti 



ETIKA PENULISAN

 Jujur

 Berimbang, tidak memihak

 Tidak plagiat



MAKALAH ILMIAH POPULER  

 Topik ilmiah yang ditulis dengan

bahasa yang lebih awam

 Target pembaca adalah masyarakat

umum

 Kaidah penulisan sama dengan jenis

tulisan ilmiah yang lain



POWER POINT

 Alat bantu untuk presentasi

 Tidak memindahkan makalah ke power 

point 

 Singkat, jelas dan informatif

 Rule of 6

 Terdiri dari 8-10 baris, maksimal  12 baris

 Menarik tetapi tidak terlalu ramai



POWER POINT

 Kontras, antara tulisan dan latar 

belakang: - latar putih, tulisan hitam

- latar gelap, tulisan putih 

 Tidak memakai singkatan yang tidak lazim

 Jumlah slide adalah sesuai dengan alikasi 

waktu: - idealnya  satu menit satu 

- maksimal jumlah slide  satu 

setengah N



POWER POINT

 Jangan  menganggu pesan yang  akan 

disampaikan

 Tampilkan slide yang relevan

 Tabel harus jelas, bila perlu diperbesar

 Gunakan grafik, bagan dan gambar



TEKNIK PRESENTASI

 Persiapan yang baik

 Menghadap pendengar, tatap mata 

 Suara jelas dan idak momoton

 Gunakan alat peraga ang baik

 Perhatikan alokasi waktu yang tersedia

 Sampai pesan yang diinginkan

 Memakai pointer  dengan tepat, tidak 

diputar-putar

 Menguasai lapangan dan topik



TEKNIK PRESENTASI

 Memakai Bahasa Indonesia yang benar

 Hindari memakai bahasa daerah /pasaran

seperti emang, nggak,  kayaknya,, banget,

dikumpulin dll.

 Menggunakan istilah yang benar untuk   

bahasa ilmiah seperti  perempuan, laki-

laki, bukan wanita dan pria



PENUTUP

 Menulis tulisan ilmiah sangat perlu

 Menulis bukanlah sesuatu hal yang sulit

 Mulailah menulis dari sekarang!



Terima Kasih



Terima kasih



FY


