JURNAL AISYAH : JURNAL ILMU KESEHATAN
PANDUAN PENULISAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Ilmiah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil
tinjauan pustaka yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan
kesehatan dan praktik keperawatan/kebidanan professional. Naskah ditulis dalam
Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dalam bentuk narasi dengan gaya bahasa yang
efektif dan akademis. Naskah hasil penelitian hendaknya disusun menurut sistematika
sebagai berikut:
1. Judul, menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas, ditulis dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul Artikel Jurnal dicetak dengan huruf
besar ditengah-tengah, untuk Bahasa Indonesia menggunakan ukuran 14, dan 12
untuk judul Bahasa Inggris dengan font Times New Roman.Penulis diharapkan
mencantumkan pula judul ringkas dengan susunan 40 karakter/ketukan beserta
nama penulis utama yang akan dituliskan sebagai judul pelari (running title).
2. Nama Penulis, tanpa gelar. Jumlah penulis yang tertera dalam artikel minimal 1
orang jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan dibawah judul
artikel adalah nama penulis utama, nama penulis-penulis lain dicantumkan pada
catatan kaki halaman pertama naskah.
3. Alamat, berupa instansi tempat penulis bekerja dilengkapi dengan alamat pos
lengkap dan alamat e-mail (untuk penulis korespondensi)
4. Abstrak, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan merupakan intisari
seluruh tulisan, meliputi: masalah, tujuan, metode, hasil dan simpulan (IMRAD:
Introduction, Method, Result, and Discussion). Abstrak ditulis dengan kalimat penuh.
Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci (keywords).
5. Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan
penelitian dan harapan untuk waktu yang akan datang. Panjang tidak lebih dari dua
halaman ketik.
6. Bahan dan Metode, berisi penjelasan tentang bahan-bahan dan alat-alat yang
digunakan, waktu, tempat, teknik dan rancangan percobaan. Metode harus
dijelaskan selengkap mungkin agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang.
Acuan (pustakaan) diberikan pada metode yang kurang jelas.
7. Hasil, dikemukakan dengan jelas dalam bentuk narasi dan data yang dimasukkan
berkaitan dengan tujuan penelitian, bila perlu disertai dengan ilustrasi (lukisan,
gambar, grafik, diagram), table atau foto yang mendukung data, sederhana dan tidak
terlalu besar. Hasil yang telah dijelaskan dengan table atau ilustrasi tidak perlu
dijelaskan panjang lebar dalam teks.
8. Pembahasan, menerangkan arti hasil penelitian yang meliputi : fakta, teori dan opini.
9. Simpulan dan Saran, berupa kesimpulan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang
mengacu pada tujuan penelitian. Saran berisi saran yang dapat diberikan oleh
penulis berdasarkan hasil penelitian.
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10. Pengutipan, perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung
(nama, tahun). Contoh : (Heri, 2009).
11. Kepustakaan, sumber rujukan (kepustakaan) sedapat mungkin merupakan pustaka
terbitan 10 tahun terakhir diutamakan adalah hasil laporan penelitian (skripsi,
thesis dan disertasi) dan artikel ilmiah dalam jurnal/majalah ilmiah.
12. Kepustakaan disusun menurut APA (American Psychological Association) System
sebagai berikut :
1. Jurnal: Nursalam, Haryanto and Dira. (2006). The Effect of Kegel Management of
Urine Elimination Problems For Elderly. Folia Medica Indonesiana, 42(2), 102106. doi: http://dx.doi.org/10.30604/jika.v3i1.80
2. Buku: Hudak dan Gallo. (1996). Keperawatan Kritis. Jakarta: EGC
3. Buku Terjemahan: Smet, B. (1994). Psikologi Kesehatan. Alih Bahasa oleh Kunta
R. Jakarta: Anggota IKAPI, hlm. 135-137.
4. Skripsi/Tesis/Desertasi: Yusuf, A. (2003). Pengaruh Pemberian Motivasi
terhadap Perubahan Sikap Perawat dalam Memberikan Perawatan Pasien
Gangguan Jiwa. Tesis tidak dipublikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga, hlm.
54-60.
5. Internet (karya individu): George, M. (1997). Significance of Animal Behaviour
Research, (Online), (Http://www.csun.edu/~vcpsy00h/valueofa.htm., diakses
tanggal 20 Maret 2006, jam 09.00 WIB).
6. Internet (artikel dalam jurnal online): Solehati, T., Anggraeni, F., & Mardiah, W.
(2018). Perbedaan Metode Peer Teaching dengan Metode Jigsaw Terhadap
Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi. Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu
Kesehatan, 3(1), 17-28. doi:http://dx.doi.org/10.30604/jika.v3i1.80
7. Makalah Seminar, lokakarya, penataran: Nursalam. (2002). Model Asuhan
Keperawatan Profesional. Makalah disajikan dalam Seminar Manajemen
Keperawatan, RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, 8-9 Mei.
13. Persamaan Matematis, dikemukakan dengan jelas. Angka decimal ditandai dengan
koma untuk Bahasa Indonesia dan titik untuk Bahasa Inggris.
14. Table,diberi nomor dan diacu berurutan dalam teks, judul harap ditulis dengan
singkat dan jelas. Semua singkatan pada table harap dijelaskan pada catatan kaki.
Garis-garis vertical maupun horizontal pada table dibuat seminimal mungkin untuk
memudahkan penglihatan (tanpa garis bantu).
15. Ilustrasi, dapat berupa lukisan, gambar, grafik atau diagram diberi nomor dan diacu
berurutan pada teks. Keterangan diberikan dengan singkat dan jelas di bawah
ilustrasi (tidak di dalam ilustrasinya). Pada ilustrasi atau foto dibuat tanpa
menggunakan border.
16. Foto hitam-putih/berwarna, harus kontras, tajam, jelas dan sebaiknya diambil dalam
format JPEG, atau format digital lainnya yang bisa diedit.
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JUDUL (Times New Roman, capslock, 14 pt, bold, centered)
TITLE IN ENGLISH (Times New Roman, 12 pt, centered)
[Maksimum 14 kata dalam bahasa Indonesia dan/ bahasa Inggris. Judul sebaiknya ringkas dan lugas
menggambarkan isi tulisan. Boleh menggunakan judul yang kreatif dan menarik minat pembaca.
Kata pengaruh, hubungan, dan studi kasus sebaiknya tidak digunakan sebagai judul. Lokasi
penelitian dipaparkan di bagian metode, tidak perlu disebutkan di judul]
(kosong dua spasi tunggal, 12 pt)
Name of Author1, Name of Author 2, Name of Author 3
[Tuliskan nama lengkap penulis tanpa gelar, instansi tempat penulis bekerja/ belajar,
dan alamat korespondesi (e-mail) semua penulis yang tercantum didalam manuskrip]
1,2,3
Institusi/afiliasi; alamat, telp./fax institusi/afiliasi
1
e-mail: * authormail@xxxx.xxx, 2 authormail@xxxx.xxx, 3 authormail@xxxx.xxx
(kosong dua spasi tunggal, 12 pt)

(Times New
Roman, 12 pt,
italic,
centered)

ABSTRAK (12 pt, bold, italic)
(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 10 pt, italic,
spasi 1. Abstrak bukanlah penggabungan beberapa paragraf, tetapi merupakan ringkasan yang utuh dan lengkap yang
menggambarkan isi tulisan. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, hipotesis,
metode penelitian dan ringkasan hasil. Paparan yang ditulisakan didalam abstrak hindari definisi-definisi yang
diambil dari buku/ahli. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
Abstrak terdiri dari satu paragraf dengan jumlah kata paling banyak 200 kata dalam bahasa Indonesia.
(kosong satu spasi tunggal 10 pt).
Kata kunci: 3 - 5 kata kunci (tdak dicetak miring, times new roman, 10 pt)
(kosong satu spasi tunggal 10 pt)

ABSTRACT (12 pt, bold, italic)
(kosong satu spasi 12 pt)
Abstract should be written in Indonesian and English using Times New Roman font, size 10 pt, italic, 1 spacing.
Abstract is not a merger of several paragraphs, but it is a full and complete summary that describe content of the paper
Abstract topics include reasons for the selection or the importance of research topics, hipothesis, research methods and
a summary of the results. Abstract should end with a comment about the importance of the results or conclusions brief.
It consists of one paragraph and should be no more than 200 words in English
(kosong satu spasi tunggal 10 pt)
Keywords: 3 - 5 keywords (Times New Roman, 10 pt)
(kosong enam spasi tunggal, 10 pt)

PENDAHULUAN (12 pt, bold)
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)

Uraikan tentang latar belakang permasalahan,
tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, dan
diakhiri dengan hipotesis (jumlah hlm
maksimal
20% dari keseluruhan hlm

naskah). Berisi; (a) paparan perkembangan
terkini bidang ilmu yang diteliti yang
argumentasinya didukung oleh hasil kajian
pustaka primer dan mutakhir; (b) paparan
kesenjangan; (c) argumentasi peneliti dalam
menutup kesenjangan tersebut sebagai janji

kontribusi penelitian bagi perkembangan ilmu;
dan (d) paparan tujuan penelitian.

METODE

Penulis bisa menggunakan bahasa Indonesia
atau bahasa Inggris. Naskah dalam bahasa
Indonesia harus sesuai dengan EYD yang
berlaku, dan bila dalam bahasa Inggris
sebaiknya memenuhi standard tata bahasa
Inggris baku.

Berisi identifikasi variabel, subjek penelitian,
instrumen penelitian, dan metode penelitian
termasuk teknik analisis statistik yang
digunakan (jumlah halaman maksimal
20%). Berisi paparan tentang segala sesuatu
yang memang dilakukan oleh peneliti dalam
melakukan penelitian secara jelas seolah olah
memberi peluang peneliti lain untuk
melakukan replikasi atau verifikasi terhadap
penelitiannya. Instrumen penelitian yang
digunakan harus dijelaskan, apakah intrumen
yang digunakan disusun sendiri oleh peneliti,
atau menggunakan dari peneliti sebelumnya
dengan menuliskan sumber sitasi yang dapat
ditelusuri secara online. Waktu dan tempat
penelitian disebutkan secara jelas, berikut data
maupun alat dan bahan yang dipakai dalam
penelitian.
(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)

Naskah ditulis dalam format 1 spasi, kertas
berukuran A4 (210 mm x 297 mm) dengan
margin atas 3 cm, margin bawah 2 cm, margin
kiri 3 cm dan kanan 2 cm. Bentuk naskah
berupa 2 kolom dengan jarak antar kolom 1
cm. Jarak antara paragraf adalah satu spasi
tunggal. Huruf yang digunakan adalah Times
New Roman font, size 12 pt rata kanan-kiri.
Judul naskah harus mencerminkan inti dari isi
suatu tulisan. Judul hendaknya menonjolkan
fenomena (obyek) yang diteliti, bukan metode
dan bukan kegiatan (proyek). Judul bersifat
informatif, spesifik, efektif dan maksimal 14
kata. Jika naskah dalam bahasa Indonesia,
ditulis terlebih dahulu judul bahasa Indonesia
kemudian diikuti judul dalam bahasa Inggris.
Jika penulis lebih dari satu orang dan bekerja
di lembaga yang sama, maka pencantuman
satu alamat telah dianggap cukup mewakili
alamat penulis lainnya.
Naskah disusun dalam 4 subjudul yaitu:
Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan
Pembahasan, Kesimpulan. Subjudul ditulis
dengan huruf besar dan diberi nomor dengan
angka Arab. Ucapan Terima Kasih (jika ada),
Daftar Pustaka dan Lampiran (jika ada)
ditulis berurutan setelah Kesimpulan dan di
awal kata tidak diberi nomor. Penggunaan subsub judul sebaiknya dihindari, apabila
diperlukan diberi nomor bertingkat dengan
angka Arab seperti contoh berikut: 1.1., 1.2.,
… dan seterusnya.
Penggunaan catatan kaki tidak diperkenankan.
Simbol / lambang ditulis dengan jelas dan
konsisten. Istilah asing ditulis dengan huruf
italic. Singkatan harus dituliskan secara
lengkap pada saat disebutkan pertama kali,
setelah itu bisa ditulis kata singkatnya.

(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)

HASIL DAN PEMBAHASAN
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)

Hasil penelitian terdiri dari statistika
deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji
hipotesis kemudian dianalisis secara kritis
(maksimal 20% dari keseluruhan halaman
naskah) dipaparkan secara berurutan atau
terpadu. Paparan bagian hasil berisi hasil
analisis data. Jika ada tabel/bagan/gambar
berisi paparan hasil analisis yang sudah
bermakna dan mudah dipahami maknanya
secara cepat. Tabel/bagan/gambar tidak berisi
data mentah yang masih dapat atau harus
diolah.
Penjelasan mengenai pembahasan penelitian,
dikaitkan dengan hasil penelitian-penelitian
sebelumnya, dianalisis secara kritis dan
dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan
(jumlah hlm maksimal
30-40% dari
keseluruhan hlm naskah). Paparan bagian
pembahasan berisi pemberian makna secara
substansial terhadap hasil analisis dan
perbandingan
dengan
temuan-temuan
sebelumnya berdasarkan hasil kajian pustaka

yang relevan, mutakhir dan primer.
Perbandingan tersebut sebaiknya mengarah
pada adanya perbedaan dengan temuan
penelitian sebelumnya sehingga berpotensi
untuk menyatakan adanya kontribusi bagi
perkembangan ilmu.
Tabel dan Gambar

Semua tabel dan gambar yang dituliskan
dalam naskah harus disesuaikan dengan urutan
1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar
memudahkan reviewer untuk mencermati
makna gambar.

Tabel ditulis dengan Times New Roman
ukuran 10 pt dan berjarak satu spasi dibawah
judul tabel. Judul tabel ditulis dengan huruf
berukuran 10 pt, bold dan ditempatkan diatas
tabel. Penomoran tabel menggunakan angka
Arab (1,2,…..). Tabel diletakkan segera
setelah disebutkan di dalam naskah. Apabila
tabel memiliki lajur/kolom cukup banyak, bisa
digunakan format satu kolom atau satu
halaman penuh. Apabila judul pada lajur label
terlalu panjang, maka lajur diberi nomor dan
keterangannya di bawah tabel.

Contoh penulisan tabel
Tabel 1
Correlations Among and Descriptive Statistics For Key Study Variables (10 pt)
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)
Dist. Intol.
Variables
M (SD)
Sex
Age
Income
Educ.
Relig.
Sex
1.53 (.50)
.07
-.09
.02
.14
.06
Age
31.88 (10.29)
.08
.19*
.20*
.01
Income
2.60 (1.57)
.04
-.14
-.09
Educ.
3.44 (1.06)
-.29*
-.06
Relig.
1.21 (.30)
-.19*
Dist. Intol.
3.75 (1.19)
Notes. N’s range from 107 to 109 due to occasional missing data. For sex, 0 = male, 1 = female. Educ. = education.
Dist. Intol. = distress intolerance. Relig. = religiosity.
* p < .05.
(kosong dua spasi tunggal, 10 pt)

Contoh gambar
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)

(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)
Gambar 1. Data lulusan perguruan tinggi di
beberapa negara.

(kosong dua spasi tunggal, 11 pt)

Gambar diletakkan segera setelah disebutkan
dalam naskah. Apabila gambar cukup besar,
bisa digunakan format satu kolom. Penulisan
keterangan gambar menggunakan huruf Times
New Roman berukuran 10 pt, bold dan
diletakkan di bagian bawah, seperti pada
contoh
diatas.
Gambar
yang
telah
dipublikasikan
penulis
lainnya
harus
disebutkan sumbernya dalam keterangan
gambar.
Disarankan untuk menggunakan fitur text box
pada MS Word untuk menampung gambar
atau grafik, karena hasilnya cenderung stabil
terhadap perubahan format dan pergeseran
halaman dibanding insert gambar secara
langsung

Rumus Matematika
Apabila terdapat rangkaian persamaan yang
lebih dari satu baris, maka penulisan nomor
diletakkan pada baris terakhir. [Gunakan
persamaan Microsoft Equation Editor atau
MathType, ditulis ditengah, dan diberi nomor
persamaan mulai dari (1), (2) dst.]
( )=

+

∞

+

sin

(1)

(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)
KESIMPULAN DAN SARAN
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)

Isi kesimpulan merupakan rumusan jawaban
dari tujuan penelitian bukan rangkuman hasil
penelitian. Kesimpulan dibuat secara ringkas,
jelas dan padat didasarkan pada hasil dan
diskusi (maksimal 1 halaman), dibuat dalam
bentuk alinea (bukan numerik), berisi
temuan penelitian sebagai sintesis antara hasil
analisis data dan hasil pembahasan, serta lebih
menonjolkan hal-hal yang baru yang
memberikan kontribusi bagi perkembangan
ilmu kesehatan. Hal yang perlu diperhatikan
adalah segitiga konsistensi (masalah-tujuankesimpulan harus konsisten).
Saran
Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut
untuk menutup kekurangan penelitian. Tidak
memuat saran-saran diluar untuk penelitian
lanjut. Saran dibuat secara ringkas, jelas dan
padat, dan dibuat dalam bentuk alinea (bukan
numerik).
(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)
DAFTAR PUSTAKA
(kosong satu spasi tunggal, 11 pt)

Seluruh author yang melakukan submission
pada Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan
wajib menggunakan reference manager

tools (Mendeley, Endnote, Zotero, dll) dalam
menyusun sitasi maupun menyusun daftar
pustaka.
Perujukan dan pengutipan menggunakan
teknik rujukan berkurung (nama, tahun).
Contoh : (Heri, 2009). Tuliskan daftar pustaka
yang menjadi acuan secara alfabetis dan
kronologis. Daftar Pustaka adalah daftar
acuan/referensi bukan bibliografi, maka
harus memuat semua sumber yang diacu
dalam naskah, dan tidak perlu memuat sumber
yang tidak diacu. Daftar rujukan berisi semua
yang dirujuk dalam teks yang berasal dari
sumber yang; (a) relevan, (b) minimal 80%
mutakhir (10 tahun terakhir), dan (c) minimal
80% primer, terutama dari artikel jurnal).
Penulisan referensi pada Jurnal Ilmu
Kesehatan Aisyah mengacu pada American
Psychological Association (APA) 6Ed Tahun
2010
(http://www.apastyle.org/pubmanual.html)
Sumber acuan dapat berupa: tulisan dalam
makalah ilmiah dalam jurnal internasional
maupun nasional terakreditasi dengan
mencantumkan nomor DOI (Digital Object
Identifier)
artikel
tersebut
atau
mencantumkan link langsung menuju
sumber dari naskah tersebut (jika berasal
dari google scholar, pubmed, Crossref, dll).
Penulisan referensi dapat mengacu pada url
berikut:
https://guides.library.uq.edu.au/referencing/ap
a6/author-information atau dengan melihat
pada contoh berikut ini:

(a) Contoh penulisan jurnal
Mukhlis, H. (2016). Pelatihan Kebersyukuran;
Sebuah Upaya untuk Menurunkan
Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional
pada Siswa SMA. Jurnal Aisyah :
Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(1), 09 - 18.
doi:http://dx.doi.org/10.30604/jika.v1i1.
3

Hardono, H., Arinta, A., & Rihiantoro, T.
(2016). Peningkatan Kadar Albumin
Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang
Menjalani Hemodialisis. Jurnal Aisyah :
Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(1), 61 - 68.
Retrieve
from:
https://ejournal.stikesaisyah.ac.id/index.
php/jika/article/view/ARH/8
Keman, S. (2005). Kesehatan perumahan dan
lingkungan
pemukiman. Jurnal
Kesehatan Lingkungan, 2(1). Retrieve
from:
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/KESL
ING-2-1-04.pdf

(b) Contoh penulisan artikel majalah
Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology:
Psychologists fight back about the
misuse of research. Monitor on
Psychology, 39(6). Diunduh dari:
http://www.apa.org/monitor/ tanggal 10
Agustus 2012.
Fryar C.D., Carroll M.D., Ogden C.L. (2014).
Prevalence of Overweight and Obesity
among Children and Adolescents:
United States, 1963–1965 through 2011–
2012.
[(accessed
on
6
April
2016)]; Available
online: http://www.cdc.gov/nchs/data/he
stat/obesity_child_11_12/obesity_child_
11_12.htm.

(d) Contoh penulisan buku
Azwar, S. (2012). Penyusunan skala psikologi
(ed.2). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Retrieve
from:
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=i
d&as_sdt=0,5&cluster=7286733176687
251572
Gibney, M. J., Vorster, H. H., & Kok, F. J.
(Eds.). (2002). Introduction to human
nutrition (pp.
100-113).
Oxford:
Blackwell Science. Retrieve from:
https://scholar.google.co.id/scholar?q=Gi
bney,+M.+J.+(2009).+Introduction+to+
Human+Nutrition.&hl=id&as_sdt=0&as
_vis=1&oi=scholart
Johnson, L., Lewis, K., Peters, M., Harris,
Y., Moreton, G., Morgan, B., . . . Smith,
P. (2005). How far is far?. London,
England: McMillan.

(e) Contoh penulisan buku dengan editor
Cone, J. D. (1999). Observational assessment:
Measure development and research
issues. Dalam P. C. Kendall, J. N.
Butcher, & G. N. Holmbeck (Eds.),
Handbook of research methods in
clinical psychology (hlm. 183-223). New
York:
Wiley.
Retrieve
from:
https://psycnet.apa.org/record/199902135-007

(f)
(c)

Contoh penulisan artikel koran tanpa
penulis
Six sites meet for comprehensive anti-gang
initiative
conference.
(2006,
November/December). OJJDP News @
a
Glance.
Diunduh
dari:
http://www.ncjrs.gov/htmllojjdp/news_a
cglance/216684/topstory.html tanggal 10
Agustus 2012

Contoh Penulisan dokumen yang
dapat diunduh
WHO. (2013). Research for universal health
coverage: World health report 2013.
Retrieve
from:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/
85761/2/9789240690837_eng.pdf?ua=1

Kementerian Kesehatan RI. (2018). Hasil
Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)
2018.
Retrieve
from:
www.depkes.go.id/resources/download/i
nfo-terkini/hasil-riskesdas-2018.pdf

(g) Prosiding
Keyt, J. C., & Cangelosi, J. D. (2015). The
Relative Importance of Various Factors
in the Selection of Privately Funded
Long Term Health Care Facilities. In J.
M. Hawes (Ed.), Proceedings of the
1989 Academy of Marketing Science
(AMS) Annual Conference (pp. 542–
545).
Retrieve
from:
https://link.springer.com/book/10.1007/9
78-3-319-17055-8
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