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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Salah satu bentuk kegiatan pendidikan mahasiswa di Perguruan Tinggi adalah melakukan 

penelitian. Hasil penelitian disusun dalam suatu karya ilmiah yang disebut skripsi yang 

hasilnya dipertanggungjawabkan di akhir program pendidikan. Skripsi merupakan karya 

ilmiah yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa sebagai penugasan akhir sebelum 

menyelesaikan program akademik di Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Pekalongan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana 

Keperawatan (S.Kep.). 

 

B. Tujuan Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini bertujuan memberikan pengalaman belajar mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah secara ilmiah dengan cara mengadakan penelitian sendiri, 

menganalisis dan menarik kesimpulan serta menyusunnya menjadi bentuk skripsi. 

 

C. Beban Studi 

Bobot keseluruhan dari skripsi dalam satu semester bagi mahasiswa program sarjana adalah 4 
(empat) sks. Beban studi penilaian skripsi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu : 
1. Ujian proposal dengan bobot sebesar 40%. 
2. Ujian akhir skripsi dengan bobot sebesar 60% 

 
D. Kode Etik Penulisan Skripsi 

Kode etik merupakan seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya 
ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perijinan terhadap bahan yang 
digunakan dan penyebutan sumber data atau informan. 

Penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang 
diambil dari sumber lain. Penulis haru s menghidarkan diri dari plagiat (pengambilan tulisan 
orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau pemikiran sendiri). Oleh sebab itu, penulis 
wajib mencantumkan pernyataan bahwa karya yang dihasilkan bukan merupakan karya milik 
orang lain. 
 

E. Hak Kepengarangan 

Hak kepengarangan skripsi berada pada peserta didik (mahasiswa). Apabila mahasiswa ingin 

memanfaatkan hasil tulisannya menjadi naskah yang dipublikasikan, maka mahasiswa menjadi 

penulis pertama, sedangkan pembimbing I dan II menjadi penulis kedua dan ketiga. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang dapat dijadikan penelitian oleh mahasiswa Program Studi Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan meliputi seluruh bidang garap keperawatan 

yang meliputi: 

1. Keperawatan Dasar 

2. Keperawatan Anak 

3. Keperawatan Maternitas 
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4. Keperawatan Gerontik 

5. Keperawatan Jiwa 

6. Keperawatan Gadar dan Kritis 

7. Keperawatan Medikal Bedah 

8. Keperawatan Komunitas dan Keluarga 

9. Manajemen Keperawatan 
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BAB II 

PROSEDUR PENGAJUAN SKRIPSI 

 

A. Persyaratan 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berlangsung. 
2. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal ≥ 2,00 dengan nilai “D” untuk seluruh mata kuliah 

yang ditempuh tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah dan tidak ada nilai “E”. 
3. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) untuk mata kuliah skripsi. 
4. Syarat khusus untuk mahasiswa program reguler adalah telah 

mengumpulkan/menempuh 80% dari total mata kuliah yang harus ditempuh kurang lebih 

pada awal semester 7 dan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester 1 sampai 

semester 6. 

5. Syarat khusus untuk mahasiswa non reguler adalah telah mengumpulkan/menempuh 45 

% dari total mata kuliah yang harus ditempuh kurang lebih pada awal semester 2 dan 

melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester 1 sampai semester 2. 

6. Semua persyaratan ini dikumpulkan melalui panitia skripsi untuk divalidasi 

kelengkapannya. 

 

B. Tahap Pelakasanaan 

1. Proses Penyusunan Proposal Skripsi 

a. Mahasiswa mengajukan 3 topik/masalah penelitian disertai latar belakang, masalah 
penelitian dan tujuan penelitian dari masing-masing topik yang diajukan kepada 
Panitia Skripsi Prodi Keperawatan. 

b. Panitia Skripsi melakukan pengecekan originalitas (keaslian) topik/masalah 
penelitian dan membagi pembimbing I dan II untuk masing-masing mahasiswa 
melalui forum rapat. 

c. Mahasiswa mulai menyusun proposal dan melakukan proses bimbingan dengan 
pembimbing I dan pembimbing II.   

d. Pertemuan dengan setiap pembimbing (pembimbing I dan II) minimal 4 (empat) kali 
tatap muka sebelum seminar proposal.  

e. Setiap kali konsultasi, mahasiswa mendokumentasikan hasil konsultasi  pada 
loogbook dan ditandatangani pembimbing.  

f. Setelah mendapat persetujuan pembimbing, proposal penelitian dipresentasikan 
dalam ujian proposal. 
 

2. Ujian Proposal 

a. Mahasiswa mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran ke panitia ujian beserta 

persyaratan diantaranya : 

1) Print out KHS semester 1-7 
2) Print out KRS yang memuat Mata Kuliah Skripsi 
3) Log book bimbingan 
4) Naskah proposal : 3 eksemplar 
5) Foto copy pembayaran skripsi 

b. Panitia menyusun jadwal, menghubungi pembimbing dan penguji terkait waktu 

pelaksanaan ujian proposal. 
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c. Panitia mempublikasikan jadwal ujian proposal kepada mahasiswa dan dosen 

pembimbing. 

d. Ujian dilaksanakan dan mahasiswa melakukan perbaikan sesuai masukan dalam ujian 

proposal maksimal 2 minggu setelah ujian proposal dilakukan.  

 

3. Proses Pengumpulan Data dan Penyusunan Hasil 

a. Pengumpulan data hanya boleh dilakukan  setelah perbaikan proposal disetujui dan 

ditandatangani oleh pembimbing I, pembimbing II dan penguji dengan menyerahkan 

bukti lembar monitoring dan lembar persetujuan. Bila tempat pengumpulan data 

berbeda dengan yang tercantum dalam proposal, maka penggantian tempat 

pengumpulan data harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pembimbing. 

b. Mahasiswa mengurus ijin kelayakan etik ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan UNIKAL  

c. Mahasiswa mengurus ijin penelitian sesuai dengan lokasi penelitian. 

d. Sebelum melakukan pengumpulan data, dilakukan uji instrumen dan hasilnya 

dilaporkan pada pembimbing I dan II.  

e. Konsultasi dengan pembimbing untuk pengumpulan data dan pengolahan data.  

f. Setiap kegiatan pengumpulan data dalam penelitian didokumentasikan dalam 

logbook.  

g. Konsultasi dengan pembimbing untuk penyusunan hasil penelitian.  

h. Proses bimbingan dengan setiap pembimbing dilakukan minimal 4 (empat) kali tatap 

muka sebelum melakukan ujian skripsi. 

i. Sebelum ujian skripsi, hasil bimbingan didokumentasikan pada logbook.  

j. Hasil penelitian dipresentasikan secara keseluruhan pada komponen skripsi pada  

ujian skripsi.  

 

4. Ujian Hasil 

a. Ujian skripsi dapat dilakukan apabila laporan akhir  skripsi yang dibuat telah 

mendapat persetujuan dari pembimbing I  dan II yang dibuktikan dengan lembar 

konsultasi dan tanda tangan pembimbing I dan II pada lembar persetujuan ujian 

skripsi.  

b. Jumlah halaman pada laporan penelitian (skripsi) minimal 60 halaman (tidak 

termasuk lampiran dan halaman judul).  

c. Ujian skripsi bersifat tertutup untuk mahasiswa dan masyarakat umum.  

d. Ujian skripsi dipimpin oleh pembimbing I.  

e. Ujian skripsi diuji oleh pembimbing I dan II serta 1 penguji lain yang telah ditunjuk.  

f. Permohonan ujian skripsi  diajukan ke panitia dengan menyertakan : 

1) Log book bimbingan 
2) Naskah skripsi   :3 eksemplar 
3) Naskah publikasi   :3 eksemplar 
4) Foto copy slip pembayaran skripsi (pelunasan) 

g. Pelaksanaan ujian skripsi paling cepat dilaksanakan 4 (empat) hari kerja setelah 

permohonan diajukan.  
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5. Penyempurnaan Laporan 

a. Perbaikan hasil ujian skripsi dilakukan berdasarkan masukan yang diperoleh pada 

ujian skripsi, dan berkonsultasi dengan penguji I, II, III 

b. Pertemuan dengan setiap pembimbing/ penguji dilakukan minimal 1 (satu) kali tatap 

muka. Hasil konsultasi didokumentasikan pada logbook.  

c. Proses bimbingan berakhir dengan kesepakatan oleh penguji I, II, dan III dengan cara 

memberikan tanda tangan pada lembar pengesahan yang ditempatkan pada bagian 

dalam lembar pertama.  

 

C. Aspek Penilaian 

1. Penulisan 

a. Sistematika penulisan sesuai tata urutan yang berlaku: 

1) Bagian pendahuluan: halaman judul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak. 

2) Bagian isi: pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan 

dan saran.  

3) Daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  

b. Ketepatan penggunaan bahasa dan istilah  

c. Pungtuasi (penggunaan tanda baca yang tepat). 

d. Diksi (pemilihan kata yang tepat). 

2. Aspek ilmiah tulisan   

a. Kesesuaian judul.  

1) Isi tulisan sesuai judul. 

2) Lingkup riset keperawatan.  

b. Memungkinkan untuk diteliti 

1) Penyelesaian masalah-masalah keperawatan. 

2) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik dan ilmu keperawatan.  

c. Ketepatan penulisan masalah pada latar belakang. 

1) Pernyataan masalah jelas  

2) Skala/ justifikasi masalah  

3) Kronologis masalah (sebab dan akibat)  

4) Konsep solusi (dituliskan secara urut)  

d. Rumusan masalah  

1) Jelas dan ringkas  

2) Didukung oleh fakta  

3) Penting untuk diteliti  

4) Pertanyaan masalah (berupa pertanyaan, spesifik, dan terpisah)  

e. Tujuan dan manfaat penelitian. 

1) Menggunakan kata kerja yang operasional dapat dicapai, spesifik  

2) Tertulis manfaat bagi: praktik (klinik/komunitas) dan pengembangan ilmu.  

f. Ketepatan menuliskan tinjauan pustaka  

1) Semua variabel dan faktor yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dituliskan. 

2) Setiap pernyataan didukung oleh pustaka yang sesuai (pengarang, tahun dan nomor 

halaman)  

3) Kejelasan dalam membuat “paraphrase” setiap pernyataan.  

g. Penyusunan kerangka konseptual  

1) Berdasarkan teori/model  yang berlaku secara umum.  

2) Menggambarkan semua yang tertulis pada tinjauan teori. 
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h. Perumusan Hipotesis  

1) Berupa kalimat pernyataan (antara variabel)  

2) Dapat diuji  

3) Berdasarkan teori  

4) Bersifat memprediksi  

i. Penggunaan metode penelitian dan statistik  

1) Pemilihan desain/ rancangan yang tepat. 

2) Sesuai dengan tujuan penelitian.  

3) Variabel yang diukur dinyatakan dengan jelas. 

4) Penentuan subyek penelitian tepat. 

5) Penjelasan pengumpulan data. 

j. Penentuan instrument penelitian tepat (valid dan Panduan reliable) menjawab pertanyaan 

masalah. 

k. Penggunaan pengolahan data yang tepat (kualitatif / kuantitatif: statistik). 

l. Dituliskan keterbatasan (sampling desain, instrument  dan feasibility). 

m. Kemampuan menulis hasil dan Kalimat pengantar  

3. Penulisan karakteristik tempat dan responden/ sampel (data demografi). 

4. Data dianalisis berdasarkan hasil: mencari data atau angka yang menonjol atau menyimpang; 

hubungan pokok yang diuji.  

5. Hanya menjelaskan What (tidak ada penjelasan Why dan  How). 

6. Pembahasan  

a. Menganalisis makna hasil penelitian dighubungkan  dengan tujuan penelitian (menjelaskan 

why dan how)  

b. Penulisan mengandung unsur; fakta (dianalisis); teori / pustaka; opini (pendapat peneliti)  

c. Isi tulisan; disesuaikan dengan tujuan khusus penelitian.  

d. Dituliskan keterbatasan penelitian  

e. Penulisan secara wajar, tidak beerlebihan.  

7. Kemampuan dalam menarik  kesimpulan dan membuat saran  

a. Simpulan ditulis untuk menjawab masalah / tujuan penelitian  

b. Didasarkan pada hasil dan pembahasan  

c. Ringkas dan jelas dalam member makna hasil dengan meminimalkan penulisan angka-angka 

hasil uji statistik  

8. Penggunaan Kepustakaan 

a. Konsisten dengan model penulisan pustaka yang digunakan (missal : HARVARD)  

b. Pustaka diambil dari tahun terbit maksimal 10 tahun terakhir  

c. Pustaka yang dianjurkan adalah jurnal-jurnal hasil penelitian terbaru (internet) 5 tahun 

terakhir; buku. 

 

D. Ketentuan Kelulusan 

1. Setelah ujian selesai, penguji wajib mengumumkan :  

a. Lulus tanpa revisi   

b. Lulus dengan revisi  

c. Tidak lulus dan wajib dilakukan ujian ulang. 

2. Nilai batas lulus ujian skripsi adalah B (70)  

3. Penilaian skripsi merupakan nilai rata-rata dari penilaian seminar proposal dan ujian 

skripsi dengan bobot yang telah ditetapkan pada halaman sebelumnya, yaitu: 

a. Ujian Proposal Skripsi.  



7 
 

 Nilai seminar proposal diperoleh dari 40% rata-rata nilai yang diberikan oleh semua 
penguji.  

b. Ujian Skripsi  

 Nilai ujian skripsi diperoleh dari 60% rata-rata nilai yang diberikan oleh semua 
penguji.  
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BAB III 

KERANGKA PENYUSUNAN 

 
 Skripsi terbagi dalam tiga bagian utama yaitu : (1) bagian awal, (2) bagian inti, (3) bagian 

akhir. 

 

A. Bagian Awal 

Berisi hal-hal pendahuluan yang secara umum terdiri dari : 

1. Halaman judul (dan sub judul) 

Halaman judul dibagi atas 2 bagian, yaitu sampul luar dibuat ats kertas tebal (hard cover) 

berwarna hijau telur asin dan halaman sampul dalam yang dibuat diatas kertas A4 80 

gsm. Pada halaman sampul, berisi komponen : 

a. Judul penelitian dengan jumlah kata pada judul tidak lebih dari 20 kata. Jika lebih dari 

20 kata maka dianjurkan dibuat dalam bentuk subjudul. 

b. Tulisan penulisan skripsi 

“Diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana  pada Program Studi 

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan” 

c. Logo Universitas Pekalongan (ukuran dengan diameter 4 cm) 

d. Nama penulis dengan huruf capital, dibawah logo Universitas. 

e. NPM 

f. Tulisan : 

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  

UNIVERSITAS PEKALONGAN 

(tahun laporan) 

 

2. Halaman persetujuan/pegesahan 

Berisi kalimat yang menyatakan bahwa kedua pembimbing telah menyetujui 

proposal/skripsi untuk dipertahankan dalam seminar (contoh pada lampiran 2). 

 

3. Halaman pernyataan orisinalitas 

 Halaman ini berisi pernyataan bahwa laporan ini adalah hasil karya penulis sendiri, 

semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar, penulis 

tidak melakukan plagiat dalam penulisan laporan dan kesediaan menerima sanksi apabila 

ditemukan perilaku plagiarisme (lampiran 3). Sanksi akan diberikan kepada mahasiswa 

sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. 

 

4. Kata Pengantar 

 Isi kata pengantar diserahkan kepada penulis. Pada dasarnya berisikan ucapan 

terimakasih kepada berbagai pihak yang secara langsung telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan laporannya. Dianjurkan untuk ucapan terimakasih menggunakan nama 

orang sesuai dengan aslinya bukan dengan menggunakan nama panggilan/samara. 
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5. Halaman Daftar Isi 

6. Daftar Lain seperti : 

a. Daftar tabel 

b. Daftar gambar 

c. Daftar lampiran 

d. Daftar singkatan 

e. Daftar istilah 

f. dll 

 

B. Bagian Inti 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

Tuliskan kesenjangan atau masalah yang ingin di angkat, besarnya masalah serta 

didukung oleh data-data akurat/kuantitatif dan penelitian yang sudah pernah ada 

serta uraian secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti 

baik hasil yang sesuai masalah atau yang bertentangan sebagai 

komparasi/perbandingan disertai argumentasi atau alasan-alasan yang mendorong 

peneliti untuk mengadakan penelitian. Argumentasi difokuskan pada kesenjangan 

yang merugikan kehidupan masyarakat apabila masalah penelitian tidak ditangani. 

Cantumkan data pendukung yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

b. Rumusan Masalah 

Dipaparkan masalah-masalah yang mungkin terjadi mengacu dari uraian latar 
belakang masalah, kemudian dirumuskan mana yang akan dijadikan masalah 
penelitian. Apabila masalah penelitian terlalu luas untuk diteliti, bisa dibuat 
pembatasan masalah. 
Apabila masalah penelitian terlalu luas untuk diteliti, bisa dibuat pembatasan 
masalah. Masalah penelitian harus sejalan dengan judul penelitian, rumusan masalah 
ditulis dalam bentuk kalimat  tanya dan di akhiri dengan tanda tanya. Rumusan 
masalah penelitian tidak hanya dalam bentuk asosiatif, komparatif, tetapi juga 
deskriptif. 
 

c. Tujuan 

1) Tujuan Umum   

Tujuan umum adalah tujuan yang diuraikan untuk menjawab rumusan masalah 

yang disusun penulis.  

2) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan secara spesifik yang ditentukan oleh peneliti. 

Variabel apa yang ingin diindentifikasi oleh peneliti. 

 

d. Manfaat Penelitian 

Jelaskan manfaat hasil penelitain yang akan diperoleh, ditinjau dari dua segi, yaitu 
manfaat praktis yang menggambarkan manfaat terhadap peningkatan kualitas hidup 
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masyarakat, dan manfaat dari segi teoritis yang mengarah kepada perkembangan 
ilmu dan teknologi termasuk acuan bagi peneliti berikutnya. 
 

e. Keaslian Penelitian 

Memuat penjelasan tentang penelitian terdahulu yang menyerupai penelitian yang 
sedang dilakukan, untuk mengetahui perbedaan penelitian sekarang dengan 
penelitian sebelumnya. Penjelasan ini meliputi judul, nama peneliti, institusi, 
metodologi, dan hasil penelitian terdahulu. 
 

2. BAB II. LANDASAN TEORI 

a. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat tinjauan yang sistematis tentang teori dasar yang relevan, 

fakta, hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat 

teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. Teori dan fakta yang digunakan seharusnya diambil dari 

sumber primer. Mencantumkan nama sumbernya. Tata cara penulisan kepustakaan 

harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada pedoman ini. 

 

b. Kerangka Teori 

Kerangka teori terdiri dari teori-teori atau isu-isu dimana masalah yang akan diteliti 
berada di dalamnya. Kerangka teori merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka dan 
disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai panduan untuk memecahkan masalah 
penelitian dan merumuskan hipotesis. Teknik membuat kerangka teori yang benar 
adalah membaca beberapa pustaka, kemudian mencoba mengembangkan kerangka 
teori. Kerangka teori disajikan dalam bentuk diagram. 
 

c. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dibuat dalam bentuk diagram berdasarkan kerangka teori. 
Kerangka konsep merupakan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. 
Dalam kerangka konsep harus sudah jelas hubungan antara variabel bebas, variabel 
terikat serta jika ada variabel perancu. 
 

d. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas rumusan masalah 
penelitian yang akan dicari jawabannya dalam penelitian. Hipotesis harus jelas, 
mengacu dari kerangka konsep dan sejalan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
Hipotesis yang disampaikan adalah hipotesis penelitian (research hypothesis), bukan 
hipotesis statistik. 

 

3. BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

a. Desain Penelitian 
Menjelasan tentang penelitian yang direncanakan termasuk : penelitian observasional 
atau eksperimental. Rancangan yang digunakan apakah cohort, case control, pra 
eksperimen, quasieksperimen maka wajib dilengkapi dengan kerangka kerja. 
Dijelaskan pula model pendekatan subyek yang digunakan apakah retrospektif, 
prospektif, time series (longitudinal), atau crossectional. 
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b. Tempat dan Waktu Penelitian 
Menjelaskan dimana, kapan dan berapa lama penelitian akan dilaksanakan, dimulai 
dari saat persiapan operasional (pengurusan ijin) sampai penyelesaian penulisan 
laporan penelitian. 

 
c. Populasi dan Sampel Penelitian 

1) Populasi penelitian 
Populasi penelitan adalah semua objek atau individu yang memiliki karakteristik 
tertentu, jelas dan lengkap, bisa orang , institusi atau benda yang akan dikenai 
simpulan. Apabila jumlahnya bisa dihitung sebutkan jumlahnya. Apabila tidak 
terjangkau untuk dihitung sebutkan pembatasannya, misalnya berdasarkan 
tempat (satu desa, satu kecamatan dan lain-lain), berdasarkan waktu (dalam 
bulan agustus, dalam tahun 2009, dan sebagainya). Selain itu tegaskan syarat 
yang harus dipenuhi(kriteria inklusi dan eksklusi). Pada penelitian eksperimen, 
populasi penelitian tidak perlu dicantumkan. 

 
2) Teknik pengambilan sampel 

Paparkan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan, apakah 
mengguanakan teknik random atau non random. Apabila jumlah sampel lebih 
dari satu, perlu disampaikan jumlah serta besarnya (ukuran) dari masing-masing 
sampel yang akan diambil (disertai rumus penentuan besar sampel). 

 
d. Variabel Penelitian 

Mendeskripsikan tentang variabel atau objek yang akan diamati. Penetapan variabel 
penelitian berdasarkan kerangka konsep penelitian. Pada bagian ini diuraikan tentang 
jenis variabel yang terdapat pada penelitian (variabel bebas, variabel terikat, variabel 
pengganggu, variabel antara atau variabel pendahulu). Pada variabel pengganggu 
dijelaskan cara pengendaliannya (mengontrolnya). 

 
e. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan tentang variabel yang akan 
diteliti, termasuk kondisi saat pengamatan, cara pengamatan, cara penilaian, dan 
skala ukur masing-masing variabel. 

 
f. Instrumen penelitian 

Bagian ini berisi uraian tentang deskripsi alat ukur yang hendak digunakan untuk 
mengukur variabel penelitian. Alat ukur dapat berupa alat ukur standar (contoh : 
timbangan, termometer, tensimeter, dll), alat ukur indeks (contoh : indeks masa 
tubuh, indeks karies) dan alat ukur beupa kuesioner, pedoman wawancara, check list 
dan sebagainya. Instrumen penelitian perlu diuraikan spesifikasi alat dengan jelas. 

 
g. Uji validitas dan reliabilitas 

Dijelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang akan 
digunakan pada penelitian (terutama instrumen yang dibuat sendiri oleh peneliti). Uji 
validitas dan reliabilitas dijelaskan tentang metode dan rumusnya. Peneliti jug 
amenjelaskan bagaimana uji tersebut dilaksanakan, yaitu  kapan, dengan metode apa, 
siapa subjek yang dikenai uji coba, analisis datanya dan bagaimana hasilnya. 

 
h. Metode pengumpulan data 

Secara umum, bagian ini menguraikan tentang : 
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1) Langkah-lengkah yang ditempuh dan teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data (Prosedur penelitian). 

2) Kualifikasi dan jumlah petugas yang terlibat dalam proses pengumpulan data 
3) Jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data. 

 
i. Metode pengolahan dan analisis data 

Meupakan penjelasan tentang cara pengolahan data dengan langkah-langkah 
pengolahan data (editing, coding, tabulating, entry) dan penjelasan tentang metode 
analisis data, misalnya menggunakan analisis deskriptif atau menggunakan uji 
statistik. Bila menggunakan uji statistik, maka harus dijelaskan beserta keterangan 
simbol yang digunakan tingkat kepercayaan/kesalahan yang digunakan dan kriteria 
penerimaan hipotesis. 

 

C. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

Hanya memuat pustaka yang diacu dalam proposal penelitian dan disusun kebawah 
menurut abjad nama akhir penulis pertama.  
Syarat daftar pustaka : 
a. Referensi buku (text book) maksimal 10 tahun terakhir. 
b. Referensi jurnal maksimal 5-10 tahun terakhir baik jurnal dalam negeri maupun luar 

negeri. 
c. Cara penulisan daftar pustaka seperti tertera pada BAB VI. 
 

2. Lampiran 

Dalam lampiran terdapat keterangan atau informsi yang diperlukan pada pelaksanaan 
penelitian, misalnya : kuesioner, peta, atau denah data awal dan sifatnya melengkapi 
usulan penelitian, surat ijin penelitian, surat telah selesai melakukan penelitian, dll. 
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BAB IV 

SKRIPSI 

 
 Sama halnya dengan proposal penelitian, skripsi juga terdiri atas tiga bagian yaitu : bagian 

awal, bagian utama, dan bagian akhir, tetapi isinya lebih luas. 

 

A. Bagian Awal 

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, kata 
pengntar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti lambang dan singkatan, 
dan abstrak. 
1. Halaman sampul depan  

Memuat judul skripsi, maksud skripsi, logo Universitas Pekalongan, Nama dan NPM, Nama 
Program Studi, Fakultas, Universitas dan Tahun Penyelesaian. 

 
2. Halaman judul  

Berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul judul bagian luar/depan. 
 
3. Lembar pernyataan bebas plagiarisme 

Sebagai pernyataan dari peneliti bahwa apa yang disajikan merupakan hasil karya sendiri 
dan bukan hasil karya orang lain. 

 
4. Halaman persembahan 

Halaman persembahan dapat disertakan apabila dikehendaki oleh penulis. 
 
5. Kata pengantar 

Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud skripsi, penjelasan-
penjelasan dan ucapan terimakasih. Dalam kata pengantar tidak terdapat hal-hal yang 
bersifat ilmiah. Istilah dan kata yang dipergunakan dalam kata pengantar harus istilah dan 
kalimat resmi. 

 
6. Daftar isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi 
skripsi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau 
sub bab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul, bab dan anak bab disertai dengan nomor 
halamannya. 

 
7. Daftar tabel 

Jika dalam skripsi terdapat banyak tabel (> 5), perlu adanya daftar tabel yang memuat 
judul tabel beserta nomor halamannya.  

 
8. Daftar gambar 

Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. Perlu tidaknya suatu 
daftar gambar, sama persyaratannya dengan daftar tabel. Gambar disini termasuk : grafik, 
gambar, sketsa, peta, foto dan skema. 
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9. Daftar lampiran 
Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran dibuat bila skripsi 
dilengkapi dengan lampiran yang banyak dan isinya adalah urutan judul lampiran. 

 
10. Arti lambang dan singkatan 

Arti lambang dan singkatan berupa daftar lambang dan singkatan yang dipergunakan 
dalam skripsi disertai arti dan satuannya. Arti lambang dan singkatan dibuat bila dalam 
skripsi dipergunakan  banyak lambang dan singkatan. 

 
11. Abstract 

Abstract adalah intisari penelitian. Abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam 
Bahasa Inggris. Bagian ini meliputi objectives, methods, results, dan conclussions. 
Pembuatan abstrak maksimal 250 kata dan menggunakan 1 spasi dengan ukuran font 11. 
Sistematika abstrak adalah sebagai berikut : 
a. Judul penelitian 
b. Peneliti 
c. Isi : latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, simpulan 
d. Kata kunci. 
 

B. Bagian Inti 

BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B. Perumusan masalah 
C. Tujuan penelitian 
D. Manfaat penelitian 
E. Keaslian penelitian 

 
BAB II. LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Pustaka 
B. Kerangka Teori 
C. Kerangka Konsep 
D. Hipotesis 

 
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan rancangan penelitian 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
D. Variabel Penelitian 
E. Definisi Operasional 
F. Instrumen Penelitian 
G. Uji Validitas dan Reliabilitas 
H. Metode Pengumpulan Data 
I. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
J. Etika Penelitian 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada sub bab ini dijelaskan tentang lokasi yang digunakan dalam penelitian. 
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B. Hasil Penelitian 
Pada sub bab ini, perlu dijelaskan mengenai : 
1. Karakteristik subjek penelitian (sesuai dengan besar sampel yang diamati 

berdasarkan karakteristiknya), 
2. Hasil pengamatan terhadap objek penelitian berdasarkan variabel penelitian, 
3. Hasil analisis data 
 
Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, foto atau bentuk lain. Umumnya 
peneliti menyajikan dalam bentuk kombinasi dua teknik yaitu tabular dan tekstual atau 
grafik dan tekstual. Hal yang perlu diperhatikan : 
1. Data yang disajikan adalah data yang sudah diolah, bukan data kasar. 
2. Kategori dalam tabel bisa menggunakan kolom saja atau baris saja atau keduanya, 

yang disebut tabel silang. 
3. Pada saat membuat tabel silang, variabel pengaruh diletakkan pada baris dan variabel 

terpengaruh diletakkan di kolom. 
4. Tabel dibuat sederhana dan mudah dipahami. 
5. Judul tabel dibuat ringkas tapi jelas. 
6. Jika tabel memuat data sekunder, harus ditulis sumber datanya. 
7. Tabel tidak boleh dipotong. 
 
Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat membuat grafik adalah : 
1. Grafik dibuat sederhana tapi jelas. 
2. Grafik tidak perlu disajikan dalam bentuk tiga dimensi. 
3. Judul grafik harus ringkas dan jelas. 
4. Judul sebuah grafik tidak menggunakan istilah (kata) grafik melainkan gambar. 

Gambar mencakup grafik, gambar, sketsa, peta, foto dan skema. 
 

C. Pembahasan 
Pembahasan adalah menjelaskan tentang hasil penelitian, baik sesuai maupun tidak sesuai 
dengan hipotesis, dilengkapi dengan alasan yang menguraikan mengapa hasilnya seperti 
itu. Selain itu, sebaiknya penelitian juga dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang 
sejenis. 
 

D. Keterbatasan Penelitian 
Pada sub bab ini penulis menjelaskan apa yang menjadi kendala/hambatan selama 
melakukan penelitian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

 
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan  

Merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian untuk 
menjawab untuk menjawab semua tujuan penelitian pada penelitian deskriftif atau 
membuktikan hipotesis pada penelitian analitik. 

 
B. Saran 

Dibuat berdasarkan simpulan ditujukan kepada pihak terkait dan peneliti lain dalam 
bidang sejenis yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian yang sudah 
dilakukan. Saran harus operasional dan dapat dilaksanakan. 
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C. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

Cara penulisan daftar pustaka pada skripsi disusun seperti pada proposal penelitian. 
Penambahan daftar pustaka diesuaikan. 
 

2. Lampiran 

Digunakan untuk menempatkan data dan atau keterangan lain yang berfungsi untuk 
melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama skripsi. Lampiran dapat 
berupa : 
a. Ijin penelitian 
b. Surat telah selesai melakukan penelitian 
c. Instrumen penelitian 
d. Tahap pelaksanaan penelitian dan waktu pelaksanaannya. 
e. Proses analisis statistik, dsb. 
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BAB V 

KETENTUAN UMUM PENULISAN 

 
A. Bahan bahan 

1. Kertas HVS 80 grm ukuran A4 (21,5 cm x 28 cm) warna putih dan tidak bolak-balik. 

2. Hard cover warna dasar hijau telur asin dengan bahan yang digunakan adalah kertas 

buffalo. 

3. Tiap bab diberi pembatas dengan kertas doorslag dengan warna hijau telur asin dan diberi 

logo Universitas Pekalongan pada bagian tengah kertas. 

 

B. Pengetikan Tata Letak 

1. Layout kertas 

Layout kertas untuk pengetikan naskah sebagai berikut : 

a. Batas atas : 4 cm dari tepi kertas 
b. Batas kiri : 4 cm dari tepi kertas 
c. Batas bawah : 3 cm dari tepi kertas 
d. Batas kanan : 3 cm dari tepi kertas 
 

2. Cara pengetikan 

a. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak bolak balik 

b. Jenis huruf yang digunakan adalah jenis huruf standar : Times New Roman 

c. Ukuran huruf : 

1) Judul cover   : 14-16 

2) Judul bab  : 14 

3) Naskah  : 12 

4) Di dalam ta bel : 10 

3. Bilangan dan satuan 
a. Bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat, misalnya Sepuluh 

gram bahan. 
b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya : dikatakan 

signifikan apabila p > 0,05. 
c. Satuan dapat dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik dibelakangnya, 

contoh : g, mg, kg, kkal 
 

4. Jarak baris (spasi) 
a. Naskah     : 2 spasi 
b. Abstrak     : 1 spasi 
c. Antar sub bab    : 2 spasi 
d. Judul ke sub bab    : 4 spasi 
e. Kutipan panjang (>40 kata)  : 1 spasi 
f. Judul tabel atau gambar > 1 baris : 1 spasi 
g. Isi tabel     : 1 spasi 
h. Daftar pustaka     : 1 spasi apabila melebihi satu baris, baris 

kedua menjorok ke dalam sebanyak 7 ketukan (ditulis pada ketukan ke delapan) 
penulisan urut alphabet. Jarak antara daftar pustaka tetap 2  spasi. 
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i. Daftar isi    : antar bab 2 spasi, 
     antar sub topik 1 spasi 

 
5. Alenia baru 

Alenia baru dimulai dari ketukan ke-6. Satu paragraf berisikan satu topik pembahasan. 
 

6. Kata asing 
Ditulis miring (italic). 

 
7. Kutipan 

a. Kutipan langsung harus sama dengan aslinya, dari susunan kata-kata, ejaan, sampai 
dengan tanda baca harus dikutip sama. 

b. Kutipan langsung yang pendek (kurang dari 40 kata) ditulis langsung menyambung 
teks, dibuka dan ditutup oleh tanda petik (“) kutipan, serta diikuti catatan sumber 
(footnote). 

 
8. Permulaan kalimat 

Bagian, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat, harus dieja, misalnya : 
sepuluh orang. 

 
9. Judul, sub judul, anak judul 

a. Judul ditulis dengan huruf besar, cetak tebal simetris di tengah, tanpa titik. 
b. Sub-judul ditulis tepi kiri, semua huruf pertama memakai huruf besar (kecuali kata 

penghubung dan kata depan), bold, tanpa garis bawah, normal tanpa titik 
c. Anak judul ditulis dari tepi, semua huruf pertama memakai huruf besar, normal tanpa 

titik. 
d. Penulisan awal kalimat pada sub bab judul, anak judul, dan sebagainya seperti pada 

paragraf dan batas kiri sejajar dengan huruf pertama judul tersebut. 
e. Tidak diperkenankan menggunakan tanda penghubung (-) sebagai rincian penjelasan. 
f. Penggunaan numbering : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Penyajian tabel 
a. Nomor tabel menggunakan angka sesuai dengan bab, dibatasi dengan titik dan 

kemudian diikuti nomor urut tabel pada bab tersebut dan diikuti titik dan dilanjutkan 
dengan judul tabel tanpa titik. 
Contoh :  

Tabel 4.1. karakteristik responden 
(angka 4 menunjukkan tabel pada bab 4, dan angka 1 menunjukkan urutan tabel pertama 

pada bab 4). 
b. Judul ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama tiap kata (kecuali kata depan 

dan kata sambung), tanpa titik. 
c. Spasi yang digunakan untuk penulisan judul adalah satu spasi. 

A. ..................................... 
1. ..................................... 

a. .................................... 
1) ................................... 

a) ................................... 
(1) ................................... 

(a) ................................... 
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d. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali tabel tersebut terlalu panjang dan tidak mungkin 
diketik dalam satu halaman. 

e. Judul tabel dibuat center menyesuaikan lebar tabel. 
f. Ukuran huruf dalam tabel adalah 10. 

 
11. Penyajian gambar 

a. Nomor gambar menggunakan angka sesuai dengan bab, dibatasi titik dan kemudian 
diikuti nomor urut tabel pada bab tersebut dan diikuti titik dan dilanjutkan judul 
tabel tanpa titik, ditulis di bawah gambar. 
Contoh :  

Gambar 2.1. Anatomi otak manusia 
(angka 2 menunjukkan gambar tersebut merupakan gambar pada bab 2, dan angka 1 

menunjukkan gambar tersebut merupakan gambar urutan pertama pada bab 2). 
b. Judul ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama tia kata (kecuali kata depan dan 

kata sambung), tanpa titik. 
c. Spasi yang digunakan untuk penulisan judul adalah satu spasi. 
d. Penyajian gambar dan keterangannya tidak boleh dipenggal. 

 
12. Penulisan nomor halaman 

Cara penulisan sebagai berikut : 
a. Bagian pendahuluan, mulai halaman kata pengantar sampai dengan abstrak memakai 

huruf romawi kecil yang ditulis ditengah bawah. Contoh : i, ii, iii, ... 
b. Pada halaman bab, halaman tidak diberi nomor (nomor tidak ditampakkan), tetapi 

diperhitungkan dalam penomoran. 
c. Bagian isi, penomoran ditulis di sebelah kanan atas. Contoh : 1,2,3,... 

 
13. Referensi dalam teks 

Menurut sistem Harvard, hanya nama belakang penulis dan tahun terbit tulisan yang 
dicantumkan dalam teks. Cara penulisan referensi dalam teks dikelompokkan: 
a. Tulisan oleh satu penulis 

Contoh : 
Friedman (2006) mengatakan......... 
Pada tahun 2006, Friedman mengekspotasi....... 

 
b. Tulisan oleh dua penulis 

Terdapat dua penulis, kedua nama penulis harus selalu dicantumkan. 
Contoh :  
Espino dan Manderson (2006) dalam satu studi di Filipina menemukan ......... 

 
c. Tulisan oleh lebih dari dua penulis 

Apabila terdapat lebih dari dua penulis, cantumkan nama belakang penulis saja, 
ditambah et al. 
Contoh : Alkins et.al. (2006) menyatakan ............. 

 
d. Intitusi sebagai penulis 

Saat pertama kali ditulis dalam teks :  
Departemen Kesehatan (Depkes) (2006)........ 
Selanjutnya : 
Depkes (2006).............. 
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e. Apabila terdapat dua atau lebih tulisan oleh penulis yang sama, dan merupakan 
sumber dari paragraf yang sama, jika : 
1) Dipublikasikan pada tahun yang sama, maka ditambah huruf kecil (a,b,c...) 

sebagai tanda. Cara penulisan referensi dalam daftar pustaka mengikuti. Contoh : 
.....(Partadiredja, 2007a,b) 

2) Dipublikasikan pada tahun yang berbeda, maka dicantumkan tahun publikasinya 
secara berurutan. Contoh : Partadiredja (2007, 2008) mengatakan ............ 

 
f. Apabila terdapat 2 atau lebih referensi oleh dua penulis, maka dalam penulisannya 

dipisahkan oleh tanda titik koma (;) 
Contoh : (Partadiredja & Bedi, 2007; Aminudin et.al., 2012; Lestari, 2014) 

 
g. Penulis dengan nama belakang yang sama 
 Apabila nama belakang penulisnya sama, maka cantumkan inisialnya dengan lengkap 

pada seluruh sitasi di teks. 
 Contoh : 
 N.H. Nasution (2003) dan D.K.Nasution (2014) meneliti tentang..... 
 
h. Referensi sekunder 
 Hanya diijinkan apabila sumber aslinya tidak dapat dicari. 
 Contoh : 
 White, seperti yang disitasi oleh Black (2001), berpendapat ………  
 *Dalam sitasi ini White adalah penulis  aslinya, sedangkan  Black hanya mengambil 

ide dari White.  Apa yang ditulis  Black mungkin tidak sama denga apa yang ditulis 
White, sehingga seharusnya kita membaca langsung dari sumber aslinya. Bila tidak 
mungkin, dalam daftar pustaka kita hanya boleh menyebutkan sumber yang benar-
benar  kita  baca, sehingga hanya tulisan Black yang  bisa dimasukkan dalam daftar 
pustaka. 

 
i. Bila tidak ada nama penulis, dapat digunakan istilah “anonim”. 
j. Bila mensitasi artikel koran tanpa nama penulis, nama koran dapat digunakan sebagai 

ganti “anonim”. 
 Contoh : 
 Kecurigaan adanya limbah industri batik di Pekalongan .... (Radar Pekalongan, 2008) 
 
k. Cara mengutip bagian dari suatu teks 
 Contoh :  
 Seperti apa yang dikemukakan Banner, “Intuisi tidak sama dengan mistik karena 

intuisi hanya terjadi bila telah ada  latar belakang pengetahuan yang dalam 
sebelumnya” (Banner, 1995)  

 *Mengutip langsung paragraf/kalimat suatu artikel lain  tanpa menunjukkan bahwa 
kalimat tersebut merupakan kutipan langsung atau kuotasi dapat dianggap 
plagiarism. 
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BAB VI 

PENYUSUNAN DAFTAR PUSTAKA 

 

Daftar Pustaka disusun menggunakan sistem Havard yang disesuaikan. Semua literatur yang 
digunakan dalam penyusunan skripsi, harus dimasukkan dalam Daftar Pustaka. Secara umum, 
semua daftar pustaka dimasukkan menggunakan nama pengarangnya tanpa gelar. 
 
Susunan Daftar Pustaka menurut Havard adalah : 
1. Pustaka disusun secara alfabetis, menurut nama belakang penulis. 
2. Penulisan editors, disingkat menjadi “ed” atau “eds”. 
3. Dalam penulisan referensi, tanda “&” juga boleh digunakan untuk menulis nama penulis, dan 

penggunaan tersebut harus konsisten. 
4. Bila mengutip beberapa tulisan dari satu penulis, pustaka disusun secara kronologis berdasar 

taun terbitnya atau degan tambahan huruf (contoh : 2007a, 2007b) bila beberapa tulisan dari 
penulis yang sama diterbitkan pada tahun yang sama. 

 
Format penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut : 
A. Publikasi periodik 

1. Artikel dari sebuah jurnal, majalah, surat kabar 
 Senden, T. J., Moock, K. H., Gerald, J. F., Burch, W. M., Bowitt, R. J., Ling, C. D., et.al. (1997). 

The physical and chemical nature of technigas. Journal of Nuclear Medicine, 38(10), 1327-
33. 

 
B. Buku 

Penulisan referensi dari buku perlu mencantumkan : 
1. Nama penulis, editor, penyusun, alih bahasa atau institusi yang bertanggungjawab. 
2. Tahun buku tersebut dipublikasikan. 
3. Judul buku dan sub bab bila ada (semua judul ditulis dengan huruf miring/italic). 
 Contoh : 

Moir, A. & Jessel, D.   1991.  Brain Sex : The Real Difference Between Men and Women. 
London : Mandarin. 

4. Seri buku tersebut atau volume bila ada. 
5. Alih bahasa (bila buku asing yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia) 
6. Edisi 
7. Tempat diterbitkan 
8. Penerbit 

 
Cara penulisan daftar pustaka dengan sumber referensi buku : 

1. Satu penulis 
Berkman,  R.  I.  1994.    Find  It  Fast  :  How  To  Uncover  Expert Information on Any 

Subject. New York : Harper Perennial. 
 

2. Dua penulis atau lebih 
Ringsven, M. K., & Bond, D. (1996). Gerontology and Leadership skills for nurses. (2nd ed.). 

Albany (NY): Delmar. 
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3. Editor atau penyusun sebagai penulis 
Robinson, W.F. & Huxtable, C.R.R.R. eds. 1998. Clinicopathologic Principles for Veterinary 

Medicine.   Cambridge  : Cambridge University Press. 
 
4. Penulis dan editor 

Breedlove,    G.K.  &  Schorfheide, A.M. 2001. Adolescent Pregnancy. 2nd ed. Wieczorek, R.R. 
ed. White Plains  (NY). March of Dimes Education Services. 

 
5. Institusi, perusahaan atau organisasi sebagai penulis 

UNESCO. 1993. General Information Programme and  UNISIST. Paris :  Unesco, PGI-
93/WS/22 

 
6. Seluruh buku 

Bernstein, T.M. 1965. The Careful writer  : A Modern Guide  to English Usage.  New York : 
Athenum 

 
7. Buku edisi  

Strunk, W.,Jr., & White, E.B. 1979. The Element of Style (3rd ed.) New York : Macmillan. 
 
8. Buku edited 

Letheridge, S. & Cannon, C.R. (Eds.). 1980. Bilingual Education: Teaching English as a 
second language. New York : Praeger 

 
9. Buku edisi revisi 

Cohen, J. 1997. Statistica Power Analysis for the Behavior Science (rev.  ed.). New York : 
Academic Press. 

 
10. Pengarang lembaga 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978.  Pedoman Penulisan Laporan 
Penelitian. Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
11. Buku terjemahan 

Kotler, Philip. 1993. Manajemen Pemasaran. Terjemahan dari Marketing Management, 7th 
edition, diterjemahkan oleh  Adi Zakaria Afiff. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia. 

 
12. Artikel yang diambil dari buku edited 

Gurman, A.S., & Kniskern, D. P. 1982. Family Therapy Outcome Research : Know and 
Unknowns. Dalam A.S.  Gurman  & D.P. Kniskerrn (Eds.), Handbook of Family Therapy  
(pp. 742-772). New York : Brunner / Mazel. 

 
13. Laporan teknik, studi dan penelitian 

Soewono, Johanna. 1991. Motivasi Belajar Mahasiswa di Perguruan Tinggi. (Laporan 
Penelitian No. 1). Surabaya: Universitas Widya Kartika Surabaya. 

 
14. Karya ilmiah seminar, tidak dipublikasikan 

Soewono, Johanna. 1991. Motivasi Belajar Mahasiswa di Perguruan Tinggi. (Laporan 
Penelitian No. 1). Surabaya: Universitas Widya Kartika Surabaya. 
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15. Ensiklopedia 
Hibbard, J.D. Kotler, P. & Hitchens, K.A. 1997 Marketing and  Merchaindising, in : The New 

Encyclopedia Britannica, vol 23,15th revised ed. London : Encyclopedia Britannica. 
 
16. Kamus 

The Oxford English Dictionary. 1989. vol. 5, 2nd ed. Oxford : Clarendon. 
 
17. Skripsi, Tesis atau Disertasi 

Natalya,  W.  2007.  Strategi  Koping  Orang  dengan  HIV/AIDS (ODHA)  Dalam  Menghadapi  
Stress  Akibat  Penyakitnya  di Yogyakarta. Tesis, Universitas Indonesia. tidak 
dipublikasikan. 

 
C. Artikel 

Hal yang perlu ditulis : 
1. Nama penulis 
2. Tahun dipublikasikan 
3. Judul artikel 
4. Judul jurnal (ditulis dengan huruf tegak tebal atau tegak diberi garis bawah atau miring) 
5. Volume dan nomor jurnal 
6. Nomor halaman jurnal yang memuat artikel 

 
Contoh penulisan daftar pustaka dengan sumber referensi artikel: 
1. Artikel jurnal standar 

Untuk artikel yang ditulis oleh lebih dari 3 orang, semua  nama penulis harus 
dicantumkan,tidak boleh disingkat dengan et al. atau dkk.  
Bennett,H., Gunter,H. & Reid, S. 1996. Through a glass darkly images of appraisal.  Journal 

of Teacher Development, 5 (3) October,pp.  39-46. 
 
2. Organisasi atau institusi sebagai penulis 

Diabetes Prevention Program Research Group. 2002. Hypertension,  Insulin,  and  
proinsulin  in  participans  with impaired  glucose  tolerance.  Hypertension, 40 (5), pp. 
679-86. 

 
3. Nama orang dan organisasi sebagai penulis 

Vallancien, G., Emberton, M. & Van Moorselaar, R.J. : Alf-One Study Group. 2003. Sexual 
dysfunction in 1.274  European men Suffering from lower urinary  tract symtoms .  J 
Urol, 169 (6),pp.2257-61. 

 
4. Tidak ada nama penulis 

How Dengeour is obesity. 1977. British Medical Journal, No. 6069, 28 April, P.1115 
 
5. Artikel koran 

Sadli, M. 2005. Akan timbul krisis atau resesi. Kompas, 9 November, hal 6. 
 
 

D. Naskah media elektronik 
1. Website 

Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM. 2005. Program Studi S2 Ilmu 
Kesehatan Masyarakat UGM [Internet]. Yogyakarta: S2 IKM UGM. Tersedia dalam : 
http://ph-ugm.org[Diakses 8 November 2005]. 



24 
 

 
2. Email 

Brack, E.V. 1996. Computing and short courses. LIS-LINK 2 May 1996 [Internet discussion 
list]. Available from  : mailbase@mailbase.ac.uk[accessed 15 April 1997] 

 
3. Artikel jurnal elektronik 

Cotter, S. 1998. Asset revelations and debt contracting. Abacus [Internet], Okober, 35 (5) 
pp. 268-285. Available  from :  http://www.ingenta.com>[Accessed 19 November 
1997]. 

 
Lain-lain  
Cara penulisan daftar pustaka yang tidak tercantum pada pedoman ini supaya merujuk pada 
buku Publication manual of the American Psychology Association /APA. 
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Lampiran 2 

Contoh Lembar Persetujuan Proposal Skripsi 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Usulan Penelitian untuk Skripsi dengan judul “Pengaruh Metode Pembelajaran Seven Jumps 

terhadap Soft Skils Mahasiswa Program Studi Keperawatan” ini telah disetujui untuk 

diujikan pada ujian proposal dihadapan tim penguji pada tanggal …………..2020. 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

Contoh Sampul Skripsi Bagian Dalam  
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Pada Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan  

Universitas Pekalongan 

 

 
 

 

 

Diajukan oleh : 

RIYANTO 

1217001611 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
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Lampiran 5 

Contoh Lembar Pengesahan Skripsi 

 
LEMBAR PENGESAHAN 

 

SKRIPSI 

 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN SEVEN JUMPS  

TERHADAP SOFT SKILLS MAHASISWA  

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN 
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Lampiran 6 

Contoh Lembar Pernyataan Orisinalitas 

 

 
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :  

Nama      : .................................................................................  

NIM      : .................................................................................  

Program Studi   : ..................................................................................  

Tahun Akademik  : ..................................................................................  

  

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang 

dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Saya tidak melakukan plagiat dalam 

penulisan skripsi saya yang berjudul:  

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

  

Apabila suatu saat nanti terbukti bahwa saya melakukan plagiat, maka saya akan menerima 

sanksi yang telah di tetapkan.  

  

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.  

  

  

Pekalongan, ………………………..2020 

Mahasiswa, 

 

Materai 

6000 

 

(nama mahasiswa) 
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Lampiran 7 

Contoh Intisari 

 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN SEVEN JUMPS  

TERHADAP SOFT SKILLS MAHASISWA  

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN 

 

Riyanto 

Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan 

Email : riyanto12345@gmail.com 

Telpon : 08123456789 

 

INTISARI 

 

Latar Belakang. Soft skills menjadi hal penting yang harus dimiliki seseorang dalam menunjang kesuksesan hidup 

individu karena softskills akan mempengaruhi hubungan pribadi dan professional seorang individu dan bekerja yang 

berkaitan dengan prospek karir. Mahasiswa keperawatan harus lebih ditarget agar memiliki soft skills yang baik 

dikarenakan mereka adalah calon profesional perawat dimana mereka memiliki tugas untuk mengelola pasien 

dengan berasaskan perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, pelindungan serta 

kesehatan keselamatan klien. Cara untuk melatih soft skills mahasiswa adalah dengan menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah yang salah satunya adalah dengan metode seven jumps.  

Tujuan. Mengetahui pengaruh sevenjump terhadappeningkatan soft skills mahasiswa. 

Metode. Penelitian ini menggunakan desain pre-experimental one group pre post test. Soft skills mahasiswa diukur 

menggunakan instrumen Soft Skills Questionnaire for Students (SSQ) yang mengukur dua belas aspek yang 

termasuk dalam dimensi soft skills. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebayak 56 mahasiswa 

keperawatan. Hasil pengukuran dianalisis menggunakan Paired T Test. 

Hasil. Setelah dilakukan pengolahan data diketahui bahwa rerata skor soft skills sebelum dilakukan pembelajaran 

dengan metode Seven Jumps adalah sebesar 81,77 ± 14,589 dan rerata skor posttestnya sebesar 83,36 ± 13,167, ada 

perbedaan skor sebesar 1,59 poin. Setelah diuji perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan dengan uji paired 

T Test diketahui bahwa nilai siginifikansinya sebesar 0,275 (p value > 0,05).  

Kesimpulan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara softskills mahasiswa sebelum diberi perlakuan dengan 

metode seven jumps dengan sesudahnya. 

 

Kata Kunci : Soft skills, Seven jumps, pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : tidak lebih dari 250 kata, dibuat 

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris. 

mailto:riyanto12345@gmail.com
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Lampiran 8 

Template Penulisan Naskah Publikasi 

 

JUDUL ARTIKEL DITULIS MAKSIMAL 20 KATA, DITULIS DALAM BAHASA 

INDONESIA DIKETIK DENGAN HURUF TIMES NEW ROMAN, 12 CETAK TEBAL 
 

Penulis
1)

,Penulis2
2)

.[Font Times New Roman 10 Cetak Tebal dan Nama Tidak Boleh Disingkat] 

1
Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi disertai alamat lengkap hingga kode pos (penulis 1) 

2
Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi disertai alamat lengkap hingga kode pos (penulis 2) 

penuliscoresponding@abc.ac.id (+62 no telp coresponding author) 

 

ABSTRAK 

DIKETIK DENGAN HURUF TIMES NEW ROMAN, 12 CETAK TEBAL) 
Ketik abstrak dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari satu alinea, tidak boleh lebih dari 200 kata, tanpa 

acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk 

matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak harus memuat pendahuluan, metode, hasil.  Diketik dengan 

font Times New Roman 11, spasi tunggal, dan dicetak miring. 

 

Kata Kunci: Maksimum 5 kata, katakunci satu, katakunci dua dst [Font Times New Roman 11 spasi 

tunggal, dan cetak miring] 

 

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS DIKETIK DENGAN HURUF TIMES NEW 

ROMAN, 12 CETAK TEBAL, ITALIC (MIRING) 

 

ABSTRACT 
Ketik abstrak dalam bahasa Inggris yang terdiri dari satu alinea, tidak boleh lebih dari 250 kata, 

tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam 

bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak harus memuat pendahuluan, metode, hasil Diketik 

dengan font Times New Roman 11, spasi tunggal, dan dicetak miring. 

 

Keywords: Maksimal 5 Keywords, Keywords satu, Keywords dua; Keywords tiga, dst. [Font Times New 

Roman 11 spasi tunggal, dan cetak miring] 

 

PENDAHULUAN 
Pendahuluan   diketik   dengan    huruf 

besar [font Times New Roman 12 bold] 

berisi latar belakang mengatasi suatu 

permasalahan, urgensi,   rasionalisasi   

kegiatan yang  digunakan  sebagai  dasar 

penelitian    yang    dilakukan,    

permasalahan penelitian atau hipotesis. Di 

bagian akhir pendahuluan dapat pula 

dituliskan tujuan penulisan artikel, tinjauan 

pustaka, rencana pemecahan   masalah,   

tujuan   kegiatan,   dan pengembangan 

hipotesis. Catatan  untuk penulis:  Panjang 

artikel  antara 3000-4000  kata atau 

maksimal 15% dari jumlah tulisan  

(termasuk  kepustakaan, catatan-catatan). 

Setiap artikel akan diuji keplagiatan/jiplak. 

Artikel diketik dengan format Microsoft 

Office Word  dengan  menggunakan  font 

Times  New Roman ukuran 12, spasi 
tunggal di kertas A4, 

 

Format kertas 3-3-3-3 ( kiri-atas-kanan-

bawah). Jumlah halaman m a k s ima l  

1 5 %  dari jumlah total halaman (maksimal 

15  halaman). Penulis dapat mengirimkan 

dan mendaftarkan artikel melalui online 

OJS di halaman website:               

mailto:penuliscoresponding@abc.ac.id
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http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/i

ndex.php/JPPP 

 

METODE 

Metode diketik dengan huruf besar [font 

Times New Roman 12 bold]. Metode 

penelitian menjelaskan     tentang:     

pendekatan,     ruang lingkup atau objek, 

definisi operasional variable/ deskripsi   

fokus   penelitian,   tempat, populasi dan 

sampel/informan, bahan dan alat utama,  

teknik  pengumpulan  data,  dan  teknik 

analisis data. Pengukuran variabel yang 

dibuat dalam  bentuk  paragraf  mengalir  

dan  tidak dibuat    numbering.    Simbol-

simbol    statistic menggunakan simbol-

simbol dan istilah standar misalnya t-test 

bukan t-hitung. [Times New Roman, 12, 

normal, spasi tunggal]. Jumlah halaman 

m a k s i m a l  1 0 %  dari jumlah total 

halaman (maksimal 15  halaman). 

 

HASIL 

Hasil diketik dengan huruf besar [font 

Times New Roman 12 bold]. Hasil penelitian 

disajikan dengan   lengkap   dan   sesuai   

ruang   lingkup penelitian.  Hasil  penelitian  

dapat  dilengkapi dengan tabel, grafik 

(gambar), dan/atau bagan. Tabel dan gambar 

diberi nomor dan judul. Hasil analisis  data  

dimaknai  dengan  benar.  [Times New 

Roman, 12, normal, spasi tunggal]. Jumlah 

halaman m a k s i ma l  3 5 % dari jumlah 

total halaman (maksimal 15  halaman). 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan diketik dengan huruf besar 

[font Times  New  Roman  12  bold].  Bagian 

pembahasan    memaparkan    hasil    

penemuan secara  logis,  mengaitkan  

dengan  sumber rujukan    yang    relevan.    

Pembahasan    hasil bersifat argumentatif 

menyangkut relevansi antara  hasil,  teori,  

penelitian  terdahulu  dan fakta empiris 

yang ditemukan, serta menunjukkan 

kebaruan temuan. [Times New Roman, 12, 

normal, spasi tunggal]. Jumlah halaman 

m a k s i m a l  3 5 %  dari jumlah total 

halaman (maksimal 15  halaman). 

 
SIMPULAN 

Simpulan diketik dengan huruf besar [font 

Times New Roman 12 bold]. Simpulan berisi 

rangkuman singkat atas hasil penelitian dan 

pembahasan yang ditulis dalam satu atau 

dua paragraf. Simpulan adalah temuan 

penelitian yang berupa jawaban atas 

pertanyaan peneitian atau tujuan penelitian, 

ditulis dalam bentuk esai, tidak dalam 

kalimat statistik. [Times New Roman, 12, 

normal, spasi tunggal]. Jumlah halaman 

m a k s i m a l  5 %  dari jumlah total halaman 

(maksimal 15  halaman). 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

          Jika ada, ucapan terimakasih tidak 

diperuntukkan untuk penulis, tetapi untuk 

orang-orang yang berkontribusi dalam 

proses penelitian, misal responden, 

penyandang dana, sponsor, dll. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat   sumber-sumber   yang   dirujuk   

berupa pustaka terbitan 5 tahun terakhir dan 

minimal 80% berasal dari refrensi primer 

seperti artikel pada jurnal, proceding, dll.  

Daftar  rujukan  ditulis  sesuai  

denganAmerican  Psychological  Association  

(APA)  6th Edition. Semua sumber yang 

tercantum dalam daftar pustaka harus ada 

dalam naskah artikel. Penulisan naskah dan 

situasi yang diacu dalam naskah ini 

disarankan menggunakan aplikasi referensi  

(reference  manager)  seperti Mendeley,  

Zotero,  Reffwork,  Endnote     dan lain-lain. 

[Times New Roman, 12, normal, spasi 

tunggal]. Berikut beberapa contoh penulisan 

daftar pustaka: 

 

Albert, C., & Garcı´a-Serrano, C. (2010). 

Cleaning the slate? School choice and 

educational outcomes in Spain. High 
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Educ, 559–582. 

http://doi.org/10.1007/s10734-010-

9315-9 

Brown, S. D., & Lent, R. W. (2013). Career 

Development and Counseling: Putting 

Theory and Research to Work. (2, 

Ed.)John Wiley & Sons (2nd ed., Vol. 

53). New Jersey: John Wiley & Sons. 

http://doi.org/10.1017/CBO978110741

5324.004 

Heppner, P. P., Wampold, B. E., & 

Kivlighan, D. M. (2008). Research 

Design in Counseling, Third Edition. 

Belmont: Thomson Higher Education. 

Wampold, B. E., & Kivlighan, D. M. (2008). 

Research Design in Counseling, Third 

Edition. Belmont: Thomson Higher 

Education. 

 

Contoh penulisan tabel 

Tabel 1. 

Distribusi responden berdasarkan aaa (n=xx) 

Variabel Mean SD Min-Mak 95% CI 

aaa x X x – xx x – x 

 

- Selamat Menulis - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doi.org/10.1007/
http://doi.org/10.1007/
http://doi.org/10.1017/
http://doi.org/10.1017/
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Lampiran 9 

Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 

 

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI 

 

Nama Mahasiswa :  .................................................................................................................................... 

NPM :  .................................................................................................................................... 
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