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KATA PENGANTAR 

 

 

Penulisan skripsi merupakan proses belajar untuk menghasilkan suatu karya ilmiah sebelum 

mahasiswa menyelesaikan program pendidikan pada Program Studi Keperawatan Universitas 

Sari Mutiara Indonesia. Sebagai suatu proses belajar, penulisan skripsi membutuhkan suatu 

tahapan yang sistematis, logis, dan empiris sehingga dapat menumbuhkan kemampuan 

mahasiswa dalam menghasilkan suatu karya yang memenuhi kaedah penulisan ilmiah.  

 

Buku panduan ini digunakan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing serta dosen penguji, 

sehingga memiliki persepsi yang sama. Hal ini akan memudahkan proses penyusunan dan 

penulisan serta ujian proposal dan skripsi.  

 

Buku panduan ini merupakan hasil kerja tim penyusun panduan skripsi Program Studi 

Keperawatan Fakultas Farmasi Dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. 

Kami berharap buku panduan ini bermamfaat bagi mahasiswa dan pembimbing, sehingga 

memudahkan dalam proses bimbingan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua 

staf pengajar di lingkungan Fakultas Farmasi Dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara 

Indonesia yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan sehingga buku panduan ini 

dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, oleh karena 

itu saran dan kritik untuk menyempurnakan panduan ini sangat kami hargai. 
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SAMBUTAN DEKAN 

 

 
Sistem Pendidikan Tinggi Keperawatan di Indonesia telah dikembangkan sejak tahun 1983 

dan menjadi landasan untuk mengembangkan tenaga keperawatan sebagai anggota tim 

kesehatan yang handal dan mampu memberikan kontribusi konkrit dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program Studi Keperawatan Fakultas Farmasi 

Dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia berdiri sejak tahun 2001, dibuka 

sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan tenaga keperawatan profesional yang memiliki 

kompetensi handal sesuai dengan tuntutan era global. Untuk itu diperlukan proses pembinaan 

mahasiswa yang sistematis dan terstruktur, sehingga lulusan yang dihassilkan mampu 

berkompetensi baik dalam skala nasional maupun internassional.  

 

Buku panduan penulisan skripsi ini merupakan salah satu sarana yang diperlukan oleh 

mahasiswa program studi Keperawatan dalam menyusun sebuah karya ilmiah akhir sebagau 

syarat menyelesaikan pendidikan tahap akademik. Penulisan karya ilmiah bertujuan untuk 

melatih kemampuan mahasiswa menuangkan berbagai konsep, ide dan prinsip dengan 

menggunakan daya analitik dan kreatifitas. Selain hal tersebut, penulisan karya ilmiah juga 

akan melatih mahasiswa berfikir secara sistematis, logis, dan empiris. Buku panduan 

penulisan skripsi ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merefleksikan 

kemampuan berpikir kritis melalui analisis berbagai fenomena serta mencari solusi alternatif 

yang paling tepat dan sesuai. 

 

Diharapkan melalui buku panduan ini, kualitas proses penulisan karya ilmiah akhir 

mahasiswa pada Program  Studi Keperawatan dapat ditingkatkan, sehingga mahasiswa dapat 

menjadi lulusan yang mampu menggapai cita-cita pribadi dan profesi keperawatan, serta 

berguna bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

 

 

Medan, Maret 2022 

Fakultas Farmasi & Ilmu Kesehatan 

Universitas Sari Mutiara Indonesia  

Dekan, 

 

 

 

(Taruli Rohana Sinaga, SP, M.KM) 



 

DAFTAR ISI 

 

 Hal 

KATA PENGANTAR I 

SAMBUTAN KETUA Ii 

DAFTAR ISI Iii 

BAB I PENDAHULUAN  

 A Skripsi 1 

 B Tujuan Skripsi 2 

 C Hak Kepengarangan 2 

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN SKRIPSI  

 A Pengembangan Ide 4 

 B Bimbingan Skripsi 4 

  1 Prosedur Penunjukan Pembimbing  5 

  2 Penggantian Pembimbing 5 

  2 Prosedur Bimbingan 6 

 C Ketentuan dan Tata Tertib Seminar 9 

  1. Tata Tertib Seminar Proposal 9 

  2. Tata Tertib Sidang Skripsi 10 

  3. Pembatalan Hasil Sidang Skripsi 11 

 D Penilaian  11 

BAB III PRASYARATAN AKADEMIK DAN ADMINISTRATIF   

 A Prasyaratan Akademik 12 

 B Prasyaratan  Administratif 12 

BAB IV PENATAAN DAN FORMAT SKRIPSI  

 A Penataan Skripsi 13 

  1 Bagian Awal 13 

   a Halaman Sampul  13 

   b Pernyataan Persetujuan 13 

   c Panitia Sidang Skripsi 14 

   d Abstrak 14 

   e Kata Pengatar 14 

   f Daftar Isi 14 

   g Daftar Tabel 15 

   h Daftar Gambar 15 

   i Daftar Skema 15 

   j Daftar Lampiran 15 

  1 Bagian Utama 15 

   a Pendahuluan 15 

   b Tinjauan Pustaka 16 

   c Kerangka Konsep Penelitian 16 

   d Hipotesis Penelitian 17 

   e Defenisi Operasional 17 

   f Metode Penelitian 17 

   g Hasil Penelitian 18 

   h Pembahasan dan Kesimpulan 19 

 

 B Petunjuk tekhnis Format Tesis 19 

  1 Bahan Bahan 19 



  2 Pengetikan 20 

  3 Penjilidan 21 

  4 Sistematika Penulisan Skripsi 21 

BAB V PENULISAN KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA  

 A Cara Kutipan Dalam Naskah Skripsi 23 

 B Daftar Pustaka 26 

  1 Jenis –Jenis Atau Sumber Informasi 26 

  2 Cara Penulisan Daftar Pustaka 26 

  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Skripsi 

 

1. Pengertian  

Skripsi adalah suatu karya ilmiah, berupa paparan tulisan hasil penelitian yang 

membahas suatu masalah dalam bidang ilmu keperawatan dengan menggunakan 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut. Penelitian adalah kegiatan 

terencana, terarah, sistematika, dan terkendali yang berupaya untuk memperoleh data 

dan informasi tentang suatu masalah dalam bidang ilmu keperawatan, dengan 

menggunakan metode ilmiah, untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji 

hipotesis. Dalam rangka penulisan skripsi, penelitian dapat dilaksanakan melalui studi 

kepustakaan, dengan atau tanpa pengumpulan data. 

 

Karya ilmiah harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa sebagai penugasan akhir 

sebelum menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan di Program Studi Ners 

Fakultas Farmasi Dan Ilmu KesehatanUniversitas Sari Mutiara Indonesia. Tugas akhir 

dalam bentuk karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar 

Sarjana Keperawatan (S.Kep). 

 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena ilmu keperawatan yang 

mencerminkan penguasaan penulis tentang substansi dan metodologi penelitian. 

Pemahaman terhadap fenomena mempunyai arti penting untuk membekali calon 

lulusan dalam mengatasi masalah keperawatan yang ada di masyarakat. Fenomena 

yang ditemukan dalam keperawatan dapat diteliti dengan menggunakan metode 

kuantitatif dan kualitatif. 

 

2. Kedudukan dan Beban Studi Penelitian  

Skripsi mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda 

bentuk dalam proses belajar mengajarnya, dan cara penilaiannya. Bobot skripsi 

ditetapkan sebesar 4 SKS, yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 16-20 

jam. 

 

Skripsi ini merupakan suatu tugas akhir (final assignment) dengan pertimbangan 

keterbatasan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Penelitian yang 



mendasari penulisan skripsi ini dapat berupa penelitian dasar (basic research) atau 

penelitian terapan (applied research) yang didasari oleh minat intelektualitas 

mahasiswa. 

 

B. Tujuan Skripsi 

Setelah menyelesaikan skripsi diharapkan;  

1. Mahasiswa mampu melakukan pemecahan masalah kesehatan di masyarakat, 

khususnya masalah keperawatan serta mengembangkan ilmu keperawatan dengan 

pendekatan metodologi penelitian.  

2. Mahasiswa mampu melakukan studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. 

3. Mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah bidang kesehatan, 

khususnya bidang keperawatan secara sistematis dan terstruktur 

4. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan publikasi hasil penelitian dalam berbagai 

media publikasi, termasuk jurnal keperawatan ataupun jurnal kesehatan, dan minimal 

tingkat lokal 

C. Hak Kepengarangan 

Skripsi yang dihasilkan dapat diterbitkan dalam majalah atau jurnal ilmiah. Penerbitan ini 

dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penulisan bahwa karya tulis ilmiah merupakan 

salah satu hak cipta yang harus dilindungi. Penerbitan skripsi ini hak kepengaranganya 

berada pada mahasiswa. Apabila mahasiswa ingin memanfaatkan skripsinya untuk 

menjadi naskah yang akan dipublikasikan, maka mahasiswa menjadi pengarang pertama, 

sedangkan pembimbing I dan II menjadi pengarang kedua dan ketiga. Penerbitan karya 

ilmiah yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hak kepengarangan disebut dengan 

plagiat. Plagiat adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta, yaitu pengambilan karangan 

atau ide milik orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. 

Plagiat dapat pula diartikan sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu pengambilan kalimat, 

kata, atau ide orang lain dengan implikasi bahwa hal tersebut merupakan karyanya tanpa 

menyebutnya dalam bentuk yang sesuai dengan sumbernya.  

 

 

 

 

 



BAB II 

TATA CARA PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

 

A. Pengembangan Ide 

Ide proposal penelitian sebaiknya mulai dipikirkan seawal mungkin, bahkan saat 

mahasiswa melakukan praktek praklinik. Masalah-masalah kesehatan khususnya masalah 

keperawatan mulai diidentifikasi yang dapat dan perlu diteliti untuk mencari solusi yang 

tepat. Pengembangan ide penelitian ini memerlukan waktu yang cukup untuk dirumuskan 

dan ditulis menjadi masalah penelitian. Proses ini merupakan proses yang kritis dalam 

pengembangan proposal penelitian.  

 

Ketika ide-ide penelitian berkembang, diperlukan proses untuk mengklarifikasi ide-ide 

tersebut. Penuangan ide sejak awal dalam bentuk tulisan merupakan bagian dari proses 

yang berguna untuk memperjelas ide tersebut. Oleh karenanya, komunikasi dengan 

pembimbing skripsi sangat penting dalam pendampingan mahasiswa sejak awal 

(preeleminary study) agar mahasiswa lebih memahami masalah penelitian yang akan 

diteliti. Studi awal ini mungkin hanya berupa pengecekan fenomena klinik, dimana 

adanya kesenjangan antara teori dan praktik, atau dengan kata lain adanya perbedaan 

antara seharusnya yang terjadi dengan apa yang terjadi. Diskusi dengan praktisi klinik 

dan melakukan observasi terhadap fenomena tersebut merupakan hal yang sangat penting. 

B. Proses Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

Penyusunan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir program akademik Program Studi 

Keperawatan Fakultas Farmasi Dan Ilmu KesehatanUniversitas Sari Mutiara Indonesia 

diawali dengan pengajuan masalah dan judul proposal penelitian oleh mahasiswa. Judul 

proposal penelitian diajukan ke Program studi melalui tim verifikasi proposal yang telah 

ditetapkan olen Program studi. 

 

Syarat dan ketentuan dalam pengajuan judul proposal penelitian yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa antara lain:  

1. Masalah dan area penelitian harus diminati oleh mahasiswa yang bersangkutan 

2. Judul proposal penelitian yang diajukan minimaln 2 judul/masalah penelitian 

3. Masing-masing judul proposal penelitian dilengkapi dengan latar belakang masalah 

minimal 3 lembar dengan diketik rapi di kertas A4 



4. Masing-masing judul proposal penelitian yang diajukan harus disertai minimal 3 

jurnal terkait masalah penelitian 

5. Pengajuan judul proposal penelitian harus disertai dengan hasil pengamatan, survei di 

lokasi penelitian yang akan dilakukan (sesuai dengan rencana lokasi penelitian) yang 

dianggap sebagai hasil pre penelitian (pilot study) 

6. Melakukan wawancara dan diskusi dengan salah satu anggota tim verifikasi judul 

proposal penelitian di program studi Keperawatan 

7. Setelah judul proposal penelitian disetujui oleh tim verifikasi judul, maka judul 

proposal penelitian tersebut akan diajukan ke perpustakaan untuk verifikasi kesamaan 

judul lain 5 tahun terakhir. 

8. Tahap akhir pengajuan judul proposal mendapatkan persetujuan dari lembaga 

penelitian dan pengabdian masyarakat program studi Keperawatan 

9. Setelah proses tersebut selesai maka mahasiswa yang bersangkutan akan 

mendapatkan dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping selama proses 

penyusunan proposal dan skripsi. 

 

C. Bimbingan Skripsi 

Bimbingan skripsi dilakukan mulai dari proses penyusunan proposal dan dilanjutkan 

dengan penyusunan hasil penelitian untuk diseminarkan. Bimbingan skripsi diakhiri 

dengan penyusunan hasil penelitian, untuk disidangkan guna penyempurnaan skripsi 

tersebut. 

1. Prosedur Penunjukan Pembimbing 

Mahasiswa selama proses penyusunan karya ilmiah didampingi oleh 2 pembimbing, 

yaitu Pembimbing I (pembimbing utama) dan pembimbing II (pembimbing 

pendamping). Jika diperlukan atau masalah penelitian mengharuskan mahasiswa 

harus didampingi oleh pembimbing lapangan, maka dapat ditetapkan kemudian. 

Pembimbing I (pembimbing utama) dan pembimbing II (pembimbing pendamping) 

ditunjuk oleh jurusan /bagian dan disahkan dengan surat keputusan ketua program 

studi. 

a. Persyaratan Pembimbing Utama 

Pembimbing utama pada dasarnya adalah tenaga pengajar tetap di Universitas Sari 

Mutiara Indonesia dengan pendidikan minimal magister keperawatan/kesehatan, 

dengan jabatan fungsional minimal Lektor. Apabila tenaga tetap yang memenuhi 

persyaratan diatas tidak ada atau jumlahnya tidak mencukupi, maka Ketua 



Program Studi dapat menunjukkan tenaga tetap yang memenuhi persyaratan 

serendah-rendahnya berjabatan Asisten Ahli (AA) dan memiliki gelar minimal 

magister dengan surat keputusan (SK) Rektor. 

 

b. Persyaratan Pembimbing Pendamping 

Pembimbing pendamping pada dasarnya adalah tenaga pengajar tetap di Program 

Studi Ners atau tenaga pengajar tetap di Fakultas Farmasi Dan Ilmu 

KesehatanUniversitas Sari Mutiara Indonesia  serendah-rendahnya berpendidikan. 

Apabila tenaga tetap yang memenuhi persyaratan diatas tidak ada atau jumlahnya 

tidak  sarjana (S1) dan memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli. Apabila tenaga 

tetap yang memenuhi persyaratan diatas tidak ada atau jumlahnya tidak 

mencukupi, maka dapat ditunjuk tenaga tetap serendah-rendahnya berpendidikan 

sarjana (S1) dengan status tenaga pendidik dengan Surat Keputusan (SK) Rektor. 

 

c. Persyaratan Pembimbing Lapangan 

Pembimbing lapangan (untuk penelitian laboratorium klinik maupun penelitian 

lapangan) pada dasarnya adalah tenaga ahli dari instansi/lembaga tempat 

mahasiswa melakukan penelitian. Pembimbing lapangan sekurang-kurangnya 

adalah lulusan program sarjana di bidang ilmu yang linier dan memiliki keahlian 

khusus dalam masalah penelitian yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian. 

Penunjukkan pembimbing pendamping dilakukan jika sangat diperlukan, dan 

surat keputusan penunjukkan dilakukan oleh Ketua Program Studi dan pejabat 

institusi yang berwenang. 

 

2. Penggantian Pembimbing 

Pembimbing utama dan pembimbing pendamping dapat diganti dengan alasan yang 

dapat dipertanggung jawabkan. Apabila karena suatu alasan atau berhalangan tetap, 

pembimbing utama dan/atau salah satu pembimbing pendamping tidak dapat 

menjalankan tugasnya lebih  dari dua bulan berturut-turut, maka mahasiswa 

bersangkutan melapor kepada Ketua Program Studi dan Ketua Program Studi dapat 

menetapkan pembimbing pengganti. 

 

 

 

 

 



3. Prosedur Bimbingan 

a. Proses Penyusunan Proposal 

1) Pada pertemuan pertama dengan pembimbing skripsi, mahasiswa dapat 

bertemu dengan kedua pembimbing pada waktu yang bersamaan untuk 

membuat keputusan penting dalam bagian skripsi, yaitu; (1) Mahasiswa 

mengajukan minimal 2 judul penelitian yang disertai dengan latar belakang, 

masalah penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan masalah dan 

variabel penelitian yang diajukan yang disertai dengan bukti-bukti empiris 

fenomena tersebut. 

2) Pembimbing I (utama) melakukan kajian dan menyepakati topik penelitian 

yang diajukan 

3) Mahasiswa melengkapi proposal sesuai masukan pembimbing I dan II 

4) Pertemuan dengan pembimbing I dan II minimal 4 – 6 kali tatap muka 

5) Lembar konsultasi di foto copy dan di jilid dalam proposal. Isi dari lembar 

konsultasi, mahasiswa harus mencatat hasil konsultasi (bagian yang di 

konsulkan, saran dan masukan pembimbing) yang ditandatangani oleh 

pembimbing 

6) Setelah mendapat persetujuan dari kedua pembimbing, proposal 

dipresentasikan dalam bentuk seminar proposal 

7) Perbaikan proposal dilakukan berdasarkan masukan saat seminar, dan kembali 

dikonsulkan ke pembimbing I dan II, serta mendapatkan persetujuan dari 

kedua penguji sesuai dengan saran dan masukan yang disepakati saat ujian 

proposal. 

 

b. Hak pembimbing skripsi 

1) Menerima/menolak sebagaii dosen pembimbing proposal dan skripsi  

2) Menetapkan waktu seminar proposal dan seminar hasil, setelah berdiskusi 

dengan pembimbing pendamping dan mahasiswa, serta kedua penguji 

3) Menandatangani atau menunda penandatanganan proposal atau skripsi apabila 

belum memenuhi syarat 

4) Menerima atau menolakk pencantuman nama dalam naskah publikasi 

5) Memiliki bukti-bukti atau raw data penelitian 

6) Mempunyai akses terhadap tiga jenis pelatihan, yaitu : technical, interpersonal 

skills, dan information retrieval 



c. Kewajiban pembimbing skripsi 

1) Menyediakan waktu  dan tempat untuk konsultasi/diskusi bersama mahasiswa 

dengan menyepakati waktu tertentu 

2) Memantau proses pengembangan proposal, proses penelitian hingga penulisan 

skripsi 

3) Membaca proposal, skripsi mahasiswa dengan teliti dan kritis 

4) Mencegah berbagai pelanggaran etika penelitian dan penulisan skripsi 

5) Membantu kelancaran proses penyusunan skripsi 

6) Melakukan supervisi  apabila diperlukan 

7) Menguji  

8) Memberikan wawasan mengenai  trend/isu penelitian muktahir 

9) Mengdentifikasi minat dan kemampuan mahasiswa 

10) Mengeksplorasi masalah penelitian yang mungkin dikembangkan menjadi 2-3 

halaman pra-proposal 

11) Membantu dan membimbing penulisan proposal maupun penulisan hasil 

penelitian 

12) Membantu memecahkan masalah mahasiswa, terutama yang mempengaruhi 

kelancaran penyusunan proposal dan proses penelitian, seperti membantu 

mahasiswa dalam mencarikan buku sumber atau artikel yang dapat digunakan 

mahasiswa selama proses. 

 

d. Hak mahasiswa 

1) Meminta konsultasi ke dosen pembimbing atau dosen lainnya yang bukan 

pembimbing dengan perjanjian waktu 

2) Meminta saran sumber-sumber pembelajaran untuk proses penyusunan 

proposal dan skripsi 

3) Memberikan informasi kepada pembimbing akademik atau bidang 

kemahasiswaan apabila terjadi masalah yang melibatkan hubungan antara 

mahasiswa dan pembimbing, atau hubungan antarpembimbing. 

 

e. Kewajiban mahasiswa 

1) Menetapkan komitmen waktu konsultasi dan diskusi dengan dosen 

pembimbing 



2) Berperan secara aktif dan mandiri dalam setiap proses penyusunan proposal 

dan skripsi 

3) Sebelum mahasiswa memberikan usulan judul/masalah penelitian, disarankan 

agar mahasiswa mendiskusikan ide penelitiannya dengan beberapa dosen 

terlebih dahulu 

4) Mencantumkan nama pembimbing salam naskah publikasi 

 

D. Ketentuan dan Tata Tertib Seminar 

Ketentuan dan tata tertib seminar proposal dan sidang skripsi meliputi tata tertib seminar 

proposal, sidang skripsi dan pembatalan hasil sidang skripsi 

1. Persyaratan Akademik Sebelum Maju Seminar Proposal 

a. Menempuh 75% mata kuliah diluar skripsi 

b. Telah lulus dengan minimal nilai “B”  mata kuliah “metodologi penelitian” 

dan “riset keperawatan” 

c. Seminar proposal  dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh dua orang 

penguji dan minimal dihadiri oleh 10 mahasiswa untuk mendapatkan masukan 

dari para dewan penguji dan mahasiswa tersebut 

d. Naskah proposal digandakan sebanyak sejumlah 4 eksemplar 

e. Dalam pelaksanaan seminar proposal, mahasiswa diwajibkan untuk membuat 

ringkasan proposal sebanyak 2-3 halaman untuk didistribusikan kepada para 

mahasiswa peserta seminar 

f. Presentasi seminar proposal menggunakan media yang tepat dan sesuai 

ketentuan yaitu menggunakan Power Point 

g. Seminar proposal dipimpin oleh pembimbing II (sebagai moderator), dan 

Pembimbing I, serta dihadiri oleh penguji I dan penguji II serta 2 mahasiswa 

penyanggah 

h. Mahasiswa memilih 2 orang penyanggah dari semester yang sama atau 

mahasiswa yang sedang melakukan penelitian 

i. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian proposal setelah mengikuti 

minimal 5 kali seminar yang dibuktikan dengan daftar hadir. Disamping itu, 

mahasiswa sudah pernah menjadi penyanggah minimal 1 kali kecuali 

mahasiswa yang maju pertama dan kedua 

j. Daftar hadir peserta seminar lain ditandatangani oleh moderator 



k. Permohonan seminar proposal diajukan ke bagian administrasi akademik 

disertai proposal yang telah ditandatangani oleh kedua pembimbing. 

Pelaksanaan seminar paling cepat dilaksanakan 3 hari setelah pengajuan. 

 

2. Tata Tertib Sidang Skripsi 

a. Proses Penyusunan Hasil Penelitian Untuk Seminar 

1) Sebelum melakukan pengumpulan data, harus dilakukan uji coba instrumen 

dan hasilnya dilakukan ke pembimbing I dan II 

2) Pengumpulan data hanya boleh dilaksanakan setelah perbaikan proposal 

disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing I dan II, disertai dengan uji 

etik terutama jika melibatkan pasien pada penelitian kuasi eksperimen 

3) Jika tempat/lokasi pengumpulan data berbeda dengan proposal harus 

disampaikan kepada pembimbing I dan II, untuk mendapatkan persetujuan 

4) Setelah pengumpulan data mahasiswa konsultasi dengan pembimbing I dan 

II untuk pengolahan data 

5) Pertemuan dengan pembimbing minimal dilakukan 4 - 6 kali tatap muka, 

baru seminar hasil dan sidang dapat dilakukan 

6) Hasil penelitian dipresentasikan dalam seminar hasil dan sidang skripsi 

7) Perbaikan skripsi dilakukan sesuai masukan dari pembimbing dan penguji 

saat seminar dan siding 

8) Setelah ujian akhir skripsi, apabila dinyatakan  lulus  dan setelah dilakukan 

perbaikan seperlunya, maka skripsi dan naskah publikasi yang telah 

disetujui tim pembimbing harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 

4, dengan rincian 1 buah untuk program studi /jurusan, 1 buah untuk 

perpustakaan , 1 buah untuk pembimbing dan 1 buah untuk mahasiswa, dan 

2 dalam bentuk soft copy dengan menggunakan CD RW. Di dalam CD RW 

di copy skripsi lengkap dan manuskrip skripsi siap dipublikasi (contoh 

manuskrip lampiran 16). 

b. Tata Tertib Sidang Skripsi 

1) Sidang skripsi tertutup untuk umum 

2) Pengajuan sidang skripsi dapat dilakukan jika mahasiswa telah 

menyelesaikan seluruh beban SKS kecuali skripsi. 



3) Permohonan pengajuan sidang skripsi diajukan ke bagian administrasi 

akademik dengan syarat telah menyelesaikan administrasi akademik dan 

administrasi skripsi 

4) Sidang skripsi di pimpin oleh pembimbing II (sebagai moderator) dan 

dihadiri oleh pembimbing I, penguji I dan penguji II 

5) Permohonan diajukan minimal 4 hari sebelum pelaksanaan sidang skripsi. 

 

c. Pembatalan Hasil Sidang Skripsi 

1) Hasil sidang skripsi batal apabila sampai dua bulan (60 hari) mahasiswa 

tidak menyerahkan hasil akhir skripsi yang telah ditanda tangani oleh 

pembimbing I, pembimbing II, penguji I dan penguji II. Kecuali dengan 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2) Sebelum waktu dua bulan pembimbing diwajibkan untuk mengingatkan 

mahasiswa 

3) Apabila batas waktu telah terlewati, pembimbing I membuat surat 

pernyataan pembatalan hasil skripsi dan kelulusan 

4) Mahasiswa yang dibatalkan hasil sidang skripsinya, maka diberikan 

kesempatan selama dua bulan dari waktu pembatalan untuk melakukan 

proses sidang skripsi kembali. Jika tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi 

oleh mahasiswa maka proses penelitian harus dilakukan dari awal 

(pengajuan judul, bimbingan, seminar proposal dan sidang skripsi) 

5) Mahasiswa melakukan plagiat atau pemalsuan data (forging of data) maka 

skripsi dinyatakan batal. 

 

d. Penilaian 

1) Penilaian skripsi merupakan hasil rata-rata penilaian pembimbing I, 

pembimbing II, penguji I dan penguji II. 

2) Perbedaan nilai antara pembimbing dan penguji maksimal 5, dan 

pembimbing II sebagai moderator menetapkan nilai akhir skripsi 

3) Penilaian menggunakan formulir penilaian yang terdapat pada lampiran. 

  

 

 

 

 



BAB III 

PERSYARATAN AKADEMIK DAN ADMINISTRASI 

 

 

A. Persyaratan Akademik 

Untuk menempuh penyusunan skripsi, mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik 

seperti dibawah ini : 

1. Telah memperoleh minimal 75% sks tanpa nilai D dan E untuk mahasiswa reguler 

dan 48 SKS untuk mahasiswa ekstensi dengan indeks prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,0. 

2. Untuk menegaskan bahwa persyaratan ini telah dipenuhi, mahasiswa yang 

bersangkutan harus meminta “surat keterangan akademik (SKA)” ke bagian evaluasi 

Akademik Universitas/Fakultas. 

 

B. Persyaratan Administratif 

Ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan 

urusan administrasi. Persyaratan administrasi antara lain: 

1. Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku pada semester bersangkutan. 

2. Memiliki KRS semester bersangkutan yang mencantumkan /memprogramkan skripsi 

dan telah ditandatangani oleh dosen Wali serta disahkan oleh Ketua Program Studi 

3. Telah menyelesaikan biaya pendidikan, terdiri dari biaya kuliah, biaya skripsi, biaya 

laboratorium, dan biaya perpustakaan. 

4. Segala pinjaman buku, jurnal dan bahan sumber lain dari perpustakaan telah 

dikembalikan.   

Bukti semua persyaratan administrasi telah diselesaikan, dengan adanya surat keterangan 

yang ditandatangani oleh petugas masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENATAAN DAN FORMAT SKRIPSI 

 

 

A. Penataan Skripsi 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi memuat komponen-komponen berikut ini secara berurutan: 

a. Halaman Sampul 

Proposal penelitian dijilid biasa, dan halaman depan kertas putih . sementara 

halaman sampul skripsi dibagi menjadi dua yaitu halaman sampul luar (cover) dan 

halaman sampul dalam. Halaman sampul luar di buat diatas kertas tebal dan 

berwarna biru langit dan halaman sampul dalam dibuat diatas kertas biasa dan 

berwarna putih. 

 

Pada halaman sampul luar berisi komponen: 

1) Logo Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara 

Indonesia (di bagian atas) 

2) Judul skripsi, jumlah kata pada judul tidak boleh lebih dari 20 kata dan 

dituliskan tempat penelitian dilaksanakan. Judul pada proposal harus sama 

dengan judul akhir skripsi. 

3) Nama peneliti disertai NIM 

4) Nama Program Studi dan Nama Fakultas 

5) Tahun dilaksanakan 

6) Sampul luar ini tidak dibubuhi dengan nomor halaman. (contoh lampiran 2) 

 

Pada halaman sampul dalam berisi komponen 

1) Logo Fakultas Keperawatan dan Kebidaanan Universitas Sari Mutiara 

Indonesia (di bagian atas) 

2) Judul skripsi 

3) Tempat penelitian dilaksanakan 

4) Tujuan skripsi diajukan 

5) Nama peneliti disertai NIM 

6) Nama Program Studi dan Nama Fakultas 

7) Tahun dilaksanakan 

8) Sampul halaman dalam ini dibubuhi nomor halaman dengan angka Romawi  

(contoh lampiran 3) 



b. Pernyataan Persetujuan 

Pernyataan persetujuan ini berisi kalimat yang menyatakan bahwa kedua 

pembimbing telah menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan. Secara rinci 

komponen pada halaman pernyataan persetujuan adalah 

1) Tempat, Bulan dan tahun di setujui 

2) Nama pembimbing I dan tanda tangan 

3) Nama pembimbing II dan tanda tangan (contoh lampiran 4) 

 

c. Panitia Sidang Proposal dan Skripsi 

Panitia sidang proposal dan  skripsi terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 2 orang 

pemimbing I dan II, serta 2 (dua) orang anggota penguji. Secara rinci komponen 

pada halaman Panitia Seminar proposal dan sidang skripsi adalah: 

1) Nama Program Studi 

2) Tempat, tanggal, bulan dan tahun dilaksanakan sidang proposal/skripsi 

3) Nama pembimbing I sebagai Ketua dan tanda tangan 

4) Nama pembimbing II sebagai anggota dan tanda tangan 

5) Nama penguji I sebagai anggota dan tanda tangan 

6) Nama penguji II sebgai anggota dan tanda tangan (contoh lampiran 8) 

 

d. Abstrak 

Isi abstrak meliputi: 

1) Latar belakang 

2) Tujuan 

3) Metodologi (rancangan, sampel, instrumen, metode pengumpulan data, analisa 

data) 

4) Hasil penelitian 

5) Kesimpulan dan saran 

 

Abstak terdiri dari dua bahasa yaitu, bahasa indonesia dan bahasa inggris (contoh 

lampiran 9). Pada lembaran abstrak selain isi abstrak itu sendiri, lembaran ini 

memuat atribut lain yaitu: 

1) Nama program 

2) Nama peneliti 

3) Judul dan jumlah halaman 

 



e. Kata Pengatar 

Isi kata pengantar diserahkan pada peneliti. Pada dasarnya berisi ucapan terima 

kasih pada berbagai pihak yang telah membantu peneliti untuk dapat 

menyelesaikan skripsi. 

 

f. Daftar Isi 

Lembaran daftar isi berisi daftar setiap bab dan sub-sub bab yang terdapat di 

dalam makalah penelitian (contoh lampiran 10). 

 

g. Daftar tabel 

Lembaran daftar tabel berisi urutan tabel yang terdapat pada laporan penelitian. 

Nomor tabel menggambarkan nomor Bab, contoh: Tabel 1.1 berarti tabel 1 ada 

pada Bab I (contoh lampiran 11). 

 

h. Daftar gambar (bila ada) 

Lembaran daftar gambar berisi urutan gambar yang terdapat pada laporan 

penelitian, nomor gambar mengikuti ketentuan yang sama seperti penomoran tabel 

(contoh pada lampiran 12). 

 

i. Daftar skema 

Lembar daftar skema berisi urutan skema yang terdapat pada laporan penelitian. 

Nomor skema mengikuti ketentuan yang sama seperti tabel (contoh pada lampiran 

13). 

 

j. Daftar lampiran 

Lembar daftar lampiran berisi urutan lampiran yang terdapat pada laporan 

penelitian. Daftar lampiran ini tidak meneruskan urutan halaman laporan 

penelitian. Masing-masing lampiran mempunyai urutan halaman tersendiri. 

Nomor lampiran digunakan angka arab, contoh : 1, 2, 3, dst (contoh lampiran 14 ) 

 

2. Bagian Utama 

a. Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan peneliti membahas tentang: 

1) Latar belakang masalah 

Latar belakang masalah membahas tentang isi latar belakang yang 

menggambarkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Isi latar belakang 

harus memuat tinjauan pustaka secara ringkas, hasil-hasil penelitian terkait 



yang dijadikan sebagai evidence based tentang area yang akan diteliti, serta 

mengupas ide-ide secara keseluruhan yang merupakan kerangka kerja yang 

akan dijalani. Latar belakang dituliskan dalam bentuk narasi dan dimulai dari 

hal-hal yang general sampai fokus pada area/masalah penelitian. Bentuk 

penulisan latar belakang mengikuti format piramida terbalik. 

 

2) Perumusan masalah 

Perumusan masalah diawali dengan membandingkan kenyataan atau 

fenomena dengan teori dan konsep, atau dengan kata lain membandingkan 

kenyataan/hasil dengan harapan. Peneliti akan membuat pernyataan yang 

sangat mendasar yang pada penelitian nantinya akan menjawab tujuan 

penelitian. 

 

3) Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian terdiri dari penjelasan tujuan umum dan tujuan khusus, 

sehingga pembaca mengerti tentang pentingnya penelitian ini dilaksanakan. 

 

4) Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian membahas manfaat untuk: 

a) Subjek penelitian 

b) Layanan masyarakat 

c) Pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

b. Tinjauan Pustaka 

Merupakan bagian yang penting dari serangkaian bagian penelitian. Tinjauan 

pustaka merupakan suatu analisis dan sintesis terhadap sumber-sumber yang 

diperlukan untuk menggambarkan fenomena yang diketahui atau belum diketahui 

termasuk teori dan model yang relevan sebagai pendekatan untuk penyelesaian 

masalah dan menjawab tujuan penelitian. Penelitian-penelitian yang dirujuk harus 

mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Rangkuman dari 

tinjauan dirangkum dalam kerangka teori. 

 

Pada pemaparan rujukan yang diambil dari peneliti lain, perli disebutkan: 

1) Area yang diteliti 

2) Sampel dan partisipan 



3) Tempat penelitian dilaksanakan 

4) Koefisien realibilitas dan validitas instrumen penelitian yang digunakan 

5) Hasil temuan dan kritik terhadap temuan tersebut. 

 

Beberapa petunjuk untuk menelusuri pustaka adalah: 

1) Identifikasi berbagai sumber dari buku, artikel, internet, dan dokumen 

kebijakan 

2) Pilih sumber yang sesuai 

3) Kritik (analisis dan sintesis) sumber tersebut untuk mendapatkan informasi 

yang sesuai dengan area penelitian yang dilakukan 

4) Informasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan termasuk 

mengintegrasikan hasil penelitian terkait. 

 

Tinjauan pustaka ini akan membantu peneliti untuk membuat kerangka teori dan 

kerangka konsep. 

 

c. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep merupakan landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian 

yang dikembangkan berdasarkan kerangka teori yang sudah dibahas dalam 

tinjauan pustaka. Kerangka konsep menggambarkan hubungan variabel-variabel 

yang akan diteliti. 

 

Langkah-langkah membuat kerangka konsep: 

1) Tentukan fenomena – variabel yang akan diteliti 

2) Uraikan konsep masing-masing variabel yang akan diteliti 

3) Kaitkan masalah penelitian dengan konsep yang telah diuraikan. 

 

d. Hipotesis Penelitian 

Pada hipotesis peneliti menentukan apakah akan menetapkan hipotesis nol atau 

alternatif, tergantung dari prediksi peneliti terhadap hasil penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

e. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional  (contoh pada lampiran 15) 

1) Variabel penelitian 

2) Defenisi operasional 



3) Cara ukur 

4) Hasil ukur 

5) Skala ukur 

 

f. Metode Penelitian 

Komponen yang diuraikan pada bagian ini adalah: 

1) Desain penelitian 

Desain penelitian terdiri dari deskriptif, analitik korelasi, kuasi eksperimen dan 

eskperimen. Perlu diuraikan apa dan bagaimana hal tersebut akan dilakukan. 

Desain penelitian yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan kerangka 

konsep penelitian. 

2) Populasi dan sampel 

Populasi adalah kumpulan dari objek penelitian. Sampel merupakan gambaran 

kecil dari populasi yang ditetapkan berdasarkan kriteria dan dihitung dengan 

menggunakan formula atau rumus yang sesuai. Sampel dipilih sesuai dengan 

metode pemilihan sampel. Pada bagian ini juga diuraikan cara penghitungan 

dan pemilihan sampel tersebut. 

3) Tempat penelitian 

Penetapan tempat atau lokasi penelitian, harus disertai dengan alasan pemilihan 

tempat tersebut. 

4) Waktu penelitian 

Waktu penelitian (hanya ada pada proposal) terdiri dari waktu persiapan, 

pelaksanaan, dan penyusunan laporan. 

5) Aspek pengukuran 

Bagian ini ditempatkan setelah defenisi operasional, dan menjelaskan 

bagaimana peneliti mengukur variabel-variabel penelitian yang telah dijelaskan 

pada defenisi operasional. 

6) Etika penelitian 

Uraian tentang resiko penelitian yang mungkin muncul pada responden dan 

peneliti selama penelitian berlangsung, serta uraian penyelesaian masalah atau 

resiko dan termasuk aplikasi prinsip-prinsip etik yang digunakan. Juga 

diuraikan bagaimana memperoleh persetujuan dari calon responden. 

 

 



7) Alat dan prosedur pengumpulan data 

Uraikan jenis data yang akan dikumpulkan dan uraikan instrumen penelitian 

yang akan digunakan, serta cara penyusunanya dan dilampirkan. Uraikan pula 

bagaimana validitas dan realibilitas instrumen yang akan digunakan pada 

pengumpulan data. Apabila menggunakan instrumen yang telah pernah 

digunakan pada penelitian terdahulu, maka cantumkan realibilitas dan validitas 

sebelumnya. Sebaiknya instrumen yang digunakan dilakukan uji realibilitas dan 

validitas pada responden yang hampir sama dan mirip ciri-cirinya dengan 

sampel penelitian. Pada bagian ini juga perlu diuraikan langkah-langkah 

pengumpulan data secara rinci.  

8) Rencana analisa data 

Uraikan bagaimana data yang telah terkumpul akan diolah dan di analisa. 

Tuliskan metode statistik yang akan digunakan, serta tingkat kemaknaan 

(besarnya α). Pada bagian ini juga diuraikan bagaimana hasil penelitian akan 

dipresentasikan atau dipublikasikan. 

 

g. Hasil Penelitian 

Hasil merupakan bagian yang utama dalam laporan penelitian, namun ini biasanya 

merupakan bagian yang paling ringkas yang disajikan dalam bentuk teks, tabel 

atau diagram, tabulasi , piktorial agar lebih jelas dengan susunan sebagai berikut: 

1) Pengantar Bab, berisi penjelasan umum tentang bab hasil, cukup satu paragraf. 

2) Penjelasan tentang karakteristik sampel. Gambarkan karakteristik sampel 

meliputi semua data demografi yang diambil datanya seperti usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, agama, dan lain-lain. 

3) Penjelasan tentang hasil untuk setiap tujuan, pertanyaan penelitian atau 

hipotesis penelitian (bila ada). Gambarkan jawaban untuk setiap 

pertanyaan/hipotesis penelitian dalam penampilan sejumlah data atau tabel 

dengan jelas. 

 

h. Pembahasan  

Pada bagian ini peneliti menjelaskan makna hasil penelitiannya. Pembahasan 

bukanlah pengulangan ringkasan hasil penelitian, namun merupakan pembahasan 

rinci hasil-hasil penelitian yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Hasil 

penelitian yang sudah dibahas ditinjauan teoritis tidak perlu diulang, tetapi hasil 



yang dapat dibandingkan, atau diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya. Isi 

pembahasan minimal 30% dari jumlah halaman tinjauan pustaka. Pembahasan 

terdiri dari: 

1) Pengantar Bab, yang menjelaskan tentang isi/konten bab ini secara ringkas, 

cukup satu pragraf. 

2) Interpretasi dan diskusi hasil. 

Membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

telah dipublikasikan: apakah memperkuat, berlawanan ataukah memberikan 

hasil yang baru. Tiap pernyataan tersebut harus dijelaskan, dan didukung oleh 

literatur yang sudah dibahas pada tinjauan pustaka. 

3) Keterbatasan penelitian 

Berisikan alasan-alasan rasional yang bersifat metodologik akan hasil 

penelitian yang didapat. Apakah pemilihan desain yang kurang tepat, populasi 

yang kurang tepat, jumlah sampel yang terlalu sedikit, atau instrumen yang 

belum teruji realibilitas dan validitasnya. Keterbatasan ini tidak diperuntukan 

bagi alasan - alasan yang berasal dari keterbatasan peneliti, seperti terbatasnya 

waktu penelitian, terbatasnya literatur yang dibaca atau lain-lainya. 

 

i. Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini memuat kesimpulan hasil pembahasan penelitian secara sistematis yang 

berkaitan dengan upaya menjawab hipotesis dan/atau tujuan penelitian. Saran-

saran yang disampaikan berkaitan dengan simpulan penelitian yang telah 

dilakukan. Saran tersebut harus terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan 

dapat berupa kebijakan, upaya penyelesaian masalah yang dihadapi dan aspek 

yang dapat diteliti lebih lanjut. Saran tersebut harus aplikatif atau operasional 

sehingga dapat diterapkan dan bermanfaat bagi mereka yang menerima saran 

tersebut. 

 

B. Petunjuk tekhnis Format Skripsi 

1. Bahan-bahan 

Pengetikan proposal penelitian untuk skripsi, diketik pada kertas A4, tebal 80 gram, 

putih polos dan tidak bergaris. Tulisan diketik dengan menggunakan tinta hitam yang 

tidak mudah terhapus, kecuali gambar atau skema. 

 



2. Pengetikan 

Skripsi diketik menggunakan komputer dengan: 

a) Tipe huruf Times New Roman 

b) Ukuran huruf (fons) 

1) Naskah 12; 

2) Judul bab 14; 

3) Judul skripsi 16 diketik dengan huruf bold dan disesuaikan dengan panjang 

pendeknya judul penelitian dan disusun dengan format segitiga terbalik 

4) Nama prodi, Fakultas, dan Universitas dituliskan dengan font 16 dan dibold 

c) Ketikan naskah dengan spasi 1,5 

d) Batas ketikan: 

Batas atas  : 3 cm 

Batas Bawah : 3 cm 

Batas Kiri  : 4 cm 

Batas Kanan : 3 cm 

e) Setiap bab dimulai dari halaman baru 

f) Naskah diketik rata kanan dan kiri 

g) Judul bab diketik pada batas atas bidang pengetikan, disusun simetris 

menggunakan huruf besar tebal (bold) tanpa garis bawah dan titik diakhir judul, 

dengan jarak 5 cm dari tepi atas. 

h) Judul sub-sub diberi huruf kapital A, B, atau C dst....., diawali dari tepi kiri dan 

dicetak tebal. Judul sub bab diketik dengan huruf kapital pada setiap awal kata.  

i) Judul anak sub bab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan menggunakan 

angka 1, 2, 3 dst....., lalu jika ada anak dari anak sub bab diketik dengan huruf kecil 

a, b, c, dst....... 

j) Halaman skripsi diberikan nomor dengan angka arab dimulai dari angka 1 dan 

seterusnya (1, 2, 3, dst). Semua nomor halaman diketik pada pojok kanan atas pada 

setiap halaman, kecuali untuk bab baru, nomor halaman di tempatkan di tengah 

bawah. 

k) Bila terdapat tabel pada naskah, maka tabel diketik dengan huruf yang sama 

dengan naskah keseluruhan dan diketik dengan satu (1) spasi. Tabel dan gambar 

diberi nomor urut pada setiap halaman. Satu tabel tidak boleh lebih dari satu 

halaman, atau awal tabel di halaman sebelumnya dilanjutkan pada halaman berikut 

(tidak dibenarkan). Judul tabel diketik dengan posisi di tengah tabel (center) 



dengan 1 spasi dan disusun dengan format segitiga terbalik. Isi dari judul tabel 

terdiri dari nama nomor tabel, nama tabel, tempat penelitian, bulan dan tahun. 

Keterangan tabel atau catatan tabel ditulis dengan spasi tunggal pada akhir tabel 

(contoh lampiran 16). 

l) Penomoran ditulis secara konsisten dari awal sampai akhir naskah. Cara yang 

digunakan adalah gabungan antara angka romawi dan arab, seperti contoh dibawah 

ini 

I. 

A.  

1. 

a. 

1) 

a) 

(1) 

(a) 

 

3. Penjilidan 

Skripsi dijilid dengan sampul biru langit dengan LUX (hard cover). 

 

4. Sistematika Penulisan Skripsi 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR SKEMA 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.3 Tempat Penelitian 

3.4 Lokasi Penelitian 

3.5 Waktu Penelitian 



3.6 Aspek Pengukuran 

3.7 Alat dan Prosedur Pengumpulan Data 

3.8 Etika Penelitian 

3.9 Pengolahan dan Analisa Data 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Interpretasi dan Diskusi Hasil 

4.2.2 Keterbatasan Penelitian 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENULISAN KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Karya ilmiah yang baik perlu dilengkapi dengan sumber acuan dan kutipan yang digunakan 

untuk memperkuat argumentasi penulis. Oleh karena itu, tata cara kutipan pun harus 

diperhatikan untuk menghindari plagiat dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Sumber 

informasi yang digunakan dalam tulisan dikumpulkan dalam suatu daftar yang disebut Daftar 

Pustaka. Daftar pustaka ditempatkan dibagian akhir skripsi. Cara penulisan mengacu pada 

Publication Manual of the American Psycologycal Assosiation (APA) dengan modifikasi 

antara lain pengetikan rata kanan dan kiri. 

  

A. Cara Kutipan Dalam Naskah Skripsi 

1. Kutipan langsung 

Bahan yang langsung dikutip dari penulis artikel lain atau artikel yang pernah ditulis 

sendiri dan telah dipublikasikan sebelumnya oleh penulis harus ditulis lengkap kata 

demi kata sesuai dengan apa yang tertulis pada artikel asli. Selanjutnya perlu di 

cantumkan nama akhir penulis, tahun dan halaman yang memuat informasi tersebut di 

dalam tanda kurung atau nama diluar tanda kurung.  

 

Contoh: 

 

“Satu elemen penting dari „komunitas yang sehat‟ adalah komunitas yang kompeten” 

(Wass, 1994, hlm 37). 

 

Atau 

 
Menurut Wass (1944, hlm 37) “Satu elemen penting dari „komunitas yang sehat‟ 

adalah komunitas yang kompeten” 

 

Namun apabila penulis tidak menggunakan kutipan langsung dengan kata lain hanya 

menggunakan ide-ide penulis artikel lain dan menuangkannya dalam bahasanya 

sendiri, maka cukup menuliskan nama akhir penulis asli dan tahun penulisan. 

 

Contoh: 

 

Beberapa hasil studi menemukan bahwa insiden plebitis secara langsung terkait 

dengan metode pemberian infus intravena dan parameter tertentu dari bahan-bahan 

yang digunakan pada saat pemasangan infus (Wells & Brown, 1996; Yepsen, 1995; 

Bristol & Wardlaw, 1996). 

 



2. Sumber kutipan dari internet 

Bahan yang dikutip dari naskah yang didapatkan dari sumber elektronik (misalnya 

internet) kadangkala tidak mencantumkan halaman asli dari naskah tersebut kecuali 

untuk naskah yang ditampilkan dengan format lengkap seperti jurnal. Naskah yang 

tidak ada halaman aslinya untuk kutipan langsung dapat menggunakan nomor 

paragraf dengan menggunakan simbol ¶ dan nomor paragraf. 

 

Contoh: 

 

Bertambahnya usia maka daya ingat jangka pendek cenderung menurun (Brown, 

1997, ¶ 1, diperoleh tanggal 14 September 2010).  

Artinya bahan yang dikutip berada pada paragraf satu pada naskah internet tersebut. 

 

Jika naskah tersebut memiliki judul, maka dituliskan nama akhir penulis asli, tahun, 

judul dan nomor paragraf. 

 

Contoh: 

 

Gejala utama penyakit jantung koroner adalah nyeri dada sebelah kiri, karakteristik 

nyeri dada menjalar ke bahu kiri, dagu kiri dan lengan kiri (Brown, 2010, penyakit 

jantung koroner, ¶ 1, diperoleh 16 September 2010).  

 

3. Kutipan dari sumber ke dua 

Apabila penulis mengutip langsung dari kutipan penulis lain, maka penulis tetap 

mencantumkan nama akhir penulis asli bahan tersebut dan tahunnya, selanjutnya 

mencantumkan nama akhir penulis dan tahun dimana bahan tersebut didapatkan. 

 

Contoh: 

 

Green dan Kreuter (1991, dalam Wass, 1995, hlm 41) mengemukakan”pendidikan 

memegang peran sentral didalam promosi kesehatan‟. 

 

Jika kutipan tersebut tidak langsung, cukup mencantumkan nama akhir dan tahun 

saja. 

 

Contoh: 

 

Green dan Kreuter (1991, Wass, 1994) mengatakan bahwa didalam promosi 

kesehatan faktor pendidikan memegang peranan penting. 



 

4. Cara penulisan kutipan dalam naskah skripsi 

a) Kutipan singkat atau kurang dari 40 kata dapat diketik langsung dalam teks 

dengan menggunakan tanda kutip ganda pada permulaan dan akhir kutipan. 

Namun jika ada kata penting yang ingin ditonjolkan gunakan tanda petik tunggal 

sebelum dan sesudah kata penting tersebut.  

 

Contoh: 

 

“Satu elemen penting dari „komunitas yang sehat‟ adalah komunitas yang  

kompeten” (Wass, hlm 37).  

 

b) Kutipan panjang yakni 40 kata atau lebih, diketik pada paragraf tersendiri tidak 

perlu menggunakan tanda kutip ganda, dan diketik satu tab ke dalam. 

 

Contoh : 

 

Kesehatan komunitas sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kemampuan 

komunitas itu sendiri dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatannya. 

Menurut Cotrtrell (1976, dalam Wass, 1994) defenisi komunitas yang 

kompeten adalah satu dari beberapa komponen komunitas berikut: (1) mampu 

berkolaborasi secara efektif dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan 

komunitas; (2) dapat mencapai kesepakatan dalam penetapan tujuan dan 

prioritas; (3) dapat menyetujui dan berarti untuk implementasi tujuan yang 

disepakati; dan (4) dapat berkolaborasi secara efektif di dalam melakukan 

tindakan yang dibutuhkan (hlm 37-38). 

 

Untuk bagian kalimat yang tidak dianggap penting dan akan dihilangkan, maka 

bagian tersebut diganti dengan tiga titik (...) dan apabila bagian tersebut terletak 

diakhir kalimat menjadi empat titik dengan titik terakhir. 

 

5. Cara penulisan kutipan nama penulis di dalam naskah skripsi 

Artikel yang ditulis satu sampai tiga orang penulis, maka ditulis semua nama akhir. 

Apabila nama penulis di luar tanda kurung setelah nama penulis pertama (untuk dua 

penulis) dan setelah nama ke dua (untuk tiga penulis). 

 

Contoh: 

 

Menurut Pender, Murdaugh dan parsons (2009) kesehatan dapat dimanifestasikan 

dengan pola yang unik dari individu. 

 



Jika nama penulis, di tulis dalam tanda kurung kata „dan‟ ditulis dengan simbol „&‟ 

 

Contoh: 

 

Kesehatan dapat dimanifestasikan dengan pola yang unik dari individu (Pender, 

Murdaugh & Parsons, 2009). 

 

Jika nama penulis lebih dari tiga orang, ditulis nama akhir penulis pertama dan di 

ikuti kata „et al‟ lalu ditulis tahun. 

 

Contoh: 

Persons, et al. (2010)   ......................................................................................... 

............................................................................................................................. 

 

     Atau 

 

..........................................................................................................................................

................................................................. (Persons, et al. 2010). 

 

B. Daftar Pustaka 

 

1. Jenis –jenis atau sumber informasi 

Sumber informasi yang ditulis di daftar pustaka haruslah relevan dengan masalah 

penelitian dan dikutip oleh penulis. Sumber informasi ini dapat berupa: buku; salah 

satu bab dari satu buku; artikel di dalam satu jurnal; artikel dari sumber elektronik, 

monograf; makalah dari satu pertemuan ilmiah yang telah diterbitkan oleh suatu 

institusi/badan; laporan atau penerbitan resmi dari suatu institusi/badan /departemen; 

artikel dari surat kabar, dan naskah yang sedang disiapkan untuk diterbitkan dengan 

mencantumkan keterangan sedang dicetak dalam tanda kurung.  

Contoh  ...............oleh Badu, (2010) (sedang dicatak). 

 

2. Cara penulisan daftar pustaka 

Daftar pustaka ditulis menurut urutan abjad dari huruh A dan seterusnya. Ditulis 

berdasarkan abjad awal dari nama akhir penulis. Apabila menggunakan nama penulis 

yang sama untuk artikel yang berbeda, maka tuliskan tahun awal dari artikel tersebut 

dengan tahun berikutnya. 

 

Contoh: 

Hewlett, L.S. (1996). 

--------------. (1997). 



 

Apabila menggunakan dua artikel dengan penulis yang sama, namun artikel ke dua 

penulis menulis bersama penulis yang lain, tetap dituliskan nama yang sama di awal. 

 

Contoh: 

Alleyne, R.L. (2010). 

Alleyne, R.L. & Evans, A.J. (1999). 

 

Penulis artikel dengan penulis yang sama, diterbitkan pada tahun yang sama, maka 

ditulis dengan abjad a, b, c dst sesuai dengan jumlah artikel yang diterbitkan pada 

tahun tersebut. 

 

Contoh: 

Baheti, J.R. (2010a). Asuhan Keperawatan ....... 

--------------. (2010b). Bahan-Bahan ...... 

--------------. (2010c). Minyak Goreng ......... 

 

3. Cara penulisan sumber dari buku 

Sumber informasi dari buku dituliskan di dalam daftar pustaka meliputi nama akhir 

penulis, abjad awal nama dan tengah (bila ada), tahun penerbitan, judul buku ditulis 

miring atau italic , edisi (jika ada), tempat penerbit dan penerbitan. 

 

Contoh: 

Nay, R.; & Garratt, S. (1998). Nursing older people: Issues and Innovations. 

Sydney: Maclennan & Petty, Pty, Ltd. 

 

4. Cara penulisan sumber bagian bab dari buku 

Sumber informasi bagian bab atau chapter dari satu buku, dituliskan didalam daftar 

pustaka meliputi nama akhir penulis, abjad awal nama awal dan tengah (bila ada), 

tahun, judul chapter, diikuti dengan nama penulis atau editor buku yakni singkatan 

nama awal dan tengah dan diikuti nama akhir, judul buku ditulis miring/italic, halaman 

dalam kurung, tempat penerbit dan penerbitan.  

 

Contoh: 

Bjork, R.A. (1990). Retrival inhibition as an adaptive mechanism in human 

memory, dalam Roediger, H.L., & Craik, F.I.M. (Eds), Varieties of memory & 

consiusness (hlm. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

 

 

 



5. Cara penulisan artikel dari jurnal 

Sumber informasi dari jurnal dituliskan di dalam daftar pustaka meliputi nama akhir 

penulis, abjad awal nama awal dan tengah (bila ada), tahun, judul artikel, judul jurnal 

ditulis miring/italic, volume penerbitan dan nomor penerbitan yang ditulis di dalam 

tanda kurung, nomor halaman yang dikutip. 

 

Contoh: 

Fagard, R.H. (2002). Epidemiology of hypertension in elderly. American Journal of 

Geriatric Cardiology, 11(1), 23-28. 

 

6. Cara penulisan artikel dari sumber elektronik 

Sumber informasi dari elektronik dituliskan dengan pernyataan sumber yang dikutip, 

nama dan alamat sumber, tanggal sumber informasi tersebut diperoleh. 

 

Contoh: 

Format referensi electronic direkomendasikan oleh American Psychologica 

Assosiation, (2000,  http: www.apa.org/journal/webref.html. diperoleh 23 Oktober 

2000) 

 

7. Cara penulisan artikel dari monograf 

Sumber informasi yang dikutip dari monograf, cara penulisan daftar pustaka diawali 

dengan nama akhir penulis diikuti huruf pertama nama awal dan tengah (bila ada), 

tahun, nama artikel, nama dimana monograf dipublikasikan ditulis miring/italic, 

volume, nomor (jika ada) dan halaman.  

 

Contoh: 

Author, B.B., & Author, A.A. (2001). Judul artikel. Judul Monograf diterbitkan, 

(volume), hlm 6-8. 

 

8. Cara penulisan artikel dari surat kabar 

Untuk artikel dari surat kabar, cara penulisan daftar pustaka adalah dengan menuliskan 

judul artikel diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun di dalam tanda kurung, nama 

surat kabar ditulis miring/ italic, nomor halaman. 

 

Contoh:  

Obat baru yang dipromosikan secara tajam menurunkan resiko kematian akibat gagal 

jantung. 915 Juli, 1993). Kompas, hlm 1& 8. 

 

http://www.apa.org/journal/webref.html.%20diperoleh%2023%20Oktober%202000
http://www.apa.org/journal/webref.html.%20diperoleh%2023%20Oktober%202000


Cara penulisan nama penulis satu atau lebih dari satu sumber informasi dengan penulis 

satu orang atau lebih dari satu orang dapat dituliskan semua namanya seperti contoh 

berikut: 

 

Satu penulis: 

Mellers, B.A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological 

Bulletin, 126, 910-924. 

 

Dua penulis: 

Klimoski, R., & palmer, S. (1993). The ADA and the hiring processin organizations. 

Consulting Psychological Journal: Practice and research, 45 (2), 10-36. 

 

Tiga sampai enam penulis 

Saywizt, K.J., mannariono, A.P., Berliner, L., & Cohen, J.A. (2000). Treatment for 

sexual, abuse, Philadelphia: Mosby. 

 

Lebih dari enam penulis 

Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I.N., Tein, J., Coatsworth, D., Langua, L., et al. 

(2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child 

programs for children divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 

846-856. 
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UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA  

 

Skripsi , Juli 2008 

Astrid Marpaung 

Pengaruh Latihan Range of Motion (ROM) Terhadap Kekuatan Otot, Luas Gerak 

Sendi dan Kemampuan Fungsional Pasien Stroke Di RSU Sari Mutiara Medan. 

xiv + 112 hal + 22 tabel + 4 gambar + 3 skema + 7 lampiran 

 

ABSTRAK 

Stroke dapat berdampak pada berbagai fungsi tubuh, diantaranya adalah defisit motorik 

berupa hemiparese (kelemahan satu sisi tubuh). Penanganan yang baik terhadap kondisi 

hemiparese ini dapat membantu mencegah komplikasi, meningkatkan kemampuan pasien 

dalam aktivitas sehari-hari, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi pengaruh latihan ROM terhadap kekuatan otot, luas gerak sendi dan 

kemampuan fungsional pasien stroke di RS Sint Carolus Jakarta. Penelitian ini menggunakan 

desain Quasi Experiment pre dan post test dengan kelompok kontrol. Jumlah sampel 

penelitian ini sebanyak 30 responden yang dibagi menjadi kelompok intervensi sebanyak 15 

responden dan diberikan penanganan standar rumah sakit dan latihan ROM 4X sehari selama 

7 hari dan kelompok kontrol sebanyak 15 responden yang diberikan penanganan standar 

rumah sakit tanpa diberikan tambahan latihan ROM 4X sehari selama 7 hari. Evaluasi 

penelitian ini dilakukan pada hari pertama dan ketujuh untuk kedua kelompok tersebut. 

Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan adalah consecutive sampling. Hasil penelitian 

menunjukkan kekuatan otot meningkat (p=0,000) dan kemampuan fungsional meningkat 

(p=0,000) secara signifikan setelah diberikan latihan. Hal ini berarti latihan ROM 

berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot dan kemampuan fungsional pasien stroke 

dengan hemiparese. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penggunaan latihan ini 

sebagai salah satu intervensi mandiri perawat dalam asuhan keperawatan pasien stroke. 

  

Kata kunci : hemiparese; latihan ROM; kekuatan otot; luas gerak sendi; kemampuan 

fungsional. 
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Tabel 5.2 
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Antikoagulan, dan Diameter Kateter di PJT RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta, 

Mei 2020 (n=90) 
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............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

Jenis Prosedur ............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

Terapi Antikoagulan ............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 
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............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 
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