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KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, bahwa hanya dengan bimbingan serta karunia-Nya,
Buku Panduan penyusunan SKRIPSI. Buku panduan ini
disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa dan dosen untuk
menghindari adanya perbedaan sudut pandang/ persepsi dalam
pelaksanaannya.
Buku panduan ini memuat secara ringkas tentang
konsep penyusunan serta penulisan SKRIPSI, sebagai bentuk
pelaksanaan ujian akhir mahasiswa STIKES. Revisi buku
panduan ini merupakan yang kesekian kalinya dari dua tahun
terakhir ini, namun kami menyadari ada kekurangan dalam
penyusunan buku panduan ini.Kami mengharap kritik dan
saran yang bersifat membangun demi sempurnanya buku
panduan ini.

Mojokerto, Nopember 2020
Ka. LPPM
ttd
Lasiyati Yuswo Yani, M.Keb
NIK. 162 601 089
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES BINA SEHAT PPNI
KABUPATEN MOJOKERTO
Nomor: IVa/ 584/SK-DA/LPPM/XI/2020
Tentang
PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI
STIKes BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO
MENIMBANG
:
(a) Bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan di STIKES
Bina Sehat PPNI Kab Mojokerto,maka perlu menetapkan Pedoman Penulisan
Skripsi
(b) Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan
Stikes Bina Sehat PPNI Kab Mojokerto
MENGINGAT
:
(1) Undang- undang RI No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(2) Keputusan Mendiknas RI No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyususnan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
(3) PP No 60 tahun 1999 ( LN Tahun 1999 No 115)tentang Pendidikan Tinggi
MEMPERHATIKAN :
(a) Pertimbangan Panitia penyusunan Naskah Ilmiah Stikes Bina Sehat PPNI kab
Mojokerto
(b) Pertimbangan Tim pengelola Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto
Memutuskan
Menetapkan
Pertama : Pedoman SKRIPSI pada Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto yang
naskahnya tercantum dalam Lampiran keputusan ini
Kedua
: Pedoman penulisan SKRIPSI pada Stikes Bina sehat PPNI kab
Mojokerto
Ketiga
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Mojokero
Pada tanggal 26 Nopember 2020
Ttd
Dr.M.Sajidin, S.Kp.M.Kes
NIK 162 601 011
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SAMBUTAN KETUA STIKES
Assalamualaikum Wr.Wb.
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, buku Panduan untuk penyusunan Skripsi telah
dapat diselesaikan. Sesuai dengan berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, khususnya
keperawatan serta perkembangan tuntutan kebutuhan
masyarakat dan pembangunan kesehatan dimasa datang.
Didalam memenuhi kelulusan pada program akademik,
mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berupa SKRIPSI.
Pada proses penyusunan sangat dipengaruhi oleh sifat runtut
pada proses pemahaman dan penguasaan riset berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Dengan
membuat riset keperawatan mahasiswa dilatih untuk berfikir
sistematis dengan menggunakan dasar berfikir penelitian.
Kami telah melihat
panduan ini mengalami
penyempurnaan dari panduan sebelumnya, maka kami
mengucapkan terimakasih kepada segenap anggota LPPM.
Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan informasi serta
bermanfaat bagi semua pihak. Kami mengharapakan agar buku
ini dapat dipakai sebagai panduan dalam membantu
melaksanakan proses penyusunan Skripsi sehingga dapat
terlaksana dengan baik dan benar.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Mojokerto, Nopember 2020
Ketua STIKes
Dr.M.Sajidin, S.Kp.M.Kes
NIK 162 601 011
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UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Buku
Panduan Skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini
penyusun dalam hal ini LPPM mengucapkan banyak
terimakasih kesegenap Pejabat Struktural dan fungsional di
jajaran STIKES Bina sehat PPNI yang memberi kepercayaan
kepada LPPM (Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Masyarakat) untuk menyusun kembali terkait Panduan dalam
pembuatan Skripsi. Sejak pelantikan kepengurusan LPPM
tahun 2008, LPPM membuat program termasuk pembuatan
Buku panduan ini. Dalam pembuatannya kami melibatkan
segenap Dosen pembimbing Skripsi di STIKES Bina Sehat
PPNI. Buku panduan yang saudara pegang ini adalah edisi ke7, dimana telah diadakan penyempurnaan.

Mojokerto, Nopember 2020
Ka. LPPM
ttd
Lasiyati Yuswo Yani, M.Keb
NIK. 162 601 089
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BAB 1
PENDAHULUAN
Penulisan karya tulis dalam bentuk SKRIPSI,
merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Strata 1 (S1) Keperawatan di Stikes Bina Sehat PPNI
Mojokerto. Latar belakang dan bahan penulisan Skripsi atau
Skripsi mahasiswa dapat berbeda, dalam arti disesuaikan
dengan tujuan bidang ilmu yang dikembangkan pada masingmasing jurusan dan program studi.
1.1 Pengertian
Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah, berupa
paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu
masalah dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan
kaidah-kaidah dan teori tertentu yang berlaku dalam ilmu
tertentu.
Penelitian merupakan suatu upaya untuk
melakukan kegiatan yang terencana, terarah, sistematis dan
terkendali yang berupaya untuk memperoleh data dan
informasi tentang suatu masalah dalam bidang ilmu tertentu
dengan menggunakan metode ilmiah untuk menjawab
pertanyaan penelitian atau menguji hipotesa.Dalam rangka
penulisan Skripsi, penelitian dapat dilaksanakan melalui:
1. Studi kepustakaan, serta pengumpulan data primer dan
data sekunder.
2. Studi kepustakaan dan pengumpulan data primer.
3. Studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder.
4. Studi kepustakaan
1.2 Tujuan
Tujuan
penulisan
Skripsi
adalah
untuk
mengembangkan
kemampuan
mahasiswa
dalam
mengidentifikasi masalah berdasarkan data yang valid,
memecahkan masalah dengan metode ilmiah, menyajikan
1
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dalam bentuk tulisan ilmiah, dan mampu mengaplikasikan hasil
penelitian.
1.3 Materi
Permasalahan yang akan dibahas atau yang menjadi
topik dalam penulisan Skripsidikembangkan sesuai dengan
bidang ilmu keperawatan.
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BAB 2
PELAKSANAAN PENYUSUNAN
Pada bab ini akan dijelaskan tentang: Persyaratan,
Pembimbingan, Proses Pelaksanaan,Waktu dan Sangsi dalam
Penyusunan Skripsi.
2.1 Persyaratan
Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penulisan
Skripsiapabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
2.1.1 Persyaratan Akademik
1) Terdaftar sebagai mahasiswa dalam tahun akademik
yang bersangkutan.
2) Telah menyelesaikan seluruh beban studi (SKS) yang
telah lulus secara akademik.
2.2 Pembimbing Skripsi
2.2.1 Jumlah Pembimbing
Jumlah pembimbing setiap mahasiswa dibimbing oleh 2
dosen yang ditetapkan dalam SKKetua STIKESBINA
SEHAT PPNI KAB MOJOKERTO.
2.2.2 Tugas dan Wewenang Pembimbing
1) PembimbingSkripsi
a. Bertugas sebagai pembimbing Skripsi dan
berhak untuk menentukan Judul seperti
mengubah judul dan memperbaiki judul
Skripsi.
b. Bertanggung jawab tentang isi materiSkripsi.
c. Memberikan catatan-catatan perbaikan pada
kartu bimbingan
d. Memberi dorongan semangat (motivasi) dan
tambahan
materi
kepada
Mahasiswa
bimbingannya agar dapat menyelesaikan
penulisan Skripsi tepat pada waktunya.
3
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e.

Tugas pembimbing Skripsi, membantu
mahasiswa dalam menyelesaikan penulisan
Skripsi yang berkaitan dengan materi Skripsi
secara keseluruhan dan bertanggung jawab
sampai mahasiswa dinyatakan lulus ujian
Skripsi.
2) Ketentuan Pembimbing
a. Dalam proses penyusunan Skripsi mahasiswa
dibimbing oleh dosen Pembimbing yang
telah ditunjuk oleh Ketua Stikes atas usul
Pembantu Ketua I / Direktur LPPM
b. Pembimbing adalah tenaga pengajar Stikes
yang terdaftar dalam susunan dosen
pembimbing Skripsi.
c. Persyaratan pembimbing
1) Jabatan fungsional minimal AA(Asisten
ahli).
2) Pendidikan S2/S3
2.3 Prosedur Bimbingan Skripsi
Seorang Pembimbing Skripsi dapat memulai melakukan
bimbingan pembuatan Skripsi terhadap seorang
Mahasiswa, apabila Mahasiswa yang bersangkutan sudah
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Membawa kartu bimbingan yang akan ditanda tangani
oleh pembimbing setiap kali Mahasiswa melakukan
bimbingan.
2) Membawa draf hasil pekerjaan yang telah diketik rapih
setiap kali bimbingan
3) Setiap kali melakukan bimbingan, draft Skripsi harus
ditandatangani oleh pembimbing dan dicantumkan
dalam kartu Bimbingan Skripsi.
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4) Melaksanakan proses bimbingan penulisan Skripsi
secara keseluruhan kepada Pembimbing masing-masing
sampai Skripsi menjadi bentuk Draft.
2.4 Waktu Penyusunan Skripsi
1) Waktu untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi
maksimal 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu
terhitung sejak persetujuan judul dikeluarkan dan
ditunjuknya dosen pembimbing Tugas Akhir.
2) Mahasiswa harus melaksanakan bimbingan minimal 6
(enam) kali untuk proposalSkripsi dan 4 (empat) kali
untuk Skripsi dari setiap pembimbing.
3) Perpanjangan waktu dari yang telah ditentukan harus
mendapat persetujuan Pembantu Ketua bidang
Akademik (pudir I) sesuai prosedur yang telah
ditentukan
4) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan (masa
bimbingan Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan
Skripsi, maka Mahasiswa tersebut dianggap gagal dan
harus melakukan pembuatanSkripsiulang sesuai
petunjuk Dosen Pembimbing setelah melakukan
registrasi ulang masa bimbingan.
5) Pengumpulan SoftcopySkripsi dan pendaftaran sidang
SkripsiPaling lambat satu minggu sebelum jadwal
pelaksanaan sidang
2.5 Sanksi Dalam Penyusunan Skripsi
2.5.1 Seorang Mahasiswa dapat dikenakan sanksi apabila
dalam penyusunanSkripsimelakukan hal-hal sebagai
berikut :
1) Melakukan tindakan yang dilihat dari segi
akademik tidak dibenarkan, seperti menjiplak
secara utuhSkripsiyang sudah ada.
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2) Tidak menyelesaikan penyusunan Skripsi dalam
batas waktu yang telah ditentukan, maka akan
dikenakan
sanksi
akademik
dan
sanksi
administratif sesuai dengan yang berlaku di Stikes
Bina Sehat PPNI Kab. Mojokerto.
2.5.2 LPPM setelah mendengar pertimbangan dan saran
pembimbing dapat mengusulkan kepada Ketua Stikes
BINA SEHAT PPNI atas kemungkinan sanksi yang
ditetapkan. Adapun sanksi yang akan diberikan dapat
berupa pembatalan judul Skripsi secara keseluruhan,
atau sanksilain atas pertimbangan akademik.

6

Buku panduan penyusunan SKRIPSI
Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto

BAB 3
SIDANG SKRIPSI
3.1 Persyaratan Mengikuti Sidang Skripsi
1) Telah memenuhi persyaratan bimbingan penulisan
tugas akhir.
2) Telah menyelesaikan bimbingan penulisan tugas
akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Prodi.
4) Telah mendapatkan surat keterangan tentang tidak
meminjam buku perpustakaan/ telah mengembalikan
semua buku perpustakaan yang dipinjam.
5) Telah menyelesaikan biaya administrasi Skripsi
6) Mengikuti tata tertib sidangSkripsi
7) Daftar ujian Skripsi di masing-masing prodi dengan
menyerahkan lembar kesediaan menguji (lembar
kesediaan menguji lihat pada lampiran 20)

3.2 Sidang
1) Dosen penguji sebanyak 3 (tiga) orang untukSkripsi,
terdiri dari duadosen pembimbing dan satu ketua
sidang.
2) Ketua ujian sidang adalah dosen NON pembimbing
Skripsi
3) Waktu dan tempat pelaksanaan sidang ditetapkan
oleh ketua penguji dan disetujui oleh anggota
penguji.
4) Nilai akhir yang telah diputuskan oleh dosen penguji
adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5) Sistem penilaian sidang Skripsisesuai dengan
lampiran.
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3.3 Mahasiswa Yang Dinyatakan Lulus
1) Memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi sesuai
dengan notulen sidang Skripsi dengan meminta
persetujuan dari dosen penguji maksimal dua
minggu setelah ujian.
2) Mengumpulkan SoftfileSkripsi dan Manuscript
artikel (berbahasa indonesia dan berbahasa inggris)
ke LP2M (Prodi) paling lambat tiga minggu setelah
tanggal
ujian
ke
alamat
email
:
lppms1kep.bsppni@gmail.com dan dua Skripsi ke
perpustakaan. Pada cover CD dituliskan NIM, Nama
mahasiswa, judul Skripsi.Untuk panduan manuscript
lihat dilampiran.

3.4 Tata Tertib Sidang
Mahasiswa yang akan mengikuti ujian sidang harus:
1) Hadir di tempat sidang paling lambat 15 menit
sebelum pelaksanaan sidang
2) Memakai seragam putih - putih dan jaket almamater
3) Bersikap sopan selama proses persidangan
4) Dilarang merokok di dalam ruangan sidang
5) Menerima segala hasil keputusan sidang
3.5 Pelanggaran Dan Sanksi
Pelanggaran terhadap point 2, 3maka mahasiswa yang
bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang dan
dinyatakan tidak lulus.
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BAB 4
PENILAIAN
4.1 Acuan Penilaian Skripsi
4.1.1 Penulisan Skripsi :
4.1.1.1
Penguasaan Penulisan :
1) Sistematika penulisan
2) Ketepatan penggunaan bahasa dan istilah
3) Kerapian penulisan
4.1.1.2
Segi Ilmiah Tulisan :
1) Kesesuaian judul dan isi
2) Penulisan latar
belakang
masalah (pada
pendahuluan)
3) Kemampuan merumuskan masalah (problematika
atau research question)
4) Tujuan dan manfaat penelitian
5) Ketepatan menuliskan Tinjauan Teori
6) Penyusunan kerangka konseptual (berdasarkan
teori)
7) Perumusan hipotesis
8) Penggunaan metode penelitian dan statistik yang
tepat (bila ada)
9) Kemampuan menganalisis data
10) Pembahasan hasil penelitian
11) Kemampuan menarik kesimpulan dan saran
12) Penggunaan Kepustakaan
4.1.2 Penyajian Skripsi:
4.1.2.1 Kemampuan penyajian
4.1.2.2 Kemampuan berdiskusi
Parameter penilaian sidang Skripsi bisa dilihat dilampiran
19
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Buku panduan Skripsiadalah sebagai petunjuk atau arah
dalam melangkah melakukan proses penelitian.
Sehingga hasil penelitiannya merupakan karya Ilmiah.
5.2 Saran
Untuk keberhasilan dalam membuat Skripsimahasiswa
diharapkan:
1) Membaca dan memahami isi buku panduan ini
2) Gunakan referensi yang up to date
3) Rutin bimbingan ke pembimbing
4) Sabar dan tanggap
5) Membuat POA/ rencana yang matang
6) Doa
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Lampiran 1
BENTUK ALUR PENGAJUAN PENELITIAN
Mahasiswa
Mengisi form pengajuan tema/topic penelitian setelah mendapat
persetujuan pembimbing

Panitia Skripsi dari prodi S1
Keperawatan

Pengurusan surat ijin untuk studi
pendahuluan bila perlu

Proses bimbingan

Uji proposal

Revisi Proposal

Proses pengambilan data
penelitian
Laporan hasil Penelitian (Uji
Skripsi)
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Lampiran 2
ALUR UJI PROPOSAL DAN SKRIPSI

Mahasiswa mendapat persetujuan pembimbing

Menyelesaikan syarat-syarat administrasi

Mengajukan jadwal ujian ke Prodi

Mendapatkan berita acara dari Prodi

Menyerahkan berkas proposal dan Skripsi
sebanyak 3 eksemplar minimal 3 hari sebelum
ujian kepada Prodi

12
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Lampiran 3
TEKNIS PENULISAN SKRIPSI
Secara umum isi tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
A. Bagian Awal
Terdiri atas :
1. Halaman sampul depan
2. Halaman sampul dalam
3. Surat pernyataan ( Pernyataan originalitas )
4. Halaman persetujuan
5. Halaman penetapan panitia penguji/ lembar pengesahan
6. Kata pengantar
7. Motto dan Persembahan (Kalau ada)
8. Abstrack (English)
9. Abstrak
10. Halaman daftar isi
11. Halaman daftar tabel
12. Halaman daftar gambar
13. Lampiran
14. Daftar Arti lambang singkatan dan istilah
B. Bagian Inti
Penulisan usulan penelitian (Proposal) penulisannya sama
dengan tugas akhir hanya sampai bab 3.
Untuk karya tulis memuat hal-hal sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
1.3.2 Tujuan Khusus
1.4 Manfaat Penelitian
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
13
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2.1 Konsep tiap variabel
2.2 Kerangka Teori (Skripsi)
2.3 Kerangka Konseptual
2.4 Hipotesis Penelitian (menyesuaikan)
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
3.2Populasi, Sampel dan Sampling
3.3Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional
3.3.1 Identifikasi Variabel
3.3.2 Definisi Operasional
3.4Pengumpulan Data
3.4.1 Instrumen Penelitian
3.4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian (waktu
penelitian di mulai sejak awal
penyusunan sampai dengan akhir
penyusunan Skripsi)
3.4.3 Prosedur Penelitian (dalam bentuk
kerangka kerja)
3.5Analisis Data
3.6 Etika Penelitian
3.7 Keterbatasan (Meliputi hambatan-hambatan
selama di lakukan penelitian dalam proses
pembuatan Skripsi)
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.2 Pembahasan
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
C. Bagian Akhir
1. Daftar Pustaka
2. Lampiran
URAIAN BAGIAN-BAGIAN SKRIPSI
14
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A. Bagian Awal
Bagian awal terdiri dari 8 komponen:
1. Halaman Sampul Depan
Halaman ini memuat berturut-turut : Judul Skripsi
(maksimal 16 kata), Lambang STIKES letak center
diameter 9cm, nama peserta ujian dan NIM, kata-kata
Program Studi
dan tahun karya tulis diujikan
menggunakan Font (besar huruf 14).
2. Halaman Sampul Dalam
Halaman ini sama dengan halaman depan, tetapi diatas
kertas putih sesuai dengan ketentuan
3. Surat Pernyataan
Berisi pernyataan bahwa Skripsiyang dibuat adalah
benar-benar karya sendiri
4. Halaman Persetujuan
Halaman ini memuat nama lengkap dan tanda tangan
para pembimbing.
(Lihat contoh di lampiran )
5. Halaman Pengesahan
Halaman ini memuat nama Ketua Stikes dan anggota
penguji Skripsi, ditetapkan dengan keputusan Ketua
Stikes Bina Sehat PPNI.
6. Kata Pengantar
Halaman ini memuat pernyataan terima kasih penulis
kepada mereka yang telah membantu dalam melakukan
penelitian, dan dalam penyusunan naskah, bantuan
material dan fisik tertentu yang dianggap penting dan
berperan dalam penyelesaian Skripsi.
7. Motto dan Persembahan
8. Abstrak
Merupakan gambaran singkat permasalahan penelitian,
metode penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan,
disertai kata kunci (Keywords) dimana jumlah kata
paling banyak 200- 250 kata.
15
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Sistem penulisan dengan IMRAD (introduction,
method, result, analyse, discuss)
9. Halaman Daftar Isi
Memuat urutan bab, sub bab dan anak sub bab Skripsi
dengan nomor halamannya.
10. Halaman Daftar Tabel
Memuat nomor urut tabel, judul tabel dan nomor
halaman
11. Halaman daftar gambar
Memuat nomor urut gambar, judul gambar dan nomor
halaman
12. Halaman daftar Lampiran
Memuat nomor urut lampiran, judul lampiran dan
nomor halaman
13. Daftar Arti lambang singkatan dan istilah
Daftar ini memuat arti lambang singkatan dan istilah
yang digunakan dalam karya tulis.
B. Bagian Inti
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berisi uraian tentang;
1) Introduction (masalah)
Langsung mengungkapkan masalah inti, permasalahan
dapat diungkapkan dengan melihat fenomena yang
ditemukan di tempat penelitian atau masyarakat.
Hubungkan antar variabel yang ditentukan dalam
penelitian.
2) Justifikasi (skala masalah)
Merupakan pembenaran dan bukti secara otentik
tentang keberadaan masalah yang telah diuraikan. Data
dapat diperoleh dari literatur terbaru dari jurnal
penelitian (contoh database pencarian jurnal penelitian :
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Google Scholar, Repository/ Digilib/Elibrary/Eprints
perguruan tinggi , data Kementrian kesehatan, hasil
penelitian sebelumnya atau survey awal dan pentingnya
masalah untuk di teliti. Mahasiswa juga wajib
mencantumkan 3 penelitian yang relevan dari jurnal
penelitian.
3) Kronologis
Berisi tentang bagaimana suatu masalah terjadi
sehingga dapat menimbulkan akibat bila tidak ditangani
(dampak). Diuraikan sesuai dengan teori masingmasing variabel, hubungannya serta akibatnya.
4) Solusi
Berisi tentang bagaimana solusi dalam mengatasi
masalah yang terjadi.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah rumusan secara konkrit
masalah yang ada, dalam bentuk pertanyaan penelitian
yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya
perlu dibuktikan. Perumusan masalah dalam bentuk
kalimat pertanyaan atau pernyataan yang kebenarannya
dipertanyakan.
1.3 Tujuan Penelitian
Bagian ini mengemukakan tujuan yang ingin dicapai
melalui proses karya tulis ilmiah. Tujuan penelitian
memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Harus jelas, dapat diukur.
2) Berorientasi pada masalah
3) Sebagai pencerminan upaya pemecahan masalah
penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum merupakan tujuan secara
keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian.
1.3.2 Tujuan Khusus
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Merupakan penjabaran atau pentahapan tujuan
umum, sifatnya lebih operasional. Juga merupakan
rujukan pembahasan dan penarikan kesimpulan
1.4 Manfaat Penelitian
Bagian ini berisi uraian tentang temuan baru yang
dihasilkan atau manfaat temuan penelitian tersebut bagi
perkembangan
ilmu
pengetahuan,
yang
dapat
dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) serta manfaat untuk
program/institusi/ masyarakat. Manfaat secara operasional.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Teori tiap Variabel
Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematik
tentang teori dasar yang relevan, fakta, hasil penelitian
sebelumnya, yang berasal dari pustaka mutakhir yang
memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru
yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teori
dan fakta yang digunakan seharusnya diambil dari sumber
primer, mencantumkan nama sumbernya. Jumlah minimal
literatur DIII adalah 15 dan untuk S1 20 literatur (buku
60% dan jurnal penelitian 40%).
2.2 Kerangka teori
Kerangka teori merupakan hasil resume dalam bentuk
skema terhadap teori yang dipelajari yang mendasari
masalah riset yang akan dilaksanakan
2.3 Kerangka Konseptual
Adalah kerangka yang dipakai sebagai landasan berfikir
dalam kegiatan ilmu yang didapatkan dari konsep ilmu atau
teori. Disusun dalam bentuk bagan, beri keterangan mana
yang diteliti dan yang tidak pada bagian bawah kerangka
konseptual.
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2.4 Hipotesis
Hipotesis adalah kesimpulan teoritis dari hasil studi
perpustakaan untuk menjawab permasalahan penelitian.
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1 Desain / Rancangan penelitian
Uraikan pengertian desain penelitian secara teori,
desain yang dipakai dalam penelitian dan pendekatan
yang digunakan dalam proses meneliti.
Rancangan penelitian dibedakan menjadi dua yaitu non
eksperimen dan eksperimen. Rancangan penelitian non
eksperimen terdiri dari; Studi deskriptif, Studi komparatif,
Studi korelasi dan Studi kasus. Sedangkan rancangan
eksperimen terdiri dari :
1) Pra eksperimen
2) True eksperimen
3) Quasi eksperimen
3.2 Populasi, Sampling dan Sampel
Pelaksaan penelitian selalu tidak lepas dari obyek,
subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan ciri yang
telah ditetapkan baik berupa manuisia, benda atau gejala
yang ada yang disebut populasi.
Bila peneliti mengambil sebagian populasi yang
dianggap mewakili (representatif) seluruh populasi dengan
menggunakan tehnik tertentu, maka bagian tersebut sampel.
Penentuan sampel perlu dijelaskan dengan tehnik
pengambilan sampel yang digunakan serta alasan
metodologinya yang mendukung seperti :
1) Random sampling
2) Stratified sampling
3) Purposive sampling
4) Area sampling
5) Cluster sampling dll
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3.3 Identifikasi
Variabel
Penelitian
dan
Definisi
Operasional
Variabel adalah karakteristik yang diamati yang
mempunyai variasi nilai dan merupakan operasional dari
suatu konsep agar dapat diteliti secara empiris. Jika telah
diketahui variabel penelitian, maka perlu diidentifikasi dan
diklasifikasikan,
selanjutnya
didefinisikan
secara
operasional. Variabel terdiri dari variabel dependen,
independen, perancu, kontrol.
Operasional variabel meliputi variabel, definisi
operasional, indikator/ parameter, alat ukur, skala dan
kriteria. Penulisan Operasional variabel dalam bentuk tabel.
3.4 Prosedur penelitian
Langkah- langkah penelitian yang diuraikan dalam
bentuk kerangka kerja.
1) Jelaskan pengertian kerangka kerja, yang merupakan
langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses
penelitian.
2) Dimulai dari penentuan populasi sampai dengan
pembuatan kesimpulan. Buat dalam bentuk bagan.
3.5 Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data perlu suatu metode agar data
yang di dapat mempunyai kualitas, validitas dan reabilitas
yang cukup tinggi. Metode pengumpulan data yang dapat
digunakan:
1) wawancara
2) kuisioner
3) observasi
4) sumber-sumber data sekunder
5) statistik rutin
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3.5.1 Instrumen
Instrumen adalah suatu alat yang digunakan
untuk mengukur konsep minat dalam suatu penelitian.
Instrumen dapat berupa tes tertulis atau angket,
wawancara terstruktur atau suatu alat. Uraikan
tentang pengertian, jenis intrumen yang digunakan,
bentuk pertanyaan, bagian pertanyaan dan jumlah
pertanyaan. Dibuat kisi- kisi pertanyaan secara
lengkap.
3.5.2 Lokasi dan waktu penelitian
Alasan pemilihan lokasi penelitian dan tempat
penelitian. Waktu dimulai sejak pengajuan judul
sampai dengan akhir pembuatan Skripsi dan di
cantumkan tanggal pengambilan data.
3.6 Pengolahan Data
Pada bagian ini diuraikan analisis yang disertai dengan
alasan pemakaian metode tersebut. Uraian analisis data
meliputi:
1. Langkah-langkah analisa data:
a) Editing : mengedit hasil pengumpulan data dengan
melihat kelengkapan data
b) Coding : memberikan kode pada responden yang
bersifat kerahasiaan
c) Skoring : memberikan penilaian pada masingmasing variabel dan intrepretasi hasil
d) Tabulating: melakukan tabulasi
e) Analisa Uji Statistik : uji statistik berdasarkan
tujuan penelitian, desain penelitian dan skala data
meliputi :
(1) Uji statistik deskriptif : mean, median, modus,
standar deviasi
(2) Uji statistik inferensial : untuk penelitian sampel
dengan memperhatikan tujuan penelitian, skala
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data, jumlah variabel (berpasangan atau bebas).
Jelaskan alasan penggunaan Uji Statistik yang
dipilih.
(3) Alat bantu statistik dapat menggunakan manual
atau program komputer (SPSS).
3.7 Etika Penelitian
Peneliti harus mengirimkan surat pengantar penelitian
ke tempat penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian harus
memperhatikan etika penelitian yang meliputi: Anonimity,
Informed concent, confidentially.
3.8 Keterbatasan
Keterbatasan dapat disusun tentang segala kesulitan
atau kelemahan yang dihadapi peneliti pada saat proses
penelitian baik dari segi reabilitas, validitas, desain, teknik
sampling atau besarnya sampel.
Keterbatasan ditulis setelah pelaksanaan proses
penelitian dan pengambilan data.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Merupakan bagian terpenting pada karya tulis ilmiah.
Pada bagian ini menunjukkan penguasaan peneliti terhadap
perkembanga ilmu, konsep, paradigma dan teori yang
dipadukan dengan hasil penelitian.
Hasil penelitian disajikan sesuai dengan tujuan penelitian
yang telah disusun sebelumnya. Pembahasan menguraikan
antara Fakta, Teori dan Opini dari peneliti yang tertulis di
Bab 2 (FTO).
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BAB 5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan pada suatu penelitian menjawab dari
rumusan masalah. Jika rumusan masalah lebih dari satu
maka kesimpulan harus lebih dari satu.
5.2 Saran
Saran memuat kendala yang dihadapi dalam proses
penelitian, kesenjangan teori dan praktik yang relevan dan
logis serta operasional. Dengan bahasa sederhana saran
mengacu pada kesimpulan
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Panduan Penelitian Kualitatif
BAB 1
PENDAHULUAN
Pada prinsipnya isi BAB 1 sama dengan penelitian kuantitatif

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka dalam penelitian kualitatif berbeda dengan
penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tinjauan
pustaka tidak perlu diuraikan secara detail dan terstruktur
seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Hal yang perlu
diperhatikan adalah:
1. Fokus tinjauan pustaka adalah pada dinamika teori yang
berkaitan dengan topik penelitian yang telah dipilih.
2. Fungsi uraian teoritis dalam penelitian kualitatif tidak
bertujuan untuk membangun hipotesis, yang berarti bahwa
hasil penelitian harus sesuai dengan konstruksi kerangka
teoritis yang digunakan (menguji hipotesis), tetapi
bertujuan untuk memberi kerangka berpikir bagi peneliti
dalam mendesain pengumpulan data dan dalam
menganalisis fenomena yang diteliti.
3. Alur penyajian tinjauan pustaka dimulai dari fokus
penelitan dan diikuti dengan penjelasan lain yang
diperlukan, terkait dengan tujuan penelitian
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BAB 3
METODE PENELITIAN
Bagian ini pada dasarnya menguraikan cara peneliti mengambil
data dan menganalisis data yang sudah diperoleh. Beberapa hal
yang perlu dicantumkan adalah:
3.1 Pendekatan dan Strategi Penyelidikan (Strategy of
Inquiry).
Strategi penyelidikan yang dimaksud disini adalah strategi
untuk memperoleh data tentang fenomena sebagaimana yang
diinginkan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa
pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh dan
mengelola data atau pengetahuan tentang suatu fenomena.
Untuk penulisan Skripsi di Prodi SI keperawatan pendekatan
yang diprioritaskan adalah studi kasus (case study) dan
fenomenologi.
1. Jika strategi penyelidikan yang digunakan adalah
pendekatan studi kasus, maka pengumpulan data dilakukan
secara komprehensif menggunakan berbagai metode
pengumpulan data untuk memperoleh “potret” yang kaya
tentang kasus yang diteliti. Kasus dalam hal ini adalah
potret subjek per subjek terkait dengan fokus penelitian
yang dilakukan.
2. Jika strategi penyelidikannya menggunakan fenomenologi,
maka pengumpulan datanya difokuskan pada “kedalaman”
informasi atas fenomena yang diteliti agar terungkap
“dinamika” fenomena tersebut. Fenomenologi menekankan
pada penemuan fenomena yang menjadi fokus penelitian
terlepas dari subjeknya.
3.2 Pemilihan partisipan.
Bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti mengambil
partisipan untuk penelitiannya, dan alasan penggunaan
partisipan yang telah dipilih. Biasanya penelitian kualitatif
25

Buku panduan penyusunan SKRIPSI
Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto

menggunakan beberapa teknik seperti 1) pengambilan
partisipan ekstrim atau menyimpang, 2) pengambilan
partisipan berfokus pada intensitas, 3) pengambilan partisipan
dengan variasi maksimum, 4) partisipan homogen, 5)
partisipan kasus tipikal, 6) partisipan purposif yang
terstratifikasi, 7) partisipan kritis, 8) snowball, 9) partisipan
dengan kriteria tertentu, 10) partisipan berdasarkan teori (lihat
Miles dan Huberman, 1985). Partisipan yang digunakan untuk
strategi fenomenologi memiliki karakteristik subjek yang
homogen atau sama serta subjek yang memiliki pengalaman
terkait fenomena yang akan diteliti. Sedangkan studi kasus
karakteristik subjeknya dapat lebih variatif namun tetap pada
subjek yang memiliki kasus yang sama.
3.3 Metode Pengambilan Data.
Bagian ini mengungkapkan metode atau teknik yang digunakan
untuk mengambil data, dan merupakan penerjemahan dari
strategy of inquiry. Dalam penelitian kualitatif, metode
pengambilan data dapat berupa wawancara (individual maupun
kelompok), observasi, dan studi dokumen. Salah satu metode
saja sudah cukup, namun bila diperlukan, ketiganya dapat
digunakan, terutama jika penelitiannya menggunakan
pendekatan studi kasus. Selain itu, penggunaan lebih dari satu
metode tersebut juga sangat disarankan jika peneliti ingin
memperoleh validitas data yang baik (lihat poin F:
keterpercayaan data).
Catatan: Dalam proses pengambilan data, peneliti harus
memperhatikan etika penelitian kualitatif. Pertama, harus ada
informed consent, yaitu persetujuan dari informan bahwa ia
bersedia secara sukarela untuk berpartisipasi dan menjadi
bagian dari penelitian. Kedua, prinsip kerahasiaan, yaitu
peneliti menjamin kerahasiaan identitas informan. Ketiga,
prinsip no harm, yaitu prinsip bahwa penelitian yang dilakukan
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tidak membahayakan atau memungkinkan terjadinya hal yang
tidak menyenangkan pada informan.
3.4 Pendekatan dalam Analisis Data.
Pada penelitian kualitatif pendekatan dalam analisis bergerak
dari cara yang sangat deskriptif dalam menganalisis fenomena
yang diteliti sampai yang bersifat interpretatif. Pendekatan
yang digunakan dalam analisis data kualitatif adalah analisis isi
(content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis).
Analisis isi sifatnya mendalam dan menginterpretasi makna di
balik apa yang diucapkan responden/subjek penelitian.
Tahapan analisis isi:
1. Mengidentifikasi meaning unit, yaitu kata atau kalimat
yang paling relevan dengan topik penelitian.
2. Menarik makna deskriptif dari meaning unit, dan
dilanjutkan dengan menarik makna interpretatif dari
rumusan makna deskriptif.
3. Menggabungkan makna interpretatif dari semua subjek dan
mengelompokkan makna interpretatif yang sama secara
konseptual lalu memberi nama kategori tersebut. Sementara
itu analisis tematik sifatnya lebih deskriptif dan tidak
terlalu mendalam sebagaimana analisis isi.
Tahapan analisis tema:
1. Dimulai dengan membuat koding, yaitu mengidentifikasi
meaning unit dan menuliskannya disamping transkrip.
2. Mengumpulkan semua koding (tulisan yang disamping
transkrip), dan mengklusterkan (mengelompokkan) yang
sama secara konseptual dan kemudian diberi nama
kategori.
Catatan: Analisis isi dapat digunakan untuk penelitian dengan
strategi fenomenologi maupun studi kasus, sedangkan analisis
tema sebaiknya hanya digunakan untuk penelitian dengan
strategi studi kasus
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BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian berisi uraian deskriptif mengenai hasil
wawancara/observasi/studi dokumentasi yang dilakukan. Hasil
penelitian adalah upaya menjawab tujuan penelitian, misalnya
jika tujuannya untuk menjawab bagaimana kebahagiaan dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka temuan
penelitiannya berkaitan dengan jawaban atas kedua hal
tersebut.
Pada tahap ini, penyajian data sudah disesuaikan dengan
pendekatan strategy of inquiry dan dianalisis sesuai dengan
pendekatan analisis yang sudah dipilih oleh peneliti. Bila
pendekatan yang dipilih adalah studi kasus, maka paparan
presentasi temuan penelitiannya berupa deskripsi kasus atau
pengalaman
masing-masing
subjek
yang
sifatnya
komprehensif, mendalam, dan menyeluruh. Bila pendekatan
fenomenologi, maka penyajiannya berupa kategorikategori
makna yang muncul, yang merupakan paparan tentang
fenomena yang diteliti dan bukan paparan masing-masing
responden sebagaimana dalam studi kasus.
Berikut contoh hasil penelitian dengan judul “Respon
emosional penghuni LAPAS yang menjalani hukuman”
Respon emosional terdiri dari 5 kategori yaitu 1) stress, 2)
tidak tenang, 3) cemas, 4) frustasi dan 5) sedih.
1. Kategori stress, didukung dengan kata kunci saya
stress, tidak bisa tidur, seperti kutipan wawancara
berikut :
“Kalau perasaan saya, jujur pak…..saya…..perasaan
saya yang muncul …..(menundukkan kepala,
menghelaa nafas), saya stress pak disini, tidak bisa
tidur nyenyak ( menggeleng-gelengkan kepala sambil
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menunduk). Karena pertama pikiran, tidur
berdesakan, lingkungannya sesak”. (P1)
“Perasaan ne nangiis pak….atiku suedih, stress pak
ingat yang di rumah naming wonten yogo kalian
mbahe
sing
wes
tuwek.
Partisipan
menunduk……diam sejenak, mengusap air mata.
Anak saya tidak bisa sekolah, saya kerja hanya
buruh tani,” (P2)
“….memang pikiran saya bingung, judek, stress
menghadapinya.” (P3 )
“….. wong salah kabeh ( ya salah semua) pak,
biarkan saja dipenjara. Semua mengalami stress,
bingung karepe dewe (bingung dengan sendirinya)
disini pak.” (P4 )
“ya….gini. desek-desekan pak, penghuninya memang
buanyak semua bermasalah namanya juga napi
pak….pastinya didalam begini mengalami stress
pak.” (P5)
“Namine napi niku seperti saya ini pastinya pikiran
saya stress pak……” ( P6)
“Panas awake(badannya), suasanane (suasananya)
ya lingkungane….panas atine(hatinya) pak, dadi
stress pikirane. “(P8)
2. Kategori tidak tenang, didukung dengan kata kunci
selama di lapas tidak jenak ( tidak tenang)seperti
kutipan wawancara berikut :
“Perasaan sumpek(perasaan jenuh) pak…..(P3)
“Sak jane kulo isin (sebenarnya saya malu)
pak,…..kadang mikir wedi-wedi dewe (kadang
berfikir sendiri takut dengan sendirinya) (P4)
“Makanya perasaan selama di lapas tidak jenak
Tidak tenang)….pak. (napi menoleh ke kanan dan
ke kiri…..” (P9)
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“,…semua orang di sini punya masalah. Banyak
orang pusing pak disini. Apalagi itu…..tahanantahanan yang nunggu sidang, podo pusing
pak.(semua pusing)” (P10)
3. Kategori cemas, didukung dengan kata kunci rasa
tidak menentuseperti kutipan wawancara berikut :
“Rasa tidak menentu pak saya….. karena ditahanan,
kepikiran keluarga, apalagi lapas mojokerto jauh
dengan probolinggo. Saya ingat istri sama anak..pak.
(P1 )
4. Kategori frustasi, didukung dengan kata kunci
perasaan jenuh dan frustasi seperti kutipan wawancara
berikut :
“masalahe.
Frustasi
maneh(lagi).
Elinglek
dihukum(ingat kalau dihukum), melakukan
kesalahan.” (P10)
“Ya seperti saya tadi, juga frustasi juga di dalam
lapas. Perasaan jenuh, ya…kadang ada,”(P11)
5. Kategori sedih. didukung dengan kata kunci atiku (hati
saya sedih ) dan menangis seperti kutipan wawancara
berikut :
“menunduk
menghela
nafas
panjang
dan
menangis…..
(menunduk
sambil
menangis)………sejenak diam tidaka berbicara.
……..pokoke ya sedih gitu.Tidak bisa apaapa.Apalagi jika ingat anak istri. Suediih banget
pak.” (P1)
“Perasaan ne nangiis pak….atiku suedih, …ya
Perasaan ne nangiis pak….atiku suedih,” (P2)
“Perasaan saya ya…sedih, teringat anak istri
dirumah” (P3)
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“………
(partisipan
berhenti
bicara,,,,,lalu
menunduk ). .....eling anak bojo kulo pak. Piye
bendinone sak suwene kulo dipenjara. Suwe
pisan…..sedih pak teng ati”.(P4)
“,…..niku wau nasibe kulo lagi elek(ini tadi nasib
saya lag jelek). Kulo malu, sedih sak estu( saya malu,
sedih betul)” (P6)
“Ya…perasaanne sumpek(sedih), sedih pak.” (P9)

4.2 PEMBAHASAN
Pembahasan merupakan „diskusi‟ yang mempertemukan
antara hasil temuan dengan teori-teori yang digunakan oleh
peneliti pada tinjauan teoritis, maupun temuan empiris oleh
peneliti
terdahulu.
Tidak
tertutup
kemungkinan
mempertemukan dengan teori yang lain karena temuan/hasil
penelitian tidak dapat dipertemukan dengan tinjauan teoritis
yang dipergunakan di awal.
Hasil penelitian kualitatif memang bukan sebuah upaya
pembuktian hipotesis, sehingga temuan atau hasil penelitian
tidak selalu harus sesuai dengan kerangka teoritik yang sudah
dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Apabila ditemukan hal
baru dalam penelitian yang belum ditemukan teorinya, maka
hal tersebut dilaporkan sebagai temuan baru, yang dapat
memperkaya wacana keilmuan, meskipun tidak ada
rumusannya di dalam tujuan penelitian. Esensi penelitian
kualitatif adalah bukan membuktikan konsep teoritik tetapi
menemukan data dan fakta dari lapangan.
Pembahasan juga memuat refleksi penelitian atas kekuatan dan
keterbatasan penelitian yang telah dilakukan. Keterbatasan
dapat berupa kesulitan atau hambatan yang ditemui di
lapangan. Berdasarkan keterbatasan ini, peneliti dapat
memberikan saran untuk peneliti selanjutnya.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Simpulan
Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang
dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, yang
sekaligus merupakan jawaban terhadap tujuan penelitian.
5.2 Saran
Saran dibuat atas dasar hasil, kesimpulan penelitian, dan
refleksi kekuatan dan keterbatasan penelitian. Saran-saran
yang bukan dari hasil penelitian tidak dibenarkan. Bagian
ini terdiri dari:

C. Bagian Akhir
1. Daftar Pustaka
Pada bagian ini penulis harus menuliskan kepustakaan
yang digunakan dalam proses penyusunan Skripsi baik berupa
jurnal penelitian, buku teks, majalah,buletin dan lain-lain.
Jumlah S1 20 literatur dengan literatur utama berasal dari
jurnal penelitian terupdate dan yang relevan dengan variabel
yang diteliti.Pengurutan literatur menggunakan sistem APA.
2. Lampiran
Lampiran merupakan bagian yang memuat keterangan
atau data tambahan yang digunakan dalan penelitian, misalnya
kuisioner, penghitungan statistik dan lain-lain.
CARA PENULISAN SKRIPSI
1. Bahasa yang digunakan
1.1 Bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut EYD
1.2 Bila diperlukan atau belum ada istilah yang tepat
dalam Bahasa Indonesia boleh menggunakan bahasa
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aslinya dengan memperhatikan tata cara penulisan
bahasa asing.
2. Kertas dan Sampul
2.1 Kertas sampul luar: buffalo (S1 keperawatan warna
Kuning muda. Kertas pemisah antar bab sesuaikan warna
sampul.
2.2 Format sampul lihat contoh
3. Kertas untuk materi: HVS berat 70 gram, ukuran A4, warna
putih.
4. Pengetikan Naskah
4.1 Naskah di ketik dengan menggunakan huruf standart
Times News Roman ukuran 12
4.2 Jarak: 2 spasi kecuali abstrak, nama gambar dan tabel 1
spasi.Ukuran margins : kanan 3 cm, kiri 4 cm, atas 4 cm,
bawah 3 cm
4.3 Seluruh naskah menggunakan huruf yang berukuran
sama kecuali kata asing di cetak miring (italic).
4.4 Awal paragraph dimulai dari satu tabs (1 cm) dari tepi
kiri.
4.5 Setiap bab diberi nomor urut dengan angka (BAB 1,
BAB 2, ....) yang ditulis diatas judul bab
5. Nomor halaman
5.1 Nomor halaman untuk bagian awal naskah (sebelum bab
pendahuluan) menggunakan huruf romawi kecil (i, ii, iii,
iv, v dst ), ditulis dibagian bawah tengah, 4 spasi dibawah
teks.
5.2 Lembar halaman judul tetap dihitung tetapi tidak diberi
nomor.
5.3 Mulai dengan bab pendahuluan diberi nomor dengan
angka arab (1, 2, 3 dst).
5.4 Pada halaman dengan judul bab, nomor halaman ditulis
dibawah tengah (4 spasi dari teks).
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5.5 Pada halaman lain, nomor halaman ditulis menggunakan
nomor angka arab yang ditulis dari kanan atas (1,5 cm
dari teks).
6. Tabel dan gambar
6.1 Tabel diberi nomor dengan angka romawi sesuai dengan
nomor bab tempat tabel dicantumkan diikuti dengan
nomor urut tabel dengan angka arab. Contoh penulisan
nomor tabel: Tabel 2.1 (tabel ini berada di bab 2 dan
merupakan tabel pertama) lihat contoh tabel dilampiran.
6.2 Tabel diberi judul diatas tabel berjarak 1 spasi
6.3 Gambar diberi nomor urut dengan angka arab, sesuai
dengan nomor urut gambar tersebut pada setiap bab.
Nomor bab ditulis di depan nomor urut gambar dengan
angka arab
6.4 Gambar diberi judul di bawah gambar, berjarak 1 spasi
6.5 Tabel dan gambar yang perlu disajikan di lembar yang
lebih luas, dapat dilipat disesuaikan dengan luas halaman
materi.
6.6 Tebel dan gambar yang dikutip dari buku lain harus
dicantumkan sumbernya
(lihat lampiran 17 Contoh Penulisan Tabel dan Gambar)
7. Kutipan/Citasi dan penulisan Daftar Pustaka
Penulisan kutipan dan daftar pustaka
Format APA (american psychological association) style
APA style pada umumnya digunakan untuk mensitasi
sumber-sumber referensi dalam bidang ilmu sosial. Pedoman
sitasi ini menggunakan APA Style edisi revisi ke-6. APA
Style memiliki dua bagian utama dalam penulisan sitasi:
I. Mengutip dalam teks (In-text citations)
II. Daftar pustaka / bibliografi (List of references)
a) In-Text Citations mengarahkan pembaca untuk
menemukan informasi utuh sumber kutipan dalam
daftar pustaka yang digunakan penulis.
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b) List of references mengarahkan pembaca untuk
menemukan informasi daftar pustaka secara utuh
tentang keseluruhan sumber informasi yang dirujuk
penulis. List of references berada pada halaman
terakhir dari karya tulis.
Pengutipan di dalam Teks (in-text citations)
Pedoman Dasar InText Citations
1) Sumber kutipan dapat ditulis diawal atau akhir
kutipan.
2) Penempatan sumber kutipan (pada awal atau akhir
kutipan) tidak boleh mengaburkan bagian yang
dikutip
3) Format in text citation menggunakan metode
author-date, yaitu nama terakhir pengarang dan
tahun terbit sumber yang dikutip muncul dalam
teks, contoh (Retnawati, 2014), dan referensi harus
muncul lengkap di daftar pustaka pada akhir tulisan.
4) Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun
bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak
halamannya. Tetapi jika kutipan gagasan / ide dari
sumber referensi tidak langsung, tidak perlu
menyebutkan nomor halaman dalam pengutipan
teks
5) Kutipan singkat terdiri dari nama pengarang, tahun
penerbitan, dan nomor halaman yang didahului
tanda ‘p.’
6) Semua sumber referensi yang dikutip dalam teks
harus muncul dalam daftar pustaka
7) Kata pertama untuk proper noun (nama orang,
tempat, dan nama benda secara spesifik), termasuk
nama dan inisial pengarang selalu kapital, contoh
M. Hatta, D. Jones
8) Semua kata dalam judul kapital dan dicetak miring
The Closing of the American Mind (Catatan: dalam
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daftar pustaka hanya kata pertama yang
dikapitalkan. The Closing of the American mind
9) Semua judul karya jenis buku, dokumentasi, album,
film dicetak miring, contoh The Closing of the
American Mind
10) Semua judul karya artikel diberi tanda kutip
“…”,contoh : “Multimedia Narration: Constructing
Possible Worlds"; "The One Where Chandler Can't
Cry."
11) Kutipan panjang lebih dari 40 kata maka tanda kutip
tidak diperlukan. Penulisan kutipan dimulai dari
baris baru dengan indent ½ inch dari margin kiri
yaitu dalam tempat yang sama pada paragraf baru.
12) Paraphrase atau ringkasan sebuah ide atau gagasan
dari suatu karya tulis lain, hanya diperlukan rujukan
nama pengarang dan tahun terbit, namun disarankan
oleh APA untuk memberikan nomor halaman.
13) Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama
belakang penulis pertama yang ditulis sebagai
sumber kutipan, diikuti et al., kemudian tahun dan
halaman sumber kutipan.
14) Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan
(buku, artikel, dll), maka yang disebut sebagai
sumber adalah nama penulis asli (bukan
penerjemah), diikuti tahun penerbitan literatur asli
(bukan tahun penerbitan hasil terjemahan).
[Catatan: nama penerjemah hanya dinyatakan dalam
daftar pustaka]
Contoh Mensitasi dalam In-text citation
1) Karya dengan Dua Pengarang
Research by Wegener and Petty (1994) supports...
Atau
(Wegener & Petty, 1994)
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2) Karya Tiga Sampai Lima
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)
Atau
Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow (1993)
explain….
Dalam kutipan berikutnya,
(Kernis et al., 1993)
Atau
Kernis et al. (1993) argued….
3) Enam Pengarang atau Lebih
Harris et al. (2001) argued...
Atau
(Harris et al., 2001)
4) Pengarang Tidak Diketahui. Sitasi sumber pada
judul dengan huruf miring.
Sitasi sumber pada judul buku atau laporan dengan
huruf miring, dan pada judul artikel, bab, dan
halaman web dalam tanda kutip.
A similar study was done of students learning to
format research papers ("Using APA," 2001).
5) Organisasi Sebagai Pengarang
According to the American Psychological
Association (2000),...
Atau menggunakan singkatan jika telah dikenal
dalam tanda bracket pertamakali sumber dikutip dan
selanjutnya hanya singkatan yang disitasi.
Sitasi pertama: (Mothers Against Drunk Driving
[MADD], 2000)
Sitasi kedua: (MADD, 2000)
6) Dua karya atau Lebih dalam Tanda Kurung yang
Sama
(Berndt, 2002; Harlow, 1983)
7) Pengarang dengan Nama Akhir Sama
Gunakan Inisial nama pertama dan nama terakhir,
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(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)
8) Dua Karya atau Lebih dengan Pengarang Sama
dalam Tahun Sama
Research by Berndt (1981a) illustrated that...
9) Mensitasi/Mengutip Sumber Tidak Langsung
Johnson argued that...(as cited in Smith, 2003, p.
102).
10) Tahun Tidak diketahui
Another study of students and research decisions
discovered that students succeeded with tutoring
("Tutoring and APA," n.d.).
Halaman Daftar Pustaka (References)
1. Semua karya yang dikutip dalam penulisan karya tulis
harus dimuat dalam daftar pustaka.
2. Daftar pustaka pada halaman terpisah dari uraian
penulisan.
3. Ukuran margin seperti pada halaman penulisan.
4. Judul daftar pustaka berada di tengah dan tidak
dicetak miring / tanda kutip.
5. Kapitalkan hanya huruf pertama pada kata pertama
dan proper noun pada judul
6. Jarak antar karya (pustaka) dua spasi.
7. Inden pada baris kedua dengan jarak ½ inch.
8. Daftar pustaka ditulis/diketik satu spasi, berurutan
secara alfabetis tanpa nomor.
9. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis
ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti
singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah,
dilanjutkan penulisan tahun, judul dan identitas lain
dari literatur/pustaka yang dirujuk.
10. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et
al. sebagai pengganti nama penulis kedua dan
seterusnya
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Pedoman Penulisan Nama Pengarang
1. Pengarang Tunggal
Nama terakhir, inisial nama pengarang.
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social
development. Current Directions in Psychological
Science, 11, 7-10.
2. Dua Sampai Tujuh Pengarang
Urutkan nama terakhir dan inisial pengarang, tanda
koma (,) sebagai pemisah nama pengarang dan
tambahkan tanda “&” sebelum nama pengarang
terakhir.
Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood
management across affective states: The hedonic
contingency hypothesis. Journal of Personality
and Social Psychology, 66, 1034-1048.
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A.,
Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to
self-esteem than whether it is high or low: The
importance of stability of selfesteem. Journal of
Personality and Social Psychology, 65, 11901204.
3. Lebih dari Tujuh Pengarang
Urutkan nama terakhir dan inisial pengarang, tanda
koma (,) sebagai pemisah nama pengarang. Setelah
pengarang keenam, tambahkan tiga tanda titik (.)
tambahkan nama pengarang terakhir.
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A.,
Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H.
(2009). Web site usability for the blind and lowvision user. Technical Communication, 57, 323335.
4. Organisasi Sebagai Pengarang Nama organisasi sebagai
pengarang
American Psychological Association. (2003).
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5. Pengarang yang Tidak Dikenal
Judul sebagai pengarang
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th
ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.
6. Dua Atau Lebih Karya Dengan Pengarang Yang Sama
Daftar semua nama pengarang yang sama diikuti
dengan tahun terbit dan diurutkan berdasarkan tahun
terbit
Berndt, T. J. (1981).
Berndt, T. J. (1999).
7. Dua Atau Lebih Karya Dengan Pengarang Yang Sama
Dalam Tahun Yang Sama Tambahkan huruf setelah
tahun terbit.
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over
time in prosocial intentions and behavior between
friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial
intentions and behavior. Child Development, 52,
636-643.
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Daftar Singkatan
Singkatan Umum dan Notasi dalam Pengutipan Singkatan Arti
Singkatan
Bagian Buku atau Penerbit
ed.
edition Rev
Rev. ed.
Revised edition
2nd ed.
second edition
Ed. (Eds.)
Editor (Editors)
Trans.
Translator(s)
n.d.
no date
p. (pp.)
page (pages)
Vol.
Volume (as in Vol. 4)
Vols. Volumes
(as in Vols. 1–4)
No.
Number
Pt.
Part
Tech. Rep.
Technical Report
Suppl.
Supplemen
et al
And others
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Contoh Daftar Pustaka
Buku, Skripsi, Tesis dan Disertasi .
1. Format Dasar
Author, A. A. (1967). Judul buku. Tempat terbit:
Penerbit.
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to
preparing manuscripts for journal publication.
Washington, DC: American Psychological
Association.
2. Editor, Tanpa Nama Pengarang
Editor. (Ed.). (tahun). Judul buku. Tempat terbit:
Penerbit
Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997).
Consequences of growing up poor. New York,
NY: Russell Sage Foundation.
3. Pengarang dan Editor
Pengarang. (tahun). Judul buku. Editor.(Ed.). Tempat
terbit: Penerbit
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil
(Ed.). New York, NY: Anchor.
4. Terjemahan
Pengarang. (tahun). Judul buku. (Penerjemah, Trans.).
Tempat terbit: Penerbit. (Original work published ……)
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on
probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory,
Trans.). New York, NY: Dover. (Original work
published 1814)
5. Edisi Karya
Pengarang (tahun). Judul buku (edisi). Tempat terbit:
Penerbit
Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997).
The battered child (5th ed.). Chicago, IL:
University of Chicago Press.
6. Artikel atau Bab dala buku Karya Editor
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Pengarang (tahun). Judul Bab. In Editor (Ed). Judul
Buku (edisi). Tempat terbit: Penerbit
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's
gender role journeys: A metaphor for healing,
transition, and transformation. In B. R. Wainrib
(Ed.), Gender issues across the life cycle (pp.
107-123). New York, NY: Springer.
7. Buku Yang Memiliki Volume
Pengarang (tahun). Judul Buku (Vols.). Tempat terbit:
Penerbit Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the
history of ideas (Vols. 1-4). New York, NY: Scribner's.
8. Skripsi/Tesis/Disertast
Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi
(Thesis or Master’s thesis or Doctoral dissertation).
Retrieved from Nama Database. (Nomor Urut.) (Jika
diterbitkan Pengarang). (Tahun). Judul
skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s thesis or
Doctoral dissertation). Nama Lembaga, Tempat (jika
tidak diterbitkan)
Terbitan Berkala
1. Artikel Jurnal
Pengarang (tahun). Judul artikel. Judul Terbitan
Berkala, nomor volume, (nomor), nomor halaman.
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic
expansion of Mexican immigration in the United
States and its implications for local law
enforcement. Law Enforcement Executive Forum
Journal, 8(1), 73–82.
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The
New Criterion, 15(3), 5-13.
2. Artikel Majalah
Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in
today's schools. Time, 135, 28-31.
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Sumber Elektronik (Penerbitan Web)
1. Artikel Jurnal Elektronik Tanpa DOI (Digital Object
Identifier)
Pengarang (tahun). Judul artikel. Judul Terbitan
Berkala, nomor volume, (nomor), nomor halaman.
Retrieved from http:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web.
A List Apart: For People Who Make Websites,
149. Retrieved from
http://www.alistapart.com/articles/writeliving
2. Artikel Jurnal Elektronik dengan DOI (Digital Object
Identifier)
Pengarang (tahun). Judul artikel. Judul Terbitan
Berkala, nomor volume, (nomor), nomor halaman.
doi:xxxxxxxxxx atau http://dx.doi.org/xxxxxx
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with
technology: Mother-toddler interaction scores
lower during play with electronic toys. Journal of
Applied Developmental Psychology, 33(5), 211218.
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster
presentations: An annotated bibliography.
European Journal of Marketing, 41, 1245-1283.
doi:10.1108/03090560710821161
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer
support, marital status, and the survival times of
terminally ill patients. Health Psychology, 24,
225–229. doi:10.1037/02786133.24.2.225
3. Electronic Books
Pengarang (Tahun). Judul buku. Retrieved from
http:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional
Pueblo Indian tales. Retrieved from
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http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/tayt
ay/taytay.html
4. Skripsi/Tesis/Disertasi
Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi
(Thesis or Master’s thesis or Doctoral dissertation).
Retrieved from Nama Database. (Nomor Urut.)
Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi
(Thesis or Master’s thesis or Doctoral dissertation).
Retrieved from http://xxxxx
Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A
neuroprotective treatment target in Parkinson's
disease. Retrieved from ProQuest Digital
Dissertations. (AAT 3295214)
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for
evaluation of instruction in higher education and
continuing education (Doctoral dissertation).
Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/
5. Online Encyclopedias and Dictionaries
Feminism. (n.d.). In Encyclopædia Britannica online.
Retrieved from
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/7246
33/feminism
8. Tingkatan Judul dan Penomoran
Tingkatan judul dan penomoran perlu mendapat
perhatian. Untuk penomoran yang berkaitan dengan
tingkatan judul dapat dilihat pada contoh.
9. Penomoran Bab serta Sub bab
a. Bab dinomori dengan menggunakan angka romawi.
b. Subbab dinomori dengan menggunakan angka latin dengan
mengacu pada nomor bab/subbab dimana bagian ini
terdapat.
2 ………. (Judul Bab)
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2.1 ………………..(Judul Subbab)
2.2 ………………..(Judul Subbab)
2.2.1 ………………(Judul Sub-Subbab)
c. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf
besar, ukuran font 14, tebal.
d. Penulisan nomor dan judul subbab dimulai dari kiri,
dimulai dengan huruf besar, ukuran font 12, tebal.
Penulisan nomor setelah sub-subbab terakhir tidak ada titik
(1) Cara penomoran
I.
A.
1.
a.
1)
a)
(1)
(a)
Catatan:
1. Cara penulisan harus konsisten dipilih salah satu tidak
boleh di campuradukan.
2. Kedua cara ini mempunyai kelemahan
3. Kelemahan cara pertama: memungkinkan terjadinya nomor
yang sama dalam bab yang sama.
4. Kelemahan cara kedua: Mengambil ruang yang banyak
sehingga memungkinkan sempitnya tempat untuk
menuliskan uraian.
(2) Penomoran Halaman
a. Bagian Awal, nomor halaman ditulis dengan angka
romawi huruf kecil (i,ii,iii,iv,…).Posisi di tengah bawah
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(2 cm dari bawah). Khusus untuk lembar judul dan
lembar pengesahan, nomor halaman tidak perlu diketik,
tapi tetap dihitung.
b. Bagian Pokok, nomor halaman ditulis dengan angka
latin. Halaman pertama dari bab pertama adalah
halaman nomor satu. Peletakan nomor halaman untuk
setiap awal bab di bagian bawah tengah, sedangkan
halaman lainnya di pojok kanan atas.
c. Bagian akhir, nomor halaman ditulis di bagian bawah
tengah dengan angka latin dan merupakan kelanjutan
dari penomoran pada bagian pokok.
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Lampiran 4

SKRIPSI
HUBUNGAN ANTARA DERAJAT HIPERTENSI DENGAN
MEKANISME KOPING PENDERITA HIPERTENSI
Studi Cross Sectional di Poli Penyakit Dalam
Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto

Oleh:

ARIEF ANDRIYANTO
NIM: 201311092

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA SEHAT PPNI
MOJOKERTO
2017
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Lampiran 5

SKRIPSI
HUBUNGAN ANTARA DERAJAT HIPERTENSI DENGAN
MEKANISME KOPING PENDERITA HIPERTENSI
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan Pada
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Sehat PPNI
KabupatenMojokerto

Oleh:
ARIEF ANDRIYANTO
NIM: 201311092

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA SEHAT PPNI
MOJOKERTO
2017
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Lampiran 6

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya
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ABSTRAK
HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DALAM PEMENUHAN
NUTRISI DENGAN STATUS GIZI LANSIA
OLEH: SATRIA DARUSSALAM

Faktor psikososial, khususnya dukungan keluarga dapat
mempengaruhi status gizi lansia. Perubahan nilai-nilai dalam keluarga
membuat perhatian dan perawatan kepada lansia, termasuk memperhatikan
kebutuhan nutrisinya semakin terabaikan. Tujuan penelitian adalah
mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dalam pemenuhan nutrisi
dengan status gizi lansia di Dusun Lontar Desa Kebondalem Kecamatan
Mojosari Kabupaten Mojokerto. Desain penelitian analitik dengan
pendekatan cross sectional. Populasinya seluruh lansia di Dusun Lontar
Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebanyak
151 orang hingga didapatkan sampel sebanyak 82 orang yang diambil
dengan purposive sampling. Variabel independennya dukungan keluarga
dalam pemenuhan nutrisi lansia dan variabel dependennya status gizi lansia.
Data diambil dengan menggunakan kuesioner dan timbangan badan injak
serta mistar kayu. Setelah terkumpul dilakukan pengolahan data dan
dilanjutkan dengan uji statistik Spearman’s Rho Test dengan bantuan SPSS
versi 17.0. Hasil penelitian menunjukkan p (0,000) <  (0,05), sehingga H0
ditolak artinya terdapat hubungan antara dukungan keluarga dalam
pemenuhan nutrisi dengan status gizi lansia, dengan nilai r = 0,436 yang
menunjukkan hubungan yang tidak kuat, namun menunjukkan korelasi
positif. Tidak adanya dukungan keluarga menyebabkan responden merasa
tidak diperhatikan akibat kesibukan dari anggota keluarganya. Hal ini
menyebabkan responden kurang mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya.
Lansia diharapkan meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan nutrisi
guna meningkatkan dan memelihara taraf kesehatan dirinya. Keluarga
lansia dapat lebih meningkatkan dukungannya dengan menyediakan
makanan yang bergizi sesuai kebutuhan lansia setiap hari, membantu
pembiayaan belanja harian lansia, mengingatkan lansia untuk makan,
ataupun mengontrol menu makanan lansia tiap harinya.
Kata kunci: dukungan keluarga, nutrisi, status gizi lansia
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Contoh Moto dan persembahan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
KUNCI SUKSES DALAM MENCARI ILMU YANG DAPAT
MENGALAHKAN SEGALANYA ADALAH KEYAKINAN,
KETEKUNAN, IKHTIYAR, BERDOA DAN TAWAKAL PADA
ALLAH SWT

SEORANG DENGAN TUJUAN YANG JELAS AKAN MEMBUAT
KEMAJUAN WALAUPUN MELEWATI JALAN YANG SULIT,
SEORANG YANG TANPA TUJUAN TIDAK AKAN MEMBUAT
KEMAJUAN WALAUPUN DIA BERADA DI JALAN YANG MULUS

PERSEMBAHAN
Rasa syukur kami kehadirat Allah dan sholawat kepada Rosulullah SAW,
akhirnya kami persembahkan Skripsi ini kepada:
1. Kedua orang tua di magetan yang selalu mendoakanku selalu
2. Kekasihku
3. Temanku seangkatan
4. Semua pihak lain yang telah membantu terselesaikan skripksi ini
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Lampiran 16
3. Kerangka teori
Kerangka teori merupakan hasil resume dalam bentuk skema terhadap teori
yang dipelajari yang mendasari masalah riset yang akan dilaksanakan.
Penatalaksanaan:
Penyuluhan dan
konseling
gizi serta intervensi gizi
khusus

Masalah gizi lansia:
Gizi lebih, gizi kurang, gizi
buruk, anemia gizi besi,
kekurangan vitamin

Lebih

Status
gizi

Lansia

Manfaat dukungan keluarga:
1.Direct effect
2.Indirect effect
3.Buffering effect

Faktor-faktor yang
mempengaruhi
dukungan keluarga:
Keintiman, harga
diri, ketrampilan
sosial, jumlah
anggota keluarga,
umur, pendidikan,
spiritual, dan
status sosial
ekonomi

Perubahan
fisiologi:
gigi rusak, fungsi indra
penciuman dan perasa
turun, perubahan gastro
intestinal, sekresi saliva,
HCL, pepsin dan enzim
proteolitik berkurang,dll

Internal

Faktor yang
2. Patologis
mempengaruhi gizi
lansia:
1. Fisik

Kurang

Eksternal

Dukungan keluarga:
1.Dukungan informasional
2.Dukungan penilaian
3.Dukungan instrumental
4.Dukungan emosional

Penya
kit
dan
pengo
batan

Normal

Pemisahan lansiakeluarga:
1. Spatial separation
2. Cultural separation
3. Economic separation

Memenuhi kebutuhan
nutrisi keluarga

Fungsi
keluarga:
1.
Biologis

2. Psikologis
3. Sosialisasi
4. Ekonomi
5. Pendidikan

3. Psikososial
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Perubahan keluarga:
1. 1. Migrasi desa-kota
2. 2. Aktifitas ekonomi
wanita
3. 3. Perubahan sistem
ekonomi
tradisional ke modern
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Penjelasan kerangka teori:
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5

2.3.6
2.3.7

2.3.8

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan masalah gizi lansia
diantaranya:
2.3.1.1
Fisik. Berkaitan dengan perubahan fisiologis,
diantaranya gigi rusak, fungsi indera penciuman dan
perasa turun, perubahan gastrointestinal, sekresi saliva,
HCl, pepsin dan enzim proteolitik berkurang, dan lainlain yang mempengaruhi status gizi.
2.3.1.2
Patologis. Berkaitan dengan penyakit dan pengobatan.
2.3.1.3
Psikososial. Berkaitan dengan fungsi keluarga, dimana
salah satunya adalah fungsi biologis yaitu memenuhi
kebutuhan nutrisi keluarga. Fungsi ini selanjutnya
terwakili dalam dukungan keluarga.
Namun fungsi biologis yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga dalam
konteks modernisasi saat ini seringkali dipengaruhi oleh perubahan nilainilai dan struktur keluarga, yaitu akibat adanya migrasi desa-kota,
peningkatan aktifitas ekonomi wanita, dan perubahan sistem ekonomi
tradisional ke modern. Hal ini berdampak pada pemisahan hubungan lansiakeluarga, yaitu spatial separation, cultural separation, dan economic
separation.
Perubahan nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi dukungan keluarga.
Dukungan keluarga memiliki 4 bentuk dukungan, yaitu: dukungan
informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan
emosional.
Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga diantaranya
keintiman, harga diri, ketrampilan sosial, jumlah anggota keluarga, umur,
pendidikan, spiritual, dan status sosial ekonomi.
Dukungan keluarga dapat berupa dukungan sosial keluarga internal, seperti
dukungan dari suami atau istri atau dukungan dari saudara kandung; atau
dukungan sosial keluarga eksternal yaitu dukungan sosial keluarga eksternal
bagi keluarga inti (dalam jaringan kerja sosial keluarga).
Dukungan keluarga memiliki manfaat diantaranya direct effect, indirect
effect, dan buffering effect.
Dukungan keluarga dalam pemenuhan nutrisi dibutuhkan oleh lansia, sebab
lansia sering mengalami masalah gizi, diantaranya gizi lebih, gizi kurang,
gizi buruk, anemia gizi besi dan kekurangan vitamin. Namun masalah gizi
tersebut dapat dilakukan tata laksana melalui penyuluhan dan konseling gizi
serta intervensi gizi khusus.
Selanjutnya dukungan keluarga dalam memenuhi nutrisi lansia dapat
mempengaruhi status gizi lansia yang terdiri dari status gizi kurang, normal
atau lebih.
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4. Kerangka konsep
Kerangka konseptual penelitian berisi tentang varibel-variabel yang
akan diteliti yang terkait langsung dengan teori yang dipelajari. Ini akan
mencerminkan paradigma berfikir sekaligus tuntunan dalam
memecahkan masalah penelitian dan merumuskan hipotesa.

Lansia

Faktor-faktor yang
mempengaruhi dukungan
keluarga:
1. Keintiman
2. Harga diri
3. Ketrampilan sosial
4. Jumlah anggota keluarga
5. Umur
6. Pendidikan
7. Spiritual
8. Status sosial ekonomi

Dukungan keluarga:
1. Dukungan informasi
2. Dukungan penilaian
3. Dukungan instrumental
4. Dukungan emosional

Ada
dukungan
Faktor-faktor yang
mempengaruhi kebutuhan
dan masalah gizi:
1. Faktor fisik
2. Faktor patologis
3. Faktor psikososial

Tidak ada
dukungan

Status gizi lansia

Kurang

Normal

Lebih

: di teliti
: tidak teliti

Gambar 2.2 Kerangka konsep hubungan antara dukungan keluarga dalam
pemenuhan nutrisi dengan status gizi lansia di Dusun Lontar Desa Kebondalem
Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
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Lampiran 17
Contoh penulisan gambar

Motivasi
kuat
40%

Gambar 3.3

Motivasi
lemah
0%

Motivasi lemah
Motivasi
sedang
60%

Motivasi
sedang
Motivasi kuat

Diagram Pie Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Mahasiswa
Akper Bina Sehat PPNI Mojokerto Angkatan XII tahun 2009

Contoh penulisan tabel

Tabel 4.7 Distribusi frekuensi status gizi lansia di Dusun
Lontar Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari
Kabupaten Mojokerto pada tanggal 26 April 28 Mei 2011
No
Status gizi
1. Gizi kurang
2. Gizi normal
3. Gizi lebih
Total

Frekuensi
40
29
13
82

Sumber: Data primer tahun 2015
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Prosentase
48,8
35,4
15,9
100
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PARAMETER PENILAIAN SKRIPSI / KTI
NO
I

ASPEK YANG DINiLAI
PARAMETER
PENULISAN
A. PENGUASAAN PENULISAN
1. Sistematika Penulisan
Sesuai tata urutan yang berlaku :
1. Bagian
Pendahuluan
:
Halaman judul, pengesahan,
kata pengantar, daftar isi,
abstrak (IMRAD)
2. Bagian Isi : Pendahuluan,
tinjauan teori, metodologi,
hasil
dan
pembahasan,
kesimpulan dan saran.
3. Daftar Pustaka dan lampiranlampiran
2. Ketepatan Penggunaan 1. Pungtuasi (Penggunaan tanda
bahasa & istilah
baca yang tepat)
2. Diksi (Pemilihan kata yang
tepat)
B. SEGI ILMIAH TULISAN
1. Kesesuaian judul
1. Isi tulisan sesuai judul :
Lingkup riset keperawatan
2. Memungkinkan untuk diteliti :
penyelesaian masalah-masalah
keperawatan.
3.
Memberikan
kontribusi
terhadap pengembangan praktik
dan ilmu keperawatan
2. Ketepatan Penulisan
1. Pernyataan masalah jelas
Masalah pada Latar
2. Skala / justifikasi masalah
Belakang
3. Kronologis masalah (sebab dan
akibat)
4. Konsep solusi (dituliskan secara
urut)
3. Rumusan Masalah
1. Jelas, ringkas
2. Didukung oleh fakta
3. Penting untuk diteliti

66

Buku panduan penyusunan SKRIPSI
Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto

4. Pertanyaan masalah (berupa
pertanyaan,
spesifik,
dan
terpisah)
1. Menggunakan kata kerja yang
operasional
2. Dapat dicapai
3. Spesifik
4. Tertulis manfaat bagi : Praktik
(klinik/komunitas) dan
pengembangan ilmu
1. Semua variabel dan faktor yang
berhubungan dengan masalah
yang diteliti dituliskan
2. Setiap pernyataan didukung
oleh Pustaka yang sesuai
(Pengarang, tahun dan nomor
hal)
3. Kejelasan dalam membuat
”Paraphrase“ setiap pernyataan
1. Berdasarkan teori/model yang
berlaku secara umum.
2. Menggambarkan semua yang
tertulis pada tinjauan teori
1. Kalimat pernyataan (antara
variabel)
2. Hipotesis kerja / nol
3. Dapat diuji
4. Berdasarkan teori
5. Memprediksi
1. Pemilihan desai / rancangan
yang tepat
2. Sesuai dengan tujuan penelitian
3. Variabel yang diukur
dinyatakan dengan jelas
4. Penentuan subyek penelitian
dengan tepat
5. Penjelasan pengumpulan data
6. Penentuan instrument penelitian
tepat (valid dan reliable)
menjawab pertanyaan masalah
7. Penggunaan pengolahan data

4. Tujuan dan Manfaat
Penelitian

5. Ketepatan Menuliskan
Tinjauan Teori

6. Penyusunan Kerangka
Konseptual

7. Perumusan Hipotesis

8. Penggunaan Metode
Penelitian & Statistik
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9. Kemampuan Menulis
Hasil

10. Pembahasan

11. Kemampuan dalam
menarik kesimpulan
dan membuat saran

12. Penggunaan
Kepustakaan
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yang tepat (kualitatif /
kuantitatif : Statistik)
8. Dituliskan keterbatasan
(sampling desain, instrumen,
dan feasibility)
9. Penulisan Ethical Clearence
1. Kalimat pengantar
2. Penulisan karakteristik tempat
dan responden/ sampel (data
demografi)
3. Data dianalisa berdasarkan hasil
: mencari data/angka yang
menonjol / menyimpang :
hubungan pokok yang diuji.
4. Hanya menjelaskan What (tidak
ada penjelasan Why dan How)
1. Menganalisa makna hasil
penelitian dihubungkan dengan
tujuan penelitian (menjelaskan
Why dan How)
2. Penulisan mengandung unsur :
Fakta (dianalisa); teori /
pustaka ; Opini(pendapat
peneliti)
3. Isi tulisan ; disesuaikan dengan
tujuan khusus penelitian
4. Dituliskan keterbatasan
penelitian
5. Penulisan secara wajar, tidak
berlebihan
1. Kesimpulan ditulis untuk
menjawab masalah / tujuan
penelitian
2. Didasarkan pada hasil dan
pembahasan
3. Ringkas dan jelas dalam
memberi makna hasil, dengan
meminimalkan penulisan
angka-angka hasil uji statistic.
1. Konsisten dengan model
penulisan pustaka yang
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digunakan (misal : Harvard).
2. Pustaka diambil dari tahun
terbit maksimal 10 tahun
terakhir.
3. Pustaka yang dianjurkan adalah
jurnal-jurnal hasil penelitian
tebaru (internet); buku.
II

PENYAJIAN SKRIPSI
A. Kemampuan
penyajian

1. Kemampuan mengemukakan
konsep dan teori
2. Kemampuan berbicara dengan
jelas
3. Kemampuan menyajikan materi
secara sistematis
4. Kemampuan dalam
menekankan beberapa hal yang
penting
5. Kemampuan teknik penyajian
secara keseluruhan
1. Kemampuan berkomunikasi
atau dialog
2. Kemampuan menjawab dengan
tepat
3. Kemampuan menerima fakta
baru secara terbuka
4. Kemampuan menerima
pendapat lain secara kritis
5. Kemampuan mengendalikan
emosi
6. Kejujuran mengemukakan
pendapat.

B. Kemampuan
berdiskusi
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Lampiran 20
LEMBAR PENGAJUAN KEBERSEDIAAN MENGUJI
PROPOSAL/SIDANG (SKRIPSI)
Sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal/sidang (Skripsi)
mahasiswa:
Nama

:

Nim

:

Judul skripsi

:

Hari/Tgl. ujian proposal/sidang:
Pukul

:

Tempat

:

Bersedia untuk menguji skripsi sesuai dengan jadual diatas.

Penguji :

BAU

1. ...

(..............................)

2. ...

(..............................)

3. ...

(..............................)

: Khoirul Rochman

(..............................)

Ka.Prodi S1 Kep
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Sehat PPNI
Kab.Mojokerto
......................................
NIK...
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Lampiran 21 Format Penulisan Manuscript
TITLE (Times New Roman 12)
The title of the paper should be concise and informative. Avoid abbreviations and formula
where possible.It should be written clearly and concisely describing the contents of the
research.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......
...
ABSTRACT (Times New Roman 11)
The abstract comes after title page in the manuscript. Abstract must be integrated and
independent which is consist of introduction and purpose, methods, results, conclusion and
suggestion. However, the abstract should be written as a single paragraph without these
headers. For this reason, references should be avoided. Also, non-standard or uncommon
abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in
the abstract itself. Abstract must be written using 150 until 250 words which has no reference
and accompanied keywords.
.............................................................................................................................. ...........................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......
KEYWORDS (Times New Roman 11)
The keywords should be avoiding general and plural terms and multiple concepts.Do not use
words or terms in the title as keywords.These keywords will be used for indexing purposes.
Keywords should not more than 5 words or phrasesin alphabetical order.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
INTRODUCTION (Times New Roman 11)
State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed
literature survey or a summary of the results. Explain how you addressed the problem and
clearly state the aims of your study.As you compose the introduction, think of readers who are
not experts in this field. Please describe in narrative format and not using sub-chapter.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......
MATERIALS AND METHODS (Times New Roman 11)
Explain in detail about the research design, settings, time frame, variables, population, samples,
sampling, instruments, data analysis, and information of ethical clearance fit test.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................

71

Buku panduan penyusunan SKRIPSI
Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto

RESULTS (Times New Roman 11)
Result should be presented continuously start from main result until supporting results. Unit of
measurement used should follow the prevailing international system.It also allowed to present
diagram, table, picture, and graphic followed by narration of them.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................
Equation:
𝐇′ =
− ∑𝑠𝑖=1(𝑃𝑖 )(log2 𝑃𝑖 ) ………....................................................................................... (1)
Remarks: ...............................................................................................................
Figures and Tables placed separated in last page of manuscript and must be as follow:
Figures, tables, and diagram should be editable ones.
Figures’s remarks placed in bottom with before 4pt. The title of figures placed after the
remarks with single space.
The title of tables should be written first with Times New Roman 11, single space and after
6pt. Content of the tables should be written using Times New Roman 10 single space and the
remarks of tables placed in the bottom with Times New Roman 10, single space and before 4pt.
Table 1. Effects of plant growth regulator types and concentrations on embryogenic callus
induction from leaf tip explants of D. lowii cultured in ½ MS medium
supplemented with 2.0 % (w/v) sucrose under continuous darkness at temperature
of 25 ± 2 oC after 60 days of culture
Table 3. Maternal and child health care-seeking behaviour for the last pregnancy in women
aged 15 – 45 years old
Age Groups (Years)
Type of care

<30
n

30 - 39
%

n

1

9.1

1

2

18.
2

7

1

9.1

4

7

63.
6

10

%

40 - 45

All Age

n

%

n

%

1

3.5

3

4.8

1

3.5

10

2

6.9

7

25

86.
2

42

Place for antenatal care
Village level service (Posyandu,
Polindes or Poskesdes)
District Level service
(Puskesmas atau Pustu)
Hospital, Clinics, Private Doctor
or OBGYN
Private Midwife

4.
6
31
.8
18
.2
45
.5

16.
1
11.
3
67.
7

Place of Birth
Hospital
Birth Clinic/Clinic/Private health
professional
Puskesmas or Pustu

5
5
0

72

50.
0
50.
0
0.0

5
15
2

22
.7
68
.2
9.

4
21
0

13.
8
72.
4
0

14
41
2

23.
0
67.
2
3.3
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1
Home or other place

0

0.0

0

1

9.1

1

10

90.
9

0

4

13.
8

4

6.6

1

3.5

3

4.8

28

96.
6

59

95.
2

Ever breastmilk
No
Yes

21

4.
6
95
.5

Exclusive breastfeeding
No

4

Yes

7

36.
4
63.
6

10
12

45
.5
54
.6

18
11

62.
1
37.
9

32
30

51.
6
48.
4

DISCUSSION (Times New Roman 11)
Describe the significance of your findings. Consider the most important part of your paper. Do
not be verbose or repetitive, be concise and make your points clearly. Follow a logical stream
of thought; in general, interpret and discuss the significance of your findings in the same
sequence you described them in your results section. Use the present verb tense, especially for
established facts; however, refer to specific works or prior studies in the past tense. If needed,
use subheadings to help organize your discussion or to categorize your interpretations into
themes. The content of the discussion section includes: the explanation of results, references to
previous research, deduction, and hypothesis.
……………………………………………………………………………………………………
………
CONCLUSIONS(Times New Roman 11)
Conclusion should be explained clearly related to hypothesis and new findings.
Suggestionmight be addedcontains a recommendation on the research done or an input that can
be used directly by consumer.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......
REFERENCES (Times New Roman 11)
The author-year notation system is required and completed. All reference mentioned should be
written down in reference using American Psychological Association (APA) 6 th edition style
and arranged from A to Z. Articles have minimal 25 recent references (last 10years)and 80% is
journal. References from journal publication should be provided by DOI.All cited references
must be mentioned in in-text citation.If you are Mendeley user, please download the
reference style herehttps://www.zotero.org/styles?q=apa
.
Reference to a Journal Publication:
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Efendi, F., Chen, C. M., Nursalam, N., Indarwati, R., & Ulfiana, E. (2016). Lived experience
of Indonesian nurses in Japan: A phenomenological study. Japan Journal Nursing Science,
13(2), 284-293. doi:10.1111/jjns.12108
Reference to a Book:
Kurniati, & Efendi, F. (2013). Human Resources for Health Country Profile of Indonesia. New
Delhi: WHO South-East Asia Region.
Reference to a Website:
MoH. (2013). Sosialisasi Global Code of Practice on The International Recruitment of Health
Personnel [Dissemination Global Code of Practice on The International Recruitment of Health
Personnel]. Retrieved December 2, 2014, from
http://bppsdmk.depkes.go.id/tkki/data/uploads/docs/workshop-sosialisasi-gcp.pdf
Reference in Conference:
Nursalam, Efendi, F., Dang, L. T. N., & Arief, Y. S. (2009). Nursing Education in Indonesia:
Todays and Future Role. Paper presented at the Shanghai International Conference, Shanghai.

Lampiran 22
PLAGIATISME
Yang dimaksud dengan plagiatismeadalah : Tindakan mengakui
pokok pikiran atau tulisan orang lain sebagai karya sendiri, atau
menyatakan bahwa hasil karya orag lain adalah hasil karyanya sendiri. Ada
beberapa cara pengajuan yaitu :
a. Bila menggunakan hasil pemikiran orang lain, cantumkan sumber
aslinya.
b. Bila cara mengutip karya orang lain tidak jelas, harus diperjelas dengan
mencantumkan sumber aslinya.
c. Bila anda memperoleh bantuan dari tulisan orang lain secara khusus
dalam penulisan karya ilmiah, sebutkan sumbernya.
Dengan tidak melakukan hal diatas, maka hasil tulisan tersebut dapat
dinilai sebagai hasil plagiatisme. Ketelitian dan kehati-hatian dalam menulis
pokok pikiran dalam sebuah skripsi adalah kunci untuk menghindari
plagiatisme. Plagiatisme adalah tindakan yang dapat diartikan sebagai
pencurian ide atau hasil dari pemikiran dan tulisan orang lain yang
digunakan dalam tulisan seolah-olah ide atau tulisan orang lain tersebut
adalah ide atau hasil tulisannya sendiri, untuk keuntungannya sendiri
sehingga merugikan orang lain baik materiil maupun non materiil.
Plagiatisme dapat berupa pencurian sebuah kata, frase, kalimat, atau
bahkan pencurian suatu bab dari sebuah tulisan atau buku seseorang tanpa
menyebut sumber yang dicuri.
Tindakan yang dianggap plagiatismeadalah :
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a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Menyatakan tulisan penulis lain sebagai karya sendiri.
Menyatakan gagasan penulis lain sebagai gagasan sendiri.
Menyatakan hasil temuan penulis lain sebagai temuan sendiri.
Menyatakan fakta, data statistik, grafik, gambar dan segala jenis
informasi yang bukan pengetahuan umum tanpa penyebutan sumber
aslinya.
Menyatakan karya bersama (grup) sebagai karya sendiri.
Mengutip tulisan orang lain secara langsung dan identik tanpa
mencantumkan sumber aslinya dan tanpa tanda petik.
Tulisan yang sama disajikan dalam kesempatan yang berbeda, tanpa
penyebutan sumber informasi yang pertama.
Mengutip tidak langsung tanpa menyatakan sumber informasinya.
Mengutip dengan hanya mengganti beberapa kalimat penulis asli tanpa
menyatakan sumber informasinya.
Meringkas dan mengutip karya orang lain secara tidak langsung tanpa
menyebutkan sumbernya.

Jenis Jenis Plagiatisme
Sastroasmoro (2005), dalam tulisannya menyatakan bahwa jenis-jenis
plagiatisme yang dapat ditemukan adalah :
a. Jenis plagiatisme berdasarkan aspek yang dicuri
- Plagiatisme ide
- Plagiatisme isi (data penelitian)
- Plagiatisme kata, kalimat, paragraf
- Plagiatisme total
b. Klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiatisme :
- Plagiatisme yang disengaja
- Plagiatisme yang tidak disengaja
c. Klasifikasi berdasarkan proporsi atau persantasi kata, kalimat,
paragraf yang dibajak
- Plagiatisme ringan : < 30 %
- Plagiatisme sedang : 30-70%
- Plagiatisme berat atau total : >70 %
(Angka-angka tersebut tentu dibat secara arbitrer berdasarkan
“kepantasan”, tanpa dasar kuantitatif yang definitif)
d. Berdasarkan pada pola plagiatisme :
- Plagiatisme kata demi kata (Word for word plagiarizm).
- Plagiatisme mosaik
Selain itu, masih dikenal pula istilah autoplagirism atau selfplagiatisme(vide infra).
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Plagiatisme Ide
Plagiatisme ide sering dihubungkan dengan hasil penelitian replikatif yang
secara garis besar mengulang penelitian orang lain, dengan maksud unuk
menambah data atau menguji hipotesis, bahkan tidak jarang desain
penelitian serta analisis yang digunakan sama dan sebangun dengan
penelitian sebelumnya. Hal ini dibolehkan. Yang tidak dibenarkan adalah
bila peneliti tidak menyebut secara eksplisit bahwa penelitian yang
dilakukannya diilhami atau bahkan mengulang penelitian terdahulu.
Pernyataan bahwa penelitian yang dilaporkan merupakan replikasi dari
penelitian sebelumnya harus disebut secara eksplisit dengan rujukan yang
akurat. Bila ini tidak dilakukan maka peneliti dianggap melakukan
plagiatisme ide, karena seolah-olah ide tersebut berasal dari dirinya sendiri.
Plagiatisme Isi
Plagiatisme isi atau plagiatisme data juga merupakan fabrikasi dan / atau
falsifikasi data, karena peneliti tidak memiliki data, atau datanya tidak
sesuai yang dikehendaki dan peneliti mengambil data orang lain dengan
menimbulkan kesan sebagai data sendiri. Ini merupakan plagiatisme berat
yang tidak dapat ditoleransi. Yang seringkali terjadi adalah falsifikasi data
dimana peneliti memiliki data sendiri, namun data tersebut tidak sesuai
dengan yang diharapkan lalu diubah, dipatut-patut dengan maksud agar
hasil penelitian sesuai dengan yang direncanakan. Secara epistemologis
sikap ini sebenarnya merugikan. Suatu data empiris yang memverifikasi
hipotesis adalah bagus, meskipun dapat dikatakan “tidak menambah ilmu
baru”. Tetapi bila hipotesis telah dibangun dengan benar berdasarkan teori
yang kuat namun data empiris tidak memverifikasi hipotesis tersebut maka
ini akan menmbulkan pertanyaan penelitian yang dapat berkembang
menjadi ilmu baru.
Plagiatisme kata demi kata
Plagiatisme kata demi kata (word for wordplagiatisme) merupakan
plagiatisme yang paling mudah ditentukan yang dapat terdiri dari sebagian
kecil (kalimat), dapat satu paragraf, atau bahkan seluruh makalah (meskipun
ditulis dalam bahasa lain).
Plagiatisme mosaik
Plagiatisme yang dilakukan dengan menyambung, menggabungkan atau
menyisipkan kata, rase, atau kalimat yang dimabil dari orang lain dengan
penulis lainnya tanpa memberi rujukan sehingga memberi kesan hal
tersebut adalah kalimat asli penulis.
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Plagiatisme yang disengaja atau tidak disengaja
Kedua jenis plagiatisme ini harus mendapatkan sanksi yang sama karena
plagiatisme ini merupakan sesuatu yang universal, jadi ada atau tidaknya
peraturan di lembaga pendidkan tentang plagiatisme tidak membuat orang
boleh melakukan plagiatisme.
Common knowledge
Adalah pengetahuan atau informasi yang lazim diketahui secara umum
dalam suatu bidang ilmu. Pencantuman common knowledge tanpa
menyebutkan sumbernya bukan merupakan plagiatisme, tetapi dalam
mencantumkan common knowledge ini harus berhati-hati. Pada umumnya
sesuatu disebut sebagi common knowledge bila informasi serupa dapat
diperoleh dari banyak sumber minimal 5 sumber atau lebih. Informasi yang
ada dalam buku ajar biasanya merupakan sesuatu yang sudah dianggap
common knowledge dalam bidang ilmu yang bersangkutan, namun bila
terdapat informasi baru maka harus disebut sumber aslinya. Demikian pula
susunan yang lazim dalam buku ajar seperti : judul, Epidemiologi,
penyebab, gambaran klinis, dagnosis, terapi, prognosis dan lain-lain sudah
merupakan baku, sehingga bila kita menulis buku ajar dengan susunan
seperti tersebut kita tidak dapat dikatakan “mencuri ide”.
Bagaimana menghindarkan plagiatisme
a. Bila menggunakan ide orang lain sebutkan sumbernya.
b. Bila menggunakan kata atau kalimat orang lain sebutkan sumbernya,
dengan catatan :
i. Gunakan tanda kutip bila kata atau kalimat aslinya disalin
secara utuh.
ii. Tanda kutip tidak diperlukan bila kata atau kalimat telah diubah
menjadi kalimat penulis sendiri tanpa mengubah artinya. (telah
dilakukan parafase).
iii. Mengubah satu atau beberapa kata dalam satu huruf paragraf
bukan merupakan parafrase karenanya tanda kutip perlu
disertakan.
iv. Parafrase tanpa menyebutkan sumber adalah plagiatisme.
c. Bila kita mengajukan makalah yang sudah pernah diajukan
sebelumnya harus pula dinyatakan bahwa makalah sudah diajukan
atau dipublikasi sebelumnya; bila tidak, maka dapat dianggap autoplagiatisme atau self-plagiatisme. Jenis plagiatisme ini sebenarnya
dapat dianggap “berkualifikasi ringan”, namun bila dimaksudkan
atau kemudian dimanfaatkan untuk menambah kredit akademi dapat
dikatakan pelanggaran etika akademik yang berat.
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d. Baca ulang apa yang hendak dikutip secara cermat, singkirkan
naskah asli, agar tidak terpengaruh untuk menggunakan kata-kata
yang sama.
e. Gunakan kata-kata dan ide sendiri dengan cara banyak berlatih
merangkai kalimat, dengan demikian tulisan dan ide dapat lebih
berkembang.
f. Periksa dan baca kembali paraprhase yang telah dibuat, serta
bandingkan dengan naskah asli agar yakin bahwa penggunaan katakata atau istilah dan informasi yang hendak disampaikan sudah tepat.
g. Dosen pembimbing atau pemberi tugas mencermati langkah
penyusunan tulisan dan bila perlu meminta daftar atau copy dari
tulisan yang dikutip oleh pengutip.
Contoh plagiatisme dan bukan plagiatisme :
Contoh 1 naskah asli
Sampai saat ini BKKBN belum menyatakan metode operatif (VTP)
sebagai program nasional.
Contoh 2 plagiat
Sampai sekarang BKKBN belum mencanangkan metode operatif (
antara lain VTP ) sebagai program nasional.
Contoh 3 tidak plagiat
Dalam salah satu rekomendasi yang dikemukakan sebagai hasil studi
kasus VTP di Jawa Tengah dinyatakan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP)
belum dikategorikan sebagai program nasional. (Tanjung & Purnama,
1990:24).
Dalam contoh 2, penulis mencoba menulis kalimat sendiri dengan
mengganti beberapa kata (kutipan tidak langsung). Pernyataan tersebut
seakan-akan adalah miliknya sendiri, karena sumber asli tidak
disebutkan. Contoh 3 penulis menerangkan sumber asli berikut
pengarang, tahun dan halaman dimana rekomendasi tersebut berada.
Plagiatisme atau melakukan tindakan plagiat merupakan pelanggaran
yang serius dan dapat berakibat fatal. Tindakan tersebut merupakan
pencurian terhadap karya intelektual orang lain. Di lingkungan
perguruan tinggi, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat.
Sejumlah sanksi harus dan telah dipersiapkan oleh pihak perguruan
tinggi terhadap pelaku plagiatisme.
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Sanksi plagiatisme
Setiap anggota komunitas ilmiah perlu mencermati ciri dan bentuk
plagiat dan menghindarinya bila tidak ingin terkena hukuman sesuai
dengan Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia (Lihat UU
RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab XX Pasal 70). Salah
satu cara pedoman penyelesaian masalah plagiatisme di lembaga
pendidikan antara lain:
1. Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiatisme
ditetapkan oleh pimpinan tertingi dalam lembaga pendidikan
tersebut.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dapat berupa :
a) Peringatan keras lisan
b) Peringatan dengan tertulis
c) Penundaan ujian untuk peserta pendidikan
d) Penundaan naik pangkat untuk tenaga pendidik
e) Kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang
ditimbulkannya
f) Larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lembaga
pendidikan
g) Dicabut kedudukannya sebagai anggota lembaga pendidikan
3. Pemberian sanksi yang akan diberikan kepada peserta pendidikan
dan tenaga pendidik harus mempertimbangkan bahwa sanksi kepada
tenaga pendidik harus lebih berat daripada sanksi kepada peserta
pendidikan
4. Dengan diberikannya sanksi ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa
pelaku plagiatisme tetap dapat dituntut ke Pengadilan, baik
Pengadilan Pidana maupun Pengadilan Perdata
5. Saksi dapat dberikan langsung oleh tenaga pendidik kepada peserta
pendidikan tanpa menungu prosedur sesuai dengan surat keputusan
lembaga pendidikan apabila memiliki bukti fisik/materiil yang kuat
6. Pemberian sanksi yang menyangkut plagiatisme harus disertai
dengan pertimbangan serta alasan yang menyangkut berat-ringannya
sanksi yang diberikan.
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Lampiran 23
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/U/2001
TENTANG
GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksana ketentuan Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor
60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu mengatur
penetapan jenis gelar dan sebutan sesuai dengan kelompok bidang ilmu;
Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989 (Lembaran Negara tahun 1989
Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3390)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2000 tentang
Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82
tahun 2001
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M tahun 2001
mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
kerja Deparemen.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan
tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
b. Debutan profesional adalah debutan yang diberikan kepada lulusan
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
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c. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada
penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
d. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada
kesiapan penerapan keahlian tertentu.
e. Program studi adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan
akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar
kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi.
f. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
g. Direktur Jendral adalah Direktur jendral Pendidikan Tinggi.
Pasal 2
(1) Penetapan jenis gelar kademik dan sebutan profesional didasarkan atas
bidang keahlian.
(2) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar
akademik merupakan program studi.
(3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan
profesional merupakan program studi.
Pasal 3
(1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan kepada lulusan
perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah
(2) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula
nama program studi yang bersangkutan secara lengkap

(1)
(2)

(1)

(2)

BAB II
GELAR AKADEMI DAN SEBUTAN PROFESIONAL
Pasal 4
Yang berhak menggunakan gelar kademik adalah lulusan pendidikan
akademik dari sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
Yang berhak menggunakan debutan profesional adalah lulusan
pendidikan profesional dari Akademi, Politehnik, Sekolah Tinggi,
Institut atau Universitas.
Pasal 5
Yang berhak memberikan gelar akademik adalah Sekolah Tinggi,
Institut atau Universitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Yang berhak memberikan debutan profesional adalah Akademi,
Politehnik, Sekolah Tinggi, Institut dan/atau universitas yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
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BAB III
JENIS DAN GELAR AKADEMIK
Pasal 6
Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Doktor.
Pasal 7
Penggunaan gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama yang
berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., untuk
Sarjana.
Pasal 8
Penetapan jenis gelar dan debutan serta singkatannya sesuai dengan
kelompok bidang ilmu dilakukan oleh direktur Jendral Pendidikan Tinggi
bersamaan dengan pemberian ijin pembukaan program studi berdasarkan
usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan
kepatutan akademik.
Pasal 9
Gelar akademik ditempatkan didepan nama yang berhak atas gelar yang
bersangkutan.
BAB IV
JENIS SEBUTAN PROFESIONAL
Pasal 10
Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditemptkan
dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.
Pasal 11
i. Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas :
a. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P.
b. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma.
c. Ahli Muda untuk Program Diploma III disingkat A.Md.
d. Sarjana Sains Terapan untuk Program Diploma IV disingkat SST.
ii. Singkatan sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditemptakan dibelakang nama yang berhak atas sebutan tersebut.

(1)

BAB V
PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESIONAL
Pasal 12
Gelar akademik dan sebutan profesional yang digunakan oleh yang
berhak menerima satu gelar akademik dan/atau sebutan profesional
jenjang tertinggi yang dimiliki oleh yang berhak.
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(2)

Gelar akademik dan sebutan profesional yang digunakan atau
dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan denagn kegiatan
akademik dan pekerjaan.

BAB VI
SYARAT PEMBERIAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESIONAL
Pasal 13
Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional :
1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan
dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik
maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan
dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan akademik dan/atau profesional.
BAB VII
Gelar Doktor Kehormatan
Pasal 14 – 17
BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 18
Perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan
gelar akademik, sebutan profesional dan/atau gelar kehormatan.
Pasal 19
(1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah
tidak dapat dicabut ditiadakan oleh siapapun
(2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebauatan profesioanl
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena
alasan akademik.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebaimana diamksud dalam ayat (2) diatur oleh
Direktu Jendral
Pasal 20
Penggunaan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak sesuai
dengan keputusan ini dikenakan ancaman dipidana seperti dimaksud dalam
Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Pasal 21
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(1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh
perguruan tinggi diluar negeri digunakan sesuai pola dan cara
pemakian yang berlaku dinegara yang bersangkutan dan tidak
dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar
akademik, dan/atau sebutan profesional sebagaimana diatur dalam
keputusan ini.
(2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh
perguruan tinggi diluar negeri perlu pengesahan dari Departemen
Pendidikan Nasional
(3) Gelar akademik dan sebutan profesional luluan perguruan tinggi di
indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan
menjadi gelar profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi diluar
negeri.
Pasal 22
Sebutan profesional yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi
dilingkungan Departemen Pertahanan ditetapkan dalam ketentua tersendiri.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
(1) Gelar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam keputusan
ini berlaku sejak ditetapkan
(2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan
tinggi didalam negeri sebelum keputusan ini berlaku dapat tetap dipakai
sebagaimana adanya.
Pasal 24
Dengan berlakunyan keputusan ini, keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 036/U/1993 tentang gelar dan sebutan Lulusan
Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 25
Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
21 Nopember 2020

Menteri Pendidikan Nasional.
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