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Proposal penelitian adalah suatu usulan rencana penelitian yang disusun secara sistematis 

sehingga dapat meyakinkan orang lain (sumber dana, pembimbing atau pihak lain yang 

terkait) untuk setuju atau mendukung penelitian yang akan dilakukan.  

 

Dalam dunia pendidikan penelitian yang dimaksud adalah untuk menyusun karya tulis ilmiah 

atau yang lebih dikenal dengan istilah skripsi. 

   

Kerangka penulisan proposal penelitian program studi S.1 Keperawatan Fakultas Ilmu 

Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya ditentukan sebagai berikut: 

 

1.1   BAGIAN AWAL  
Bagian awal usulan penelitian terdiri atas: 

1. Halaman sampul depan 

2. Halaman sampul dalam 

3. Halaman persetujuan 

4. Halaman daftar isi 

5. Halaman daftar tabel 

6. Halaman daftar gambar 

7. Halaman daftar lampiran 

8. Daftar arti lambang, singkatan dan istilah 

 

1.2  BAGIAN INTI 
Bagian inti usulan penelitian memuat hal sebagai berikut: 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Identifikasi  Masalah 

1.3. Rumusan Masalah 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1  Teoritis 

1.5.2  Praktis 

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

3.1   Desain/rancangan penelitian 

3.2  Kerangka kerja   

3.3   Populasi,sampel dan sampling 

3.3.1  Populasi 

3.3.2  Sampel (besar sampel, kriteria inklusi/eksklusi) 

3.3.3  Sampling 

3.4  Identifikasi variabel dan definisi operasional   

3.4.1 Identifikasi variabel 

3.4.2  Definisi operasional 

KETENTUAN PENULISAN 

PROPOSAL PENELITIAN 
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3.5  Pengumpulan data dan analisis data 

3.5.1 Pengumpulan data 

3.5.2 Analisis data 

3.6  Etika Penelitian  

3.6.1  Informed consent 

3.6.2 Anonimity 

3.6.3 Confidentialty 

3.6.3   Beneficence Dan Non Malefecence 

3.6.4   Justice  

 

1.3 BAGIAN AKHIR  

Bagian akhir terdiri dari: 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran  
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PENJELASAN KERANGKA PENYUSUNAN PROPOSAL 

 

BAGIAN AWAL 

 

1. HALAMAN SAMPUL DEPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSAL 

 

(JUDUL PENELITIAN) 
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(Nama Mahasiswa) 
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2. HALAMAN SAMPUL DALAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Sampul Depan dan Halaman Sampul Dalam, halaman ini memuat usulan penelitian 

(Proposal),  Judul, lambang Universitas Muhammadiyah Surabaya, Nama mahasiswa, Nomer 

Induk Mahasiswa, menuliskan kalimat “PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN”, nama 

fakultas “FAKULTAS ILMU KESEHATAN”,  nama perguruan tinggi dan kota 

“UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  SURABAYA”, dan  tahun. Warna Halaman Sampul 

Depan Biru Tua, Warna Halaman Sampul Dalam Biru Muda 
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSAL 

 

(JUDUL PENELITIAN) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oleh: 

(Nama Mahasiswa) 

NIM. 
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3. HALAMAN PERSETUJUAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSETUJUAN 

 

 

Usulan judul proposal penelitian ini telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya, 

sehingga dapat diajukan dalam ujian sidang Proposal pada Program Studi S1 

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

 

 

  Surabaya,…………………. 

 

 

 

Menyetujui, 

 

Pembimbing I              Pembimbing II 

 

 

 

  …………………….             ………………………. 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi 

 

 

 

…………………………………… 
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4. HALAMAN DAFTAR ISI 

 Daftar isi merupakan susunan keseluruhan isi proposal penelitian. Susunan penulisan daftar isi 

terdapat nomor halaman pada masing-masing dari daftar isi. Contoh: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman Judul ..................................................................................................   i 

Lembar Persetujuan  .........................................................................................        ii 

Lembar Penetapan Panitia Penguji ...................................................................   iii 

Daftar Isi  ..........................................................................................................       iv     

Daftar Tabel ......................................................................................................       vi 

Daftar Gambar  .................................................................................................      vii 

Daftar Lampiran ...............................................................................................     viii 

Daftar Singkatan ...............................................................................................     ix 

BAB 1  PENDAHULUAN 
1.1    Latar Belakang .............................................................................  1 

1.2    Rumusan Masalah ........................................................................  4 

1.3    Tujuan Penelitian .........................................................................  4 

   1.3.1  Tujuan Umum ....................................................................  4 

   1.3.2  Tujuan Khusus ...................................................................  4 

1.4    Manfaat Penelitian .......................................................................  4 

                     1.4.1  Manfaat Teoritis ................................................................  4 

                     1.4.2  Manfaat Praktis ..................................................................  5 

 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 
2.1     .....................................................................................................  6 

         2.1.1   ...........................................................................................  6 

   2.1.2   ...........................................................................................  6 

   2.1.3   ...........................................................................................  9 

   2.1.4   ...........................................................................................  12 

2.2     .....................................................................................................      15 

         2.2.1   ...........................................................................................  15 

   2.2.2   ...........................................................................................  15 

   2.2.3   ...........................................................................................  16 

   2.2.4   ...........................................................................................  17 

2.3     .....................................................................................................      18 

         2.3.1   ...........................................................................................  18 

   2.3.2   ...........................................................................................  19 

2.3.3    ...........................................................................................  20  

            2.4     .....................................................................................................      26 

   2.4.1   ...........................................................................................  26 

   2.4.2   ...........................................................................................  27 

   2.4.3   .. ........................................................................................  28 

   2.4.4    .............. ...........................................................................  31 

   2.4.5   ...........................................................................................  31 

2.5   Kerangka Konseptual....................................................................      36 

2.6   Hipotesis Penelitian ......................................................................      37 
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5. HALAMAN DAFTAR TABEL 

Daftar tabel merupakan isi dari tabel yang ada dalam  proposal penelitian. Penulisan 

daftar tabel dilakukan setelah penulisan daftar isi. Cara menuliskan daftar tabel adalah 

sebagai berikut: nomor tabel, teks isi tabel dan halaman table sebagaimana contoh 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

6. HALAMAN DAFTAR GAMBAR 

Merupakan bagian isi dari gambar yang ada dalam penelitian. Penulisan daftar gambar 

dilakukan setelah penulisan daftar tabel. Cara menuliskan adalah sebagai berikut: nomor 

gambar, teks isi gambar dan halaman gambar. 

 

 

7. HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN 

BAB 3   METODE PENELITIAN 
  3.1  Desain/Rancangan Penelitian  .....................................................      38 

              3.2  Kerangka Kerja ............................................................................  39 

              3.3  Populasi Sampel Dan Sampling ..................................................      40 

  3.3.1  Populasi .............................................................................  40 

  3.3.2  Sampel ...............................................................................  40 

  3.3.3  Teknik sampling ................................................................      42 

  3.4  Variabel Penelitian ......................................................................      42 

                     3.4.1  Variabel Bebas...................................................................      42 

                     3.4.2  Variabel Terikat .................................................................      42 

              3.5  Definisi Operasional ....................................................................  43 

  3.6  Pengumpulan dan Pengolahan Data ............................................      44 

  3.6.1   Instrumen ..........................................................................      44 

  3.6.2   Lokasi Penelitian ..............................................................  44 

  3.6.3   Prosedur Pengumpulan data .............................................  45 

  3.6.4   Kerangka Operasional ......................................................  45 

  3.6.5   Cara Analisis Data ............................................................  46 

  3.7  Etik Penelitian .............................................................................      47 

  3.7.1   Lembar Persetujuan Menjadi Responden .........................      47 

  3.7.2   Anonimity ..........................................................................  47 

  3.7.3   Confidentiallity .................................................................  47 

  3.6.3   Beneficence Dan Non Malefecence................................    47 

  3.6.4   Justice ..............................................................................    47 

 

DAFTAR TABEL 

    Halaman 

 

Tabel     4.1 : (judul tabel)……………….…………….………………………….. 33 

Tabel     4.2 : (judul tabel)………………………………………………………… 34 

Tabel     4.3 : (judul tabel)…………………………………………..…………..… dst. 

 

DAFTAR GAMBAR 

                                                                                                            Halaman 

Gambar 3.1 : (judul gambar)……………..…………………................................. 45 

Gambar 3.2 : (judul gambar) ………….………………………………………... 46 

Gambar 3.3 : (judul gambar)………….………………………………………… 47 

Gambar 3.4 : (judul gambar)………………...………………………………….. dst. 
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Merupakan daftar dari lampiran yang ada dalam penelitian. Penulisan daftar lampiran 

dilakukan setelah penulisan daftar gambar. Cara menuliskan daftar lampiran adalah 

sebagai berikut: nomor lampiran, teks isi lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH 

Dalam daftar ini memuat arti lambang, singkatan dan istilah yang digunakan dalam 

proposal penelitian. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 Lampiran 1 : Lembar persetujuan untuk mengadakan penelitian…………… 

 Lampiran 2 : Lembar permohonoan menjadi responden………...………… 

 Lampiran 3 : Lembar kesediaan menjadi responden…………..…………… 

 Lampiran 4 : Alat ukur/instrument tentang………………………………… 

 Lampiran 5 : Hasil tabulasi data…………………………………………… 

 Lampiran 6 : Hasil pengujian data…………………………………………. 

DAFTAR LAMBANG, SINGKATAN dan ISTILAH 

 

AIPNI   : Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia 

PPNI       : Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

DEPKES   : Departemen Kesehatan 

K3        : Kesehatan Keselamatan Kerja 

Dst  : ……………………………………………………… 
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BAGIAN INTI 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Latar belakang merupakan bagian dari pendahuluan dalam penelitian. Latar belakang 

memberikan informasi jelas dari isi penelitian yang akan dilakukan. Dalam menuliskan 

latar belakang isinya adalah adanya besarnya masalah dan pengaruh yang timbul 

terhadap kesehatan, waktu yang terjadi, tempat kejadian, karakteristik masyarakat yang 

terkena, penyebab masalah serta pemecahan masalah yang sudah/belum dilaksanakan. 

Secara umum isi latar belakang juga dapat digambarkan adanya introduksi permasalahan, 

justifikasi masalah, insiden, sebab, dampak dan alternatif pemecahan masalah, atau juga 

menguraikan tentang apa yang menjadi masalah penelitian, alasan mengapa masalah 

tersebut penting dan perlu diteliti. Masalah tersebut harus didukung oleh fakta empiris 

sehingga jelas, memang ada masalah yang perlu diteliti. Juga harus ditunjukkan letak 

masalah yang akan diteliti dalam konteks permasalahan yang lebih luas serta peranan 

penelitian tersebut dalam pemecahan masalah yang lebih luas.  

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian dapat menjelaskan berbagai permasalahan penelitian 

yang akan dilakukan, rumusan masalah ini harus diketahui apa yang dimaksud dengan 

masalah penelitian. Dalam menuliskan sebuah rumusan masalah hendaknya 1) ringkas, 

jelas dan sederhana 2) memungkinkan untuk dapat dijawab atau duji secara ilmiah 3) 

dalam bentuk pertanyaan/pernyataan yang kebenarannya dipertanyakan. Untuk 

mempermudah membuat rumusan masalah, caranya adalah sebagai berikut: 

 Mulailah dengan memahami persoalan yang ingin diteliti, menyangkut hubungan 
antara variabel ataukah tidak 

 Rumuskan dulu masalah pokoknya 

 Apabila masalah pokok masih dapat dijabarkan, rumuskan sub-sub masalahnya 

 Baik pokok masalah maupun sub-sub masalahnya rumuskan masalah dengan jelas 
dengan cara: 

a. Apabila menyangkut hubungan antara variabel rumuskan mengenai ada tidaknya 

hubungan antar variabel itu. 

b. Apabila tidak menyangkut hubungan antara variabel, rumuskan dengan kalimat 

tanya sesuai dengan sifat variabelnya 

c. Tiap kata di dalam kalimat pertanyaan hendaknya definitif (tidak menimbulkan 

aneka tafsiran) 

d. Bahasa dengan kata yang dimengerti oleh orang lain 

e. Dapat dijawab secara realistis atau diuji secara ilmiah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan diharapkan dari penelitian. Pada penulisan tujuan 

dalam penelitian harus mengacu pada masalah yang telah dirumuskan. Apabila rumusan 

masalah menyangkut hubungan maka tujuan hendaknya mnyangkut persoalan hubungan. 

Cara menuliskan tujuan penelitian dengan menggunakan kata kerja aktif dengan contoh 

sebagai berikut: untuk memahami, menemukan, mengetahui, menjelaskan, menilai, 

membandingkan, menguraikan, mengidentifikasi, mempelajari atau juga dengan kalimat 

pasif seperti agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, agar dapat  dibandingkan dan 

lain-lain. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat berisi tentang manfaat penelitian dan operasionalisasi hasilnya. Cara menuliskan 

manfaat adalah sebagai berikut: tuliskan manfaat penelitian dalam perkembangan IPTEK 

dan penggunaan secara praktis, manfaat pada instansi tempat penelitian dan manfat bagi 

masyarakat. 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjuan pustaka menguraikan dasar-dasar teori yang terkait dengan materi penelitian dengan 

tujuan sebagai dasar rujukan yang dapat memperkuat penelitian. Isi tinjauan pustaka terdiri 

dari teori-teori yang berhubungan dengan variabel/masalah yang akan diteliti.  

2.1 ………………….... 

2.2 ……………………dst 

 2.5  Kerangka Konsep 

Merupakan bagian penelitian yang menyajikan konsep atau teori dalam bentuk kerangka 

konsep penelitian. Kerangka konsep berisi tentang hubungan antarvariabel yang akan 

diteliti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Cara membuat kerangka konsep ini 

dapat mengacu pada hubungan atau keterkaitan antar masalah, variabel atau bagian-

bagian yang akan diteliti. Atau dengan cara lain yaitu dengan mengacu pada elemen 

system yang berhubungan atau terkait (input-proses-output). Materi kerangka konsep ini 

disusun dalam bentuk diagram/gambar/kerangka yang disesuaikan dengan teori/konsep 

yang digunakan atau dikembangkan. 

 

2.6  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan, yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta empiris. Syarat penulisan 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

 Hipotesis harus dirumuskan dengan pernyataan singkat dan jelas 

 Menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel 

 Didukung teori yang dikemukakan oleh ahli atau hasil penelitian yang relevan 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1  Desain penelitian 

Untukmenentukan desain apa yang akan digunakan dalam penelitian, maka perlu 

diketahui bahwa desain penelitian merupakan wadah menjawab pertanyaan penelitian 

atau menguji kesahihan hipotesis. Desain penelitian itu merupakan sesuatu yang penting 

bagi peneliti karena pertama kali peneliti menentukan apakah akan melakukan intervensi 

dalam penelitian tersebut (melakukan studi intervensional/eksperimental) ataukah hanya 

melaksanakan pengamatan saja atau observasional. Penulisan pada desain ini adalah 

menjelaskan tentang desain penelitian apa yang akan digunakan. 

 

3.2  Kerangka Kerja 

Kerangka kerja merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan penelitian dalam 

bentuk kerangka atau alur penelitian. Penulisan kerangka kerja disajikan dalam bentuk 

alur penelitian terutama variabel yang akan digunakan dalam penelitian. 
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3.3  Populasi, Sampel dan Sampling 

Pada populasi, sampel dan sampling ini menjelaskan batasan/kriteria populasinya apa, 

jenis dan jumlah sampel yang digunakan dan bagaimana cara/teknik pengambilan sampel 

tersebut. 

 

3.4  Variabel penelitiaan dan definisi operasional 

Isi dari varabel penelitian adalah menjelaskan variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian dengan menguraikan secara jelas variabel tersebut, dan untuk mendefinisikan 

variabel secara operasional dan berdasarkan karakteristik yang diamati dalam melakukan 

pengukuran secara cermat terhadap suatu obyek atau fenomena dengan menggunakan 

parameter yang jelas, atau dapat menggunakan tabel yang berisi definisi operasional, 

parameter, skala penilaian, hasil ukur. 

 

3.5  Pengumpulan dan analisis data 

 3.5.1 Pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data isinya menjelaskan tentang bagaimana cara 

mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data/instrumen penelitian 

menggunakan apa, apakah menggunakan angket atau kuesseneer, observasi, 

wawancara, skala likert, parameter dan lain-lain. Selain itu perlu dijelaskan bahan 

penelitian jika ada serta lokasi dalam penelitian. 

 

 3.5.2  Analisis data 

Analisis data ini menjelaskan dengan cara yang digunakan dalam analisis data 

disertai dengan alasan penggunaan cara analisis termasuk penggunaan statistik 

dengan tujuan penelitian.  

 

3.6  Masalah etik  

Menjelaskan masalah etika dalam penelitian keperawatan seperti informed consent 

sebelum melakukan penelitian, anonymity (tanpa nama) pada saat melakukan 

pengukuran atau pengumpulan data, dan confidentiality (kerahasiaan). 

 

3.6.1  Informed concent 

Menjelaskan cara memberikan informed consent seperti berikut: sebelum penelitian 

maka akan diedarkan lembar persetujuan untuk menjadi responden dengan tujuan agar 

subyek mengerti maksud dan tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya, jika subyek 

bersedia maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan dan jika responden 

tidak bersedia maka peneliti harus menghormati hak pasien. 

 

3.6.2  Anonimity (Tanpa nama) 

Menjelaskan bentuk penulisan questionere dengan tidak perlu mencantumkan nama 

pada lembar pengumpulan data, hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan 

data. 

 

3.6.3 Confidentiality (Kerahasiaan) 

Menjelaskan masalah-masalah responden yang harus dirahasiakan dalam penelitian. 

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, 

hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 

3.6.4 Beneficence Dan Non Malefecence  

Etika penelitian menuntut memberikan manfaat dari penelitian.  

3.6.4 Justice ( Keadilan)  
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BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir penelitian meliputi : 

1. Daftar Pusataka (sesuai tuntunan pada lampiran) 

2. Lampiran, terdiri dari ; 

 Jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan saat penelitian 

 Penjelasan dan informasi serta peryataan persetujuan dari responden 

 Surat pengatar pengambilan data awal 

 Instrument penelitian (kuesioner,brosur) 

 dst 
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Kerangka penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

 

2.1   BAGIAN AWAL  

Bagian awal usulan penelitian terdiri atas : 

1. Halaman sampul depan 

2. Halaman sampul dalam dan prasyarat gelar 

3. Halaman pernyataan peneliti 

4. Halaman persetujuan 

5. Halaman pengesahan 

6. Halaman ucapan terima kasih 

7. Halaman abstrak 

8. Halaman daftar isi 

9. Halaman daftar tabel 

10. Halaman daftar gambar 

11. Halaman daftar lampiran 

12. Daftar arti lambang, singkatan dan istilah 

 

2.2  BAGIAN INTI 
Bagian inti skripsi memuat hal sebagai berikut : 

 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Identifikasi  Masalah 

1.3. Rumusan Masalah 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1  Teoritis 

1.5.2  Praktis 

 

BAB 2  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

BAB 3 :  METODE PENELITIAN 

3.1   Desain/rancangan penelitian 

3.2  Kerangka kerja   

3.3   Populasi,sampel dan sampling 

3.3.1  Populasi 

3.3.2  Sampel (besar sampel,kriteria inklusi/eksklusi) 

3.3.3  Sampling 

3.4  Identifikasi variabel dan definisi operasional  

3.4.1 Identifikasi variabel 

3.4.2  Definisi operasional 

KETENTUAN PENULISAN 

SKRIPSI 
 2 
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3.5  Pengumpulan data dan analisis data 

3.5.1 Pengumpulan data 

3.5.2  Analisis data 

3.6  Etika Penelitian  

3.6.1  Informed consent 

3.6.2 Anonimity 

3.6.3 Confidentialty 

3.6.3   Beneficence Dan Non Malefecence 

  3.6.4   Justice 

3.7  Keterbatasan 

3.7.1  Instrumen/alat ukur  

3.7.2  Sampling desain 

3.7.3 Faktor feasibility (waktu, kemampuan penelitian, ketersediaan 

subyek,hambatan etik dan lain-lain). 

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.2 Pembahasan 

 BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

5.2 Saran 

 

2.3 BAGIAN AKHIR  

Bagian akhir terdiri dari: 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran 

2.1 Surat Ijin Penelitian 

2.2 Informed consent 

2.3 Instrumen 

2.4 SAP 

2.5 Data 

2.6 Hasil Penelitian  
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PENJELASAN PENULISAN SKRIPSI 

 

BAGIAN AWAL 

 

1. HALAMAN SAMPUL DEPAN 
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2. HALAMAN SAMPUL DALAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Sampul Depan dan Halaman Sampul Dalam, halaman ini memuat usulan 

penelitian (Proposal), Judul, lambing Universitas Muhammadiyah Surabaya, Nama 

mahasiswa, Nomer Induk Mahasiswa, menuliskan kalimat “PROGRAM STUDI S1 

KEPERAWATAN”, nama fakultas “FAKULTAS ILMU KESEHATAN”,  nama 

perguruan tinggi dan kota “UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  

SURABAYA”,dan  tahun. Warna Halaman Sampul Depan Biru Tua, Warna Halaman 

Sampul Dalam Biru Muda 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

(Judul Penelitian) 

 

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep.) 

Pada Program Studi NERS Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surabaya 
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FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

2017 
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3. HALAMAN  SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERYATAAN 

  

Saya bersumpah bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah 

dipublikasikan oleh orang lain untuk memperoleh gelar dari berbagai jenjang 

pendidikan di perguruan tinggi manapun 
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Nama 

NIM. 

 



18 

 

4. HALAMAN PERSETUJUAN 

Halaman ini memuat nama lengkap dan tanda tangan pembimbing,dengan contoh 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSETUJUAN 

 

 

Skripsi  ini telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya, sehingga dapat diajukan 

dalam ujian sidang skripsi  pada Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
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  Surabaya,…………………. 
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Ketua Program Studi 
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7. HALAMAN ABSTRAK 

Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dengan mengikuti kaidah IMRAD (Introduksi 

Masalah & Tujuan, Metodologi, Result and Discussion) disertai kata kunci (keyword) di 

akhir halaman abstrak. Jumlah kata dalam abstrak paling banyak 250 kata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE CORELATION BETWEEN LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT PROTECTIVE 

EQUIPMENT WITH OBEDIENCE OF PROTECTIVE EQUIPMENT USING IN 

WORKER. 

 

 Cross-Sectional Study In The Steel Making Unit Of Hanil Jaya Steel Company, Waru 

Sidoarjo 

 

By.: (nama Mahasiswa) 

 

Introduction: Workplace accidents often become  a problem in the activities of the 

work and can reduce productivity. This may be caused by unsafe human acts at work, 

one of them is not using protective equipment when working. Objective: This study 

was aimed to investigate correlating between level of knowledge to obedience workers 

in protective equipment when working in steel making of hanil jaya steel company, 

waru sidoarjo. Methods: Design used in this study was cross sectional design. The 

population were all workers work in steel making unit. Total sample was 34 

respondents, taken according to inclusion criterias. The independent variable was 

knowledge and the dependent variable was obedience in using self protective equipment 

when working. Data were collected using structured questionnaire and respondent 

observation. Data were analyzed by using spearman rho with level of significance of  p 

< 0,05. Results and Discussion: Results showed that no correlation between workers’s 

knowledge level with obedience in using self protective equipment by significance 

value p = 0,434 and correlation coeficience r = 0,139. Further study need to be 

conducted by more reliable questionnaire to obtain more accurate result in study. 

 

 

Keywords: level of knowledge, obedience, self protective equipment, steel making 



22 

 

8. HALAMAN DAFTAR ISI 
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9. HALAMAN DAFTAR TABEL 

Daftar tabel merupakan isi dari tabel yang ada dalam penelitian. Penulisan daftar tabel 

dilakukan setelah penulisan daftar isi. Cara menuliskan daftar tabel adalah sebagai 

berikut: nomor tabel, teks isi tabel dan halaman tabel. 
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BAB 4   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

BAB 6   SIMPULAN DAN SARAN 
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Halaman 

 

Tabel     4.1 : (judul tabel)…………………………………………..……………. 33 

Tabel     4.2 : (judul tabel)………………………………………………………… 34 

Tabel     4.3 : (judul tabel)………………………………………………………… dst. 
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10. HALAMAN DAFTAR GAMBAR 

Merupakan bagian isi dari gambar yang ada dalam penelitian. Penulisan daftar gambar 

dilakukan setelah penulisan daftar tabel. Cara menuliskan adalah sebagai berikut: nomor 

gambar, teks isi gambar dan halaman gambar. 

 

 

 

 

 

 

11. HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN 

Merupakan daftar dari lampiran yang ada dalam penelitian. Penulisan daftar lampiran 

dilakukan setelah penulisan daftar gambar. Cara menuliskan daftar lampiran adalah 

sebagai berikut: nomor lampiran, teks isi lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH 

Dalam daftar ini memuat arti lambing, singkatan dan istilah yang digunakan dalam 

proposal penelitian. 
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Dst  : ……………………………………………………… 
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BAGIAN INTI 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian. Inti bab 

ini tidak mengalami perubahan seperti proposal 

 

1.1  Latar Belakang 

Latar belakang merupakan bagian dari pendahuluan dalam penelitian. Latar belakang 

memberikan informasi jelas dari isi penelitian yang akan dilakukan. Dalam menuliskan 

latar belakang isinya adalah adanya besarnya masalah dan pengaruh yang timbul 

terhadap kesehatan, waktu yang terjadi, tempat kejadian, karakteristik masyarakat yang 

terkena, penyebab masalah serta pemecahan masalah yang sudah/belum dilaksanakan. 

Secara umum isi latar belakang juga dapat digambarkan adanya introduksi permasalahan, 

justifikasi masalah, insiden, sebab, dampak dan alternatif pemecahan masalah, atau juga 

menguraikan tentang apa yang menjadi masalah penelitian, alasan mengapa masalah 

tersebut penting dan perlu diteliti. Masalah tersebut harus didukung oleh fakta empiris 

sehingga jelas, memang ada masalah yang perlu diteliti. Juga harus ditunjukkan letak 

masalah yang akan diteliti dalam konteks permasalahan yang lebih luas serta peranan 

penelitian tersebut dalam pemecahan masalah yang lebih luas.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian dapat menjelaskan berbagai permasalahan penelitian 

yang akan dilakukan, rumusan masalah ini harus diketahui apa yang dimaksud dengan 

masalah penelitian. Dalam menuliskan sebuah rumusan masalah hendaknya 1) ringkas, 

jelas dan sederhana 2) memungkinkan untuk dapat dijawab atau duji secara ilmiah 3) 

dalam bentuk pertanyaan/pernyataan yang kebenarannya dipertanyakan. Untuk 

mempermudah membuat rumusan masalah, caranya adalah sebagai berikut: 

 Mulailah dengan memahami persoalan yang ingin diteliti, menyangkut hubungan 

antara variabel ataukah tidak 

 Rumuskan dulu masalah pokoknya 

 Apabila masalah pokok masih dapat dijabarkan, rumuskan sub-sub masalahnya 

 Baik pokok masalah maupun sub-sub masalahnya rumuskan masalah dengan jelas 
dengan cara: 

a. Apabila menyangkut hubungan antara variabel rumuskan mengenai ada tidaknya 

hubungan antar variabel itu. 

b. Apabila tidak menyangkut hubungan antara variabel, rumuskan dengan kalimat 

tanya sesuai dengan sifat variabelnya 

c. Tiap kata di dalam kalimat pertanyaan hendaknya definitif (tidak menimbulkan 

aneka tafsiran) 

d. Bahasa dengan kata yang dimengerti oleh orang lain 

e. Dapat dijawab secara realistis atau diuji secara ilmiah. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan diharapkan dari penelitian. Pada penulisan tujuan 

dalam penelitian harus mengacu pada masalah yang telah dirumuskan. Apabila rumusan 

masalah menyangkut hubungan maka tujuan hendaknya mnyangkut persoalan hubungan. 

Cara menuliskan tujuan penelitian dengan menggunakan kata kerja aktif dengan contoh 

sebagai berikut: untuk memahami, menemukan, mengetahui, menjelaskan, menilai, 
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membandingkan, menguraikan, mengidentifikasi, mempelajari atau juga dengan kalimat 

pasif seperti agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, agar dapat  dibandingkan dan 

lain-lain. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat berisi tentang manfaat penelitian dan operasionalisasi hasilnya. Cara menuliskan 

manfaat adalah sebagai berikut: tuliskan manfaat penelitian dalam perkembangan IPTEK 

dan penggunaan secara praktis, manfaat pada instansi tempat penelitian dan manfat bagi 

masyarakat. 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjuan pustaka menguraikan dasar-dasar teori yang terkait dengan materi penelitian dengan 

tujuan sebagai dasar rujukan yang dapat memperkuat penelitian. Isi tinjauan pustaka terdiri 

dari adalah teori-teori yang berhubungan dengan variabel/masalah yang akan diteliti.  

2.1 ………………….... 

2.2 ……………………dst 

 

 2.5  Kerangka Konsep 

Merupakan bagian penelitian yang menyajikan konsep atau teori dalam bentuk kerangka 

konsep penelitian. Kerangka konsep berisi tentang hubungan antarvariabel yang akan 

diteliti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Cara membuat kerangka konsep ini 

dapat mengacu pada hubungan atau keterkaitan antar masalah, variabel atau bagian-

bagian yang akan diteliti. Atau dengan cara lain yaitu dengan mengacu pada elemen 

system yang berhubungan atau terkait (input-proses-output). Materi kerangka konsep ini 

disusun dalam bentuk diagram yang disesuaikan dengan teori/konsep yang digunakan 

atau dikembangkan. 

 

2.6  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan, yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta empiris. Syarat penulisan 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

 Hipotesis harus dirumuskan dengan pernyataan singkat dan jelas 

 Menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel 

 Didukung teori yang dikemukakan oleh ahli atau hasil penelitian yang relevan 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Yang membedakan dengan proposal adalah kalau dalam skripsi yang ditulis adalah apa yang 

sudah dilakukan selama penelitian dijelaskan sedangkan dalam proposal menjelaskan apa 

yang akan dilakukan 

 

3.1  Desain penelitian 

Untukmenentukan desain apa yang akan digunakan dalam penelitian, maka perlu 

diketahui bahwa desain penelitian merupakan wadah menjawab pertanyaan penelitian 

atau menguji kesahihan hipotesis. Desain penelitian itu merupakan sesuatu yang penting 

bagi peneliti karena pertama kali peneliti menentukan apakah akan melakukan intervensi 

dalam penelitian tersebut (melakukan studi intervensional/eksperimental) ataukah hanya 

melaksanakan pengamatan saja atau observasional. Penulisan pada desain ini adalah 

menjelaskan tentang desain penelitian apa yang akan digunakan. 
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3.2  Kerangka Kerja 

Kerangka kerja merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan penelitian dalam 

bentuk kerangka atau alur penelitian. Penulisan kerangka kerja disajikan dalam bentuk 

alur penelitian terutama variabel yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

3.3  Populasi, Sampel dan Sampling 

Pada populasi, sampel dan sampling ini menjelaskan batasan/kriteria populasinya apa, 

jenis dan jumlah sampel yang digunakan dan bagaimana cara/teknik pengambilan sampel 

tersebut. 

 

3.4 Variabel penelitiaan dan definisi operasional 

Isi dari varabel penelitian adalah menjelaskan variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian dengan menguraikan secara jelas variabel tersebut, dan untuk mendefinisikan 

variabel secara operasional dan berdasarkan karakteristik yang diamati dalam melakukan 

pengukuran secara cermat terhadap suatu obyek atau fenomena dengan menggunakan 

parameter yang jelas, atau dapat menggunakan tabel yang berisi definisi operasional, 

parameter, skala penilaian, hasil ukur. 

 

3.5  Pengumpulan dan analisis data 

 3.5.1 Pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data isinya menjelaskan tentang bagaimana cara 

mengumpulkan data yang sudah dilakukan, dan alat pengumpulan data/instrumen 

penelitian menggunakan apa, apakah menggunakan angket atau kuesseneer, 

observasi, wawancara, skala likert, parameter dan lain-lain. Selain itu perlu 

dijelaskan bahan penelitian jika ada serta lokasi dalam penelitian. 

 

 3.5.2  Analisis data 

Analisis data ini menjelaskan dengan cara yang digunakan dalam analisis data 

disertai dengan alasan penggunaan cara analisis termasuk penggunaan statistik 

dengan tujuan penelitian.  

 

3.6  Masalah etik  

Menjelaskan masalah etika dalam penelitian keperawatan seperti informed consent 

sebelum melakukan penelitian, anonymity (tanpa nama) pada saat melakukan 

pengukuran atau pengumpulan data, dan confidentiality (kerahasiaan). 

3.6.1  Informed concent 

Menjelaskan cara memberikan informed consent seperti berikut: sebelum 

penelitian maka akan diedarkan lembar persetujuan untuk menjadi responden 

dengan tujuan agar subyek mengerti maksud dan tujuan penelitian dan mengetahui 

dampaknya, jika subyek bersedia maka mereka harus menandatangani lembar 

persetujuan dan jika responden tidak bersedia maka peneliti harus menghormati 

hak pasien. 

 

3.6.2  Anonimity (Tanpa nama) 

Menjelaskan bentuk penulisan questionere dengan tidak perlu mencantumkan 

nama pada lembar pengumpulan data, hanya menuliskan kode pada lembar 

pengumpulan data. 
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3.6.3 Confidentiality (Kerahasiaan) 

Menjelaskan masalah-masalah responden yang harus dirahasiakan dalam 

penelitian. Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan 

oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 

3.6.4 Beneficence Dan Non Malefecence  

Etika penelitian menuntut memberikan manfaat dari penelitian.  

3.6.4 Justice ( Keadilan)  

3.7  Keterbatasan 

3.7.1  Instrumen/alat ukur  

3.7.2  Sampling desain 

3.7.3 Faktor feasibility (waktu, kemampuan penelitian, ketersediaan 

subyek,hambatan etik dan lain-lain). 

 

 

 

BAB 4. HASIL PENELITIAN 

Data yang perlu di sampaikan pada hasil penelitian adalah data umum dan data khusus. Data 

umum dikemukakan terkait dengan materi penelitian, namun tidak terkait langsung dengan 

materi atau variable khusus sebagaimana tujuan penelitian yang diinginkan. Data umum ini 

sifatnya sebagai data pendukung. Sedangkan data khusus adalah data yang merupakan hasil 

penelitian yang mengacu pada aspek atau materi yang menjadi tujuan penelitian. Data khusus 

merupakan data utama, penting dan harus di perolah dalam penelitian karena dari data khusus 

itulah tujuan penelitian dapat terjawab.   

 

BAB 5. PEMBAHASAN 

Pada bagian ini peneliti mengemukakan dan menganalisis makna penemuan penelitian    yang 

telah dinyatakan dalam hasil dan menghubungkan dengan pernyataan penelitian atau 

hipotesis, tiap pernyataan harus jelas didukung oleh argumentasi penulis dan pengukuhan 

pendapat serta adanya kepustakaan atau teori yang mendukung. Pembahasan juga dapat 

dilakukan dengan cara membandingkan (compare) dan atau mengadu (contrast) dari fakta 

hasil penelitian dengan hasil penelitian lain. Secara sederhana isi pembahasan terdiri dari 

fakta/hasil penelitian, pendapat atau opini peneliti, dan teori yang mendukung atau 

sebaliknya.    

 

Pada bab 5 juga dibahas tentang keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penulisan riset 

ini seperti keterbatasan dalam pengambilan sampel, jumlah sampel yang diteliti, instrument 

pengumpulan data, keterbatasan waktu atau yang lain yang dianggap perlu oleh peneliti. 

Dimana pada item ini tidak ditemukan dalam penulisan proposal atau menyimpang dari 

ketentuan awal proposal. 

 

 

BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Simpulan 

Menjelaskan kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti terhadap hasil penelitian dengan 

menghubungkan ilmu pengetahuan, praktek keperawatan serta manfaat untuk penelitian 

yang akan datang atau dengan kata lain kesimpulan adalah menjawab tujuan atau 

pertanyaan masalah. Dengan kesimpulan dapat diperoleh informasi yang baru, 

pengukuhan terhadap pendapat lama, atau koreksi terhadap pendapat lama. 
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6.2  Saran 

Saran diberikan untuk pengembangan baik ilmu keperawatan, instansi, peneliti untuk 

kelanjutan penelitian. Berhubungan dengan informasi baru penulis dapat memperkirakan 

kecenderungan tentang gejala yang ditemukan penelitian ini dengan mengajukan harapan 

agar dilakukan penelitian lebih lanjut. 

 

BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir penelitian meliputi daftar Pusataka (sesuai tuntunan pada lampiran) dan 

lampiran. Hal-hal yang dapat masukkan dalam lampiran antara lain: Jadwal kegiatan yang 

akan dilaksanakan saat penelitian, Penjelasan dan  peryataan persetujuan (inform consent), 

Surat pengatar pengambilan data awal, Instrument penelitian (kuesioner atau lembar 

observasi), SAP (Satuan Acara Pembelajaran), Raw data, Hasil Analisis, Dst 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka atau daftar bacaan merupakan keterangan tentang bacaan yang dijadikan 

sebagai bahan rujukan dari penulisan riset keperawatan. Dalam daftar pustaka dapat 

bersumber dari buku teks, jurnal penelitian, artikel atau kumpulan karangan dan lain-lain. 

Sumber pustaka juga dapat berupa makalah ilmiah dalam majalah ilmiah, buku laporan atau 

dokumen resmi dari suatu institusi pemerintah misalnya; DEPKES RI, atau dari badan – 

badan internasional misalnya; WHO. Berdasarkan kualitasnya, sumber pustaka dalam 

penelitian secara berurutan adalah: 1. Jurnal, 2. Buku paling lama terbitan 10 tahun yang lalu, 

3. Internet, 4. Hasil penelitian ( Skripsi, Tessis, Disertasi), 5. Makalah yang sudah 

diseminarkan ( Regional, Nasional, Internasioanal, Tidak dipublikasikan). Jumlah daftar 

pustaka minimal 30, 15 dari buku atau dari hasil penelitian, 15 dari jurnal atau internet. 

 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi di lingkungan FIK UM Surabaya memiliki 

ketentuan pustaka adalah 25% berasal dari jurnal ilmiah/penelitian dengan rentang waktu  

maksimal 10 tahun terakhir. Kemudian penulisan daftar pustaka terdapat nama penulis, judul 

buku, nama penerbit, tempat penerbitan dan tahun penerbitan.  

 

Model penulisan refrensi paling umum digunakan adalah  

1. Penulis/ tanggal, seperti system HAVARD, American Psychological Asocitation (APA) 

dan MLA 

2. Numerik seperti, Chicago atau Turabian, Vancouver dan footnote 

 

CONTOH PENULISAN PUSTAKA/REFRENSI 

 

Referensi dalam teks:  

1. Dalam kurung, diluar struktur kalimat anda, contoh : HAVARD (Kelly, 2009), APA 

(Kelly,2009) 

2. Menggunakan nama pengarang sebagai bagian struktur kalimat, contoh : HAVARD  dan 

APA sama,menurut  Kelly (2009) 

3. HAVARD dan APA mengharuskan penulis mencantumkan nomer halaman dalam 

refrensi di dalam teks apabila: mengutip secara langsung, merangkum gagasan dari 

halaman tertentu, menyalin tabel atau angka, contoh : (Kelly, 2009, hal. 99), menurut 

Kelly (2009, hal 99) 

Daftar Pustaka:   
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Diatur menurut abjad nama keluarga atau nama belakang penulis, atau menurut judul jika 

sumber tidak memiliki penulis boleh juga menuliskan anonym pada nama pengarang jika 

tulisan tidak mencantumkan nama pengarang. 

 

 

CONTOH PENULISAN HARVARD REFERENCING SYSTEM 

Penulisan refrensi di dalam paragraph 

1. Satu pengarang contoh : ……..(Agung 2012), menurut Agung (2012)………. 

2. Lebih dari satu pengarang 

 Dua pengarang: disebutkan nama belakang kedua pengarangnya. Contoh:……(Agung 
& Wijaya 2012), Agung dan Wijaya (2012) mengemukakan bahwa ……… 

 Tiga pengarang contoh : disebutkan semua nama belakang pengarang untuk pertama 

kali, selanjutnya satu pengarang disertai et al. ( artinya adalah : dan kawan-kawan), 

(Agung,Wijaya & Kelly 2012) untuk penyebutan selanjutnya  (Agung, et al. 2012) 

 Empat pengarang atau lebih, contoh :………..(Agung, et al. 2012). Atau Agung et al. 
(2012) mengemukakan …… 

 Bila tidak ada pengarang, maka sebutkan judul buku, jurnal, atau artikel yang dikutip,  
contoh : ….. telah mengemukakan ( Pembelajaran clinical study kasus 2012) atau 

dalam Pembelajaran clinical study kasus (2012) dijelaskan …… 

Dalam hal ini, cara penulisan dalam daftar refrensi adalah :  

Pembelajaran clinical study 2009, Wijaya-Agung, Surabaya 

Cara yang lain adalah menuliskan anonym, contoh : Mekanisme nyeri bias dipengaruhi 

oleh …. (Anonim 2012). ATAU Anonim (2012) menyebutkan banyak hal yang 

mempengaruhi …. 

3. Satu pengarang menulis beberapa karya tulis : 

Kopi dapat berpengaruh dalam peningkatan kerja jantung ( Agung 2009,2012). Atau : 

Agung (2009,2012) menjelaskan bahwa Kopi dapat berpengaruh dalam peningkatan kerja 

jantung 

4. Beberapa karya oleh pengarang yang sama diterbitkan di tahun yang sama : 

….. bila ditinjau dari sudut pandang …. (Agung 2009a, 2009b). atau Agung (2009a, 

2009b) menjelaskan bahwa …… 

5. Ide diambil dari atau beberapa pengarang : 

Masing-masing sumber rujukan ditulis pengarang dan tahun, dipisah tanda titik koma dan 

diurut abjad sesuai nama belakang pengarang. 

Contoh:……….. pentingnya senam hamil (Jenny 2001, Deny 2000) 

6. Pengarang adalah institusi 

DepKes RI (2004) menjelaskan….. 

7. Editor 

Ditulis nama belakang editor dan tahun 

Contoh: …….(Shane  1999) 
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Penulisan refrensi dalam daftar pustaka 

1. Buku: 

Informasi dasar   yang diperlukan adalah: nama penulis, inisial tahun, judul buku, 

penerbit, tempat diterbitkan. 

Contoh:  Wong, D 2002, Fundamental of Nursing, EGC, Jakarta 

2. Buku yang diterbitkan dalam beberapa edisi, maka edisi harus ditulis 

Contoh:  Boles, MA 1999, Thermodynamic: an engineering approach, edisi 2, EGC, 

Jakarta 

3. Buku yang ditulis lebih dari satu pengarang 

Contoh:Parson, MH & Green, CW 2003, Maternal Nursing, EGC, Jakarta 

4. Buku yang pengarangnya adalah editor, maka setelah nama ditulis editor (disingkat 

ed) di dalam tanda kurung 

Contoh: Sulaiman, S (ed) 2000, Teori Adaptasi Efektif, Salemba Medika, Yogjakarta 

5. Buku yang dikarang oleh lembaga 

Contoh: Australian Government Publishing Service 1999, Coomonwealth printing 

and publishing manual, 2
nd

 edn, A.G.P.S., Canberra 

6. Bab dalam buku 

Contoh: Bernstein, D 2003, “Transportation planning” dalam WF Chen (ed), The civil 

engineering handbook, CRC Press, Swedia, hal. 30-35 

7. Artikel dalam jurnal 

Komponen yang harus ada  adalah: nama penulis, inisial tahun, “judul artikel”, judul 

jurnal,  volume dan nomor jurnal, halaman 

Contoh: Agung & Wijaya, 2004, “Keterlibatan ibu dalam perawatan bayi prematur ”,  

Journal of nursing, vol. 30, n0 24, hal 12-15 

8. Artikel dalam jurnal elektronik dengan nomor halaman 

Contoh: Daniel, TT 2009, “Learning from simpler time”, Risk Management, vol. 56, 

no 1, hal. 40-44, diakses 30 Januari 2011, http://proquest.umi.com/ 

Ket:  untuk artikel dari database (contoh: proquest, medline), cukup disebutkan URL 

dari database, sedangkan bila tidak dari database, harus sebutkan lengkap alamat 

webnya. 

9. Tesis 

Contoh: Sumanto, HRA 2000, “Komponen-komponen emas”, tesis Doktor, 

Universitas Pajajaran, Bandung 

10. Koran 

Contoh: Agung, W 2012, “Waspada saat anak tersedak”, Jawa Pos, 28 Februari 2012, 

hal. 15 

11. Artikel dari web yang ada pengarangnya 

Contoh: Albanese, 2009,  
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KETENTUAN UMUM PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH (SKRIPSI) 

 

1. Bahasa yang digunakan 

1) Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar 

2) Bila belum ada istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa 

aslinya dengan memperhatikan tata cara penulisan bahasa asing. 

2. Kertas sampul berwana biru muda, sedangkan untuk materi menggunakan kertas ukuran 

A4 70 atau 80 gram. 

3. Tabel dan gambar 

 Ketentuan dalam penyajian tabel:  

1) Tabel diberi nomor dengan angka arab, sesuai dengan nomor Bab tempat tabel 

dicantumkan, diikuti dengan nomor urut tabel dengan angka arab. Contoh: Tabel 2.1 

(Tabel ini berada di bab 2 dan merupakan tabel pertama) 

2) Tabel diberi judul di atas tabel, berjarak 1 spasi 

3) Gambar diberi nomor urut dengan angka arab, sesuai dengan nomor urut gambar 

tersebut pada setiap bab. Contoh: gambar 2.1 (gambar ini berada di bab 2 dan 

merupakan gambar pertama) 

4) Gambar diberi judul di bawah gambar, berjarak 1 spasi 

5) Tabel dan gambar yang dikutip dari buku harus dicantumkan sumbernya. 

6) Judul tabel dan gambar mengandung unsure 3 W (What, Where, When) 

7) Ketentuan pengetikan naskah 

a. penulisan judul maksimal 16 kata 

b. naskah diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman 

c. Jarak 2 spasi, kecuali pada grafik dan tabel 1 spasi 

d. Seluruh naskah mulai dari halaman sampul sampai dengan daftar pustaka 

menggunakan huruf yang berukuran sama 12 pt, kecuali kata asing dicetak miring. 

e. Awal paragraf dimulai pada ketukan ke-5 atau 6 dari tepi kiri 

4. Jarak tepi 

1) 3 cm dari tepi atas 

2) 3 cm dari tepi bawah 

3) 4 cm dari tepi kiri 

4) 3 cm dari tepi kanan 

5. Penomoran  

a. Bab 

Penulisan nomor bab menggunakan angka romawi besar (I, II, III, IV dan seterusnya). 

Bab dan Judul Bab ditulis dengan huruf kapital, diatur simetris kiri dan kanan tanpa 

diakhiri tanda titik. 

b. Sub Bab 

Penulisan nomor sub bab menggunakan huruf kapital (A, B, C dan seterusnya) semua 

kata dalam Sub Bab diawali dengan huruf kapital kecuali kata sambung dan kata 

depan tanpa diakhiri tanda titik 

c. Sub Sub Bab 

Penulisan nomor sub sub bab menggunakan angka (1, 2, 3 dan seterusnya). Judul Sub 

Sub Bab diawali dengan huruf kapital diakhiri dengan titik. 

d. Anak Sub Sub Bab 

Penulisan nomor anak sub sub bab menggunakan angka kapital (a, b, c dan 

seterusnya). Judul Anak Sub Sub Bab diawali dengan huruf kapital diakhiri dengan 

titik. 

e. Pasal 
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Penulisan nomor pasal menggunakan angka arab diberi tanda kurung tutup 1), 2), 3) 

dan seterusnya. penomoran nomor pasal titik diikuti tanda titik. penomoran nomor 

pasal tidak diikuti tanda titik. Judul pasal diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. 

f. Ayat 

Penulisan nomor pasal menggunakan angka arab diberi tanda kurung tutup a), b), c) 

dan seterusnya. penomoran nomor pasal titik diikuti tanda titik. penomoran nomor 

pasal tidak diikuti tanda titik. Judul pasal diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. 

g. Kategori  

Penulisan kategori selanjutnya menggunakan angka arab diberi tanda kurung tutup 1), 

2), 3) dan seterusnya. tidak diikuti tanda titik. Judul kategori diawali huruf kapital dan 

diakhiri tanda titik. 

h. Kategori yang lebih kecil  

Pembagian kategori yang lebih kecil lagi menggunakan huruf capital dengan tanda 

kurung buka dan tanda kurung tutup (a), (b), (c), dan seterusnya tidak diikuti tanda 

titik. Judul kategori diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. 

 

6. Penomoran Halaman 

a. Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apapun. jenis nomor halaman ada dua 

macam,  yaitu angka romawi dan angka latin. 

1) Angka Romawi Kecil 

a) Digunakan untuk bagian awal skripsi kecuali halaman sampul 

b) Letak : tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas 

c) Khusus untuk halaman judul, penomoran tidak ditulis tetapi tetap 

diperhitungkan. 

2) Angka Latin 

a) Digunakan untuk bagian isi dan bagibagian akhir skripsi 

b) Letak : sudut kanan atas : 1,5 cm dari tepi atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan 

kertas. 

b. Khusus untuk halaman pertama setiap bab, penomorannya diletakkan di tengah 2,5 cm 

dari tepi bawah 

1) Halaman awal diberi nomor dengan huruf Romawi kecil (I, ii, iii, iv) di tulis di 

bagian bawah tengah, empat spasi di bawah teks 

2) Halaman sampul depan tidak dihitung, halaman sampul dalam dihitung tetapi tidak 

diberi nomor 

3) Bab pendahuluan dan seterusnya diberi nomor dengan angka arab pada pojok kanan 

atas (1,5 cm dari teks) 

4) Pada halaman dengan judul bab, nomor halaman ditulis di bawah tengah (empat 

spasi di bawah teks) 

7. Kutipan 

a. Kutipan atau cuplikan ditulis sesuai naskah aslinya, sedangkan kutipan yang berbahasa 

asing harus disertai terjemahannya. 

b. Kutipan ditulis dengan jarak tepi kiri dan tepi kanan yang berbeda dengan dengan teks 

yang lain. 

c. Ditulis dengan jarak 1 spasi, diawali dengan tanda petik (“) dan juga diakhiri dengan 

tanda petik (“). 

8. Tingkatan judul dan penomoran 

Tingkatan judul dan penomoran perlu mendapat perhatian. Untuk penomoran yang 

berkaitan dengan tingkatan judul dapat dilihat pada lampiran. 

9. Cara penulisan Daftar Pustaka 
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Penulisan Daftar Pustaka tidak memerlukan pencantuman bab, sebab daftar pustaka ditulis 

sesuai dengan cara penulisn daftar pustaka yang digunakan. Pedoman penulisan daftar 

pustaka menggunakan “HARVARD SYSTEM”. 
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A. KETENTUAN UJIAN 

Dalam pelaksanaan ujian Skripsi terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan 

oleh peserta ujian sebelum. selama dan setelah ujian diantaranya: 

 

Sebelum pelaksanaan  

1. Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila telah menyelesaikan seluruh tugas dan lulus 

ujian semester  yang dipersyaratkan, atau paling tidak bagi mahasiswa S1 minimal 

telah menempuh 128 SKS. 

2. Mahasiswa memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan bimbingan (minimal 

7 (tujuh) kali bimbingan kepada pembimbing satu dan dua)  

3. Mahasiswa tidak mempunyai tanggungan keuangan yang dibuktikan oleh surat 

keterangan bebas tanggungan keuangan dari BAK (Biro Administrasi Keuangan) 

Universitas Muhammadiyah Surabaya atau dari Bendahara Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

4. Mahasiswa melengkapi dan meminta tanda tangan checklist seminar proposal dan 

skripsi pada penanggung jawab skripsi sebelum membuat surat permohonan menguji. 

 

Selama Proses Ujian 

1. Pelaksanaan Ujian diawali dengan presentasi hasil karya tulis ilmiah oleh mahasiswa 

selama 10-15 menit di depan dewan penguji.  

Sedangkan Pada saat ujian proposal, materi yang di presentasikan adalah usulan 

penelitian yang di fokuskan pada alasan/latar belakang penelitian dilakukan, tujuan 

penelitian, metodologi dan tehnis penelitian yang akan dilakukan untuk menjawab 

masalah penelitian, atau mencapai tujuan penelitian yang dimaksud sehingga penguji 

menyakini bahwa peneliti mampu melaksanakan usulan penelitian yang diajukan. 

2. Penguji berjumlah 3 orang dan selama sidang masing-masing penguji membutuhkan 

waktu 15 menit dalam proses pengujian. 

Sementara untuk ujian proposal, selain tiga (3) penguji terdapat dua (2) oponen dari 

mahasiswa. Oponen tersebut bertugas untuk memberikan pertanyaan dan masukan 

demi kesempurnaan usulan penelitian.  

3. Dalam setiap ujian, pembimbing satu bertindak sebagai moderator yang bertugas 

memimpin jalannya ujian dan merekapitulasi nilai dari masing-masing penguji. 

4. Penilaian menggunakan rentang 0-100 dengan perbedaan antar penguji tidak lebih 

dari 7,5 dan batas kelulusan 67,5. 

5. Pengumuman kelulusan dapat secara langsung diumumkan setelah ujian sidang oleh 

ketua penguji atau waktu lain sesuai kesepakatan panitia penguji 

 

Setelah pelaksanaan ujian 

1. Perbaikan naskah karya tulis ilmiah pada ujian skripsi harus sudah dikumpulkan 

maksimal dua (2) minggu setelah ujian sidang kepada pembimbing. Sementara untuk 

ujian proposal harus sudah dikumpulkan maksimal satu (1) minggu setelah ujian 

dilaksanakan 

2. Bagi yang tidak lulus diadakan ujian perbaikan maksimal 2 (dua) kali dalam kurun 

waktu 6 bulan setelah pelaksanaan ujian sidang utama. Sedangkan yang tidak lulus 

KETENTUAN UJIAN, PENILAIAN 

DAN PENGUMPULAN LAPORAN 3 
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ujian proposal, mahasiswa di beri kesempatan untuk memperbaiki naskah usulan 

penelitiannya atau membuat usulan/proposal baru 

3. Setiap penguji berhak meminta perubahan naskah karya tulis ilmiah pada bagian yang 

dianggap perlu. 

 

B. KETENTUAN PENILAIAN  

 

NO ASPEK PENILAIAN PARAMETER 

1. 1. PENGUASAAN PENULISAN 

 Sistematika Penulisan 1. Bagian pendahuluan (halaman judul, pengesahan, kata 

pengantar, daftar isi dan abstrak). 

2. Bagian isi (pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran). 

3. Daftar pustaka dan lampiran. 

 
Ketepatan pengguna 

bahasa dan istilah 

1. Pungtuasi (pengunaan tanda baca yang tepat) 

2. Diksi (pemilihan kata yang tepat). 

2. SEGI ILMIAH TULISAN 

 Kesesuaian judul 1. Isi tulisan sesuai judul (lingkup riset keperawatan) 

2. Memungkinkan untuk diteliti penyelesaian masalah-

masalah keperawatan. 

3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

praktik dan ilmu keperawatan. 

 Ketepatan penulisan 

masalah pada latar 

belakang. 

1. Pernyataan masalah jelas. 

2. Skala/justifikasi masalah. 

3. Kronologis masalah (sebab dan akibat). 

4. Konsep solusi (ditulis secara urut). 

 Rumusan masalah 1. Jelas, ringkas. 

2. Didukung oleh fakta. 

3. Penting untuk diteliti. 

4. Pertanyaan masalah spesifik. 

 Tujuan dan manfaat 

penelitian 

1. Menggunakan kata kerja yang operasional. 

2. Dapat dicapai. 

3. Spesifik. 

4. Tertulis manfaat bagi praktik (klinik/komunitas) dan 

pengembangan ilmu. 

 .Ketepatan menuliskan 

tinjauan teori 

1. Semua variabel dan faktor yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti atau dituliskan. 

2. Setiap pernyataan didukung oleh pustaka yang sesuai 

(pengarang, tahun dan no halaman). 

3. Kejelasan dalam membuat paraphrase setiap 

pernyataan. 

 Penyusunan kerangka 

konseptual 

1. Berdasarkan teori/model yang berlaku secara umum. 

2. Menggambarkan semua yang tertulis pada tinjauan 

teori. 

 Perumusan hipotesis 1. Kalimat pernyataan (antara variabel). 

2. Hipotesis kerja/nol 
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3. Dapat diuji. 
4. Berdasarkan teori. 

5. Memprediksi. 

 Penggunaan metode 

penelitian dan statiskan 

hasiltik 

1. Pemilihan desain atau rancangan yang tepat. 

2. Sesuai  dengan tujuan penelitian. 

3. Variabel yang diukur dinyatakan dengan jelas. 

4. Penentuan subyek secara tepat. 

5. Penjelasan pengumpulan data. 

6. Penentuan instrument penelitian tepat (valid dan 

realibel) menjawab pertanyaan masalah. 

7. Penggunaan pengolahan data yang tepat (kualitatif/ 

kuantitatif/statistik). 

8. Dituliskan keterbatasan (sampling desain, instrument 

dan feasibility). 

9. Penulisan masalah etik.                           

 Kemampuan menuliskan 

hasil 

1. Kalimat penganter. 

2. Penulisan karakteristik, tempat dan responden/sampel 

(data demografi). 

3. Data dianalisa berdasarkan hasil, mencari data/ angka 

yang menonjol  atau menyimpang, hubungan pokok 

yang diuji. 

4. Hanya menjelaskan apa (tidak ada penjelasan mengapa 

dan bagaimana). 

 Pembahasan 1. Menganalisa makna hasil penelitian dihubungkan 

dengan tujuan penelitian (menjelaskan mengapa dan 

bagaimana). 

2. Penulisan mengandung unsur (fakta (dianalisa), 

teori/pustaka dan opini (pendapat penelitian). 

3. Isi tulisan (disesuaikan dengan tujuan khusus 

penelitian). 

4. Dituliskan keterbatasan penelitian. 

5. Penulisan secara wajar, tidak berlebihan. 

 Kemampuan dalam 

menarik kesimpulan dan 

membuat saran 

1. Kesimpulan ditulis untuk menjawab masalah/tujuan 

penelitian. 

2. Di dasarkan pada hasil dan pembahasan. 

3. Ringkas dan jelas dalam memberi makna hasil, dengan 

meminimalkan penulisan angka-angka hasil uji 

statistik. 

 Penguasaan kepustakaan 1. Konsisten dengan model penulisan pustaka yang 

digunakan. 

2. Pustaka diambil dari tahun terbit maksimal 10 tahun 

terakhir. 

3. Pustaka dianjurkan adalah jurnal-jurnal hasil peneliian 

terbaru dan buku teks. 

1. 3. PENYAJIAN KARYA TULIS ILMIAH 

 Kemampuan penyajian 1. Kemampuan mengemukakan konsep dan teori. 

2. Kemampuan berbicara dengan jelas. 

3. Kemampuan menyajikan materi secara sistematis. 

4. Kemampuan dalam menekankan beberapa hal yang 
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penting. 
5. Kemampuan teknik penyajian secara keseluruhan. 

 Kemampuan berdiskusi 1. Kemampuan berkomunikasi atau dialog. 

2. Kemampuan menjawab dengan tepat. 

3. Kemampuan menerima fakta baru secara terbuka. 

4. Kemampuan menerima pendapat lisan secara kritis. 

5. Kemampuan mengendalikan emosi. 

6. Kejujuran mengemukakan pendapat. 

 

 

C. KETENTUAN PENGUMPULAN LAPORAN AKHIR 

Setelah pelaksanaan ujian karya tulis/skripsi terdapat beberapa ketentuan yang harus 

diperhatikan oleh peserta: 

1. Mahasiswa wajib melakukan revisi (bila ada) setelah pelaksanaan ujian dan 

dikonsultasikan ke pembimbing/penguji. 

2. Laporan terakhir diperbanyak sejumlah 2 eksemplar (satu eksemplar untuk 

Perpustakaan), dengan ketentuan sampul akhir: hard cover pada semua prodi adalah biru 

benhur dan dalam bentuk copy disk (CD) sebanyak 3 (tiga). 

3. Laporan dikumpulkan paling lambat 2 minggu setelah ujian dilaksanakan, penyerahan 

laporan tersebut dilengkapi dengan: 

a. Manuscrip penelitian (hard copy) 

b. CD yang berisi full text penelitian dan manuscript 

c. Lembar persetujuan yang sudah ditandatangani 

d. Lembar pengesahan yang sudah ditandatangani 
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A. Definisi 

Manuskrip adalah naskah yang disusun berdasarkan hasil penelitian sebelum dimuat 

dalam jurnal atau sebagai bahan untuk dimuat dalam jurnal penelitian. 

 

B. Format Manuskrip 

1. Manuskrip ditulis dalam ukuran font 12 jenis huruf Times New Roman, spasi ganda, 

pada kertas ukuran A4, batas tulisan pada empat sisi berjarak 2 cm 

2. Nomor halaman ditulis pada pojok kanan atas. Jumlah halaman maksimal 12 halamal 

 

Bagian dari manuskrip/ naskah ditulis dengan urutan sebagai berikut: 

1. Judul 

2. Data lengkap penulis 

3. Abstrak 

4. Kata kunci 

5. Latar Belakang 

6. Metode 

7. Hasil 

8. Pembahasan 

9. Kesimpulan (termasuk di dalamnya saran) 

10. Daftar pustaka 

 

Format penulisan dan uraian bagian manuskrip/naskah: 

a. Judul 
Berisi judul manuskrip dan tidak menggunakan singkatan. Judul tidak boleh lebih dari 

14 kata atau tidak melebihi 50 karakter. Lengkapi setiap halaman dengan judul pendek 

sebagai page header. Tidak ada halaman. 

b. Data penulis 
Nama lengkap penulis (tanpa singkatan) beserta gelar dan alamat lengkap penulis 

(termasuk kode pos). Untuk korespondensi penulis, lengkapi dengan nomor telepon, 

faksimili, dan alamat e-mail. Data penulis terdiri dari peneliti, pembimbing 1 dan 

pembimbing 2. Contoh: Ananda Aulia, Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep., Agung Wijaya, 

S.Kep., Ns., Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, Kampus FIK UMSurabaya, 60113. Telp. (031) 3811966, 

Fax. (031) 3811967. E-mail: anandaanindita@ums.edu 

c. Abstrak 
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jumlah kata tidak melebihi 

250 kata, tidak ada rujukan, tidak menggunakan angka, singkatan, akronim atau hasil 

pengukuran kecuali sangat penting. Abstrak harus dimulai/ diawali dengan kalimat 

pendahuluan yang jelas yang terdiri atas dua atau tiga kalimat yang menjelaskan latar 

belakang riset. Selanjutnya diikuti dengan uraian mengenai masalah atau tujuan riset 

dan metode. Hasil yang ditulis adalah hasil riset yang diperoleh untuk menjawab 

masalah riset secara langsung. Tuliskan satu atau dua kalimat untuk mendiskusikan 

hasil dan kesimpulan.  

d. Kata kunci 

KETENTUAN PENULISAN 

MANUSKRIP HASIL PENELITIAN 
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Pilihlah maksimal enam kata, kata kunci pertama adalah yang paling penting.Urutkan 

berdasarkan abjad. 

e. Latar Belakang 
Tulislah latar belakang penelitian dan jelaskan penelitian terkait yang pernah dilakukan. 

Nyatakan satu kalimat pertanyaan (masalah penelitian) yang perlu untuk menjawab 

seluruh kegiatan riset yang dilakukan penulis. 

f. Metode 
Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan secara rinci agar dapat menjawab beberapa 

pertanyaan berikut : (i) apakah penelitian ini eksperimental atau eksplorasi, (ii) apakah 

metode diuraikan dengan cukup rinci sehingga penelitian dapat direplikasi, (iii) jika 

riset anda menggunakan metode dari peneliti sebelumnya, uraikanlah metode tersebut 

secara ringkas. Jika anda membuat modifikasi, uraikanlah bagian yang anda modifikasi, 

(iv) tulislah jumlah sampel dan berikan penghargaan dari mana anda memperoleh 

sampel tersebut, (v) uraikan mengenai etika pengambilan data dan informed consent 

bila menggunakan data atau sumber dari manusia. 

g. Hasil 
Nyatakan hasil yang diperoleh berdasarkan metode yang digunakan. Jangan 

menampilkan data yang sama dalam dua bentuk yaitu tabel dan gambar/grafik. Jangan 

menuliskan rujukan pada bagian Hasil. Nilai rerata (mean) harus disertai dengan 

standard deviasi. Semua data yang diberikan pada bagian Hasil harus ditampilkan 

dalam bentuk tabel atau grafik.  

h. Pembahasan 
Buatah uraian pembahasan dari hasil riset dengan cara membandingkan data yang 

diperoleh saat ini dengan data yang diperoleh pada penelitian sebelumnya. Berikan 

penekanan pada kesamaan, perbedaan ataupun keunikan dari hasil yang anda peroleh. 

Jelaskan mengapa hasil riset anda seperti itu. Akhiri pembahasan dengan memberikan 

riset yang akan datang yang perlu dilakukan berkaitan dengan topik tersebut.  

i. Kesimpulan 

Buatlah kalimat yang berisi jawaban dari tujuan penelitian 

j. Ucapan Terima Kasih 

Tuliskan sumber dana riset (institusi pemberi, tahun penerimaan) dan orang yang 

mendukung pemberian dana tersebut. Sertakan pula nama orang yang mendukung atau 

membantu riset anda. 

k. Daftar Rujukan. Rujukan hanya memuat artikel yang telah dipublikasi, dan dipilih 

yang paling relevan dengan naskah. Cara penulisan rujukan mengikuti gaya pengutipan 

“nama-tahun” (APA style). Semua rujukan yang tertulis dalam daftar rujukan harus 

dirujuk di dalam naskah. Penulis harus dirujuk di dalam naskah dengan menuliskan 

nama keluarga/nama belakang penulis dan tahun penerbitan di dalam kurung 

menggunakan format: (Potter & Perry, 2006) atau Potter dan Perry (2006). Gunakan 

nama penulis pertama dan “et al”, bila terdapat lebih dari tiga penulis. 
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Lampiran 1. Form Penilaian Ujian Skripsi 

 

LEMBAR PENILAIAN UJIAN KARYA TULIS ILMIAH/SKRIPSI 

 

Nama Peserta Ujian : ……………………………………………….. 

NIM/Nomor Ujian : ……………………………………………….. 

Judul   : ……………………………………………….. 

Tanggal Ujian  : ……………………………………………….. 

Nama Penguji  : ……………………………………………….. 

 

No Aspek Yang Dinilai Bobot Nilai 

(10-100) 

Ket. 

I PENULISAN    

A Penguasaan Penulisan 1   

 1. 1. Sistematika Penulisan    

 2. 2. Ketepatan penggunaan bahasa dan istilah    

 3. 3. Kerapian Penulisan.    

B Segi Ilmiah Tulisan 2   

 1. 1. Kesesuaian judul    

 2. 2. Penulisan latar belakang    

 3. 3. Tujuan dan manfaat penulisan    

 4. 4. Ketepatan penulisan tinjauan teori    

 5. 5. Penyusunan kerangka konseptual    

 6. 6. Hasil dan pembahasan    

 7. 7. Kemampuan menarik kesimpalan dan saran    

 8. 8. Penggunaan kepustakaan    

II PENYAJIAN    

A Kemampuan Penyajian 1   

 1. 1. Kemampuan mengemukakan konsep dan teori    

 2. 2. Kemampuan berbicara dengan jelas    

 3. 3. Kemampuan mengajukan materi secara sistematika    

 4. 4. Kemampuan menekankan berbagai hal penting    

 5. 5. Kemampuan teknik penyajian secara keseluruhan    

B Kemampuan Berdiskusi 2   

 1. 1. Kemampuan berdiskusi atau dialog    

 2. 2. Kemampuan menjawab dengan tepat    

 3. 3. Kemampuan menerima pendapat lain secara kritis    

 4. 4. Kemampuan mengendalikan  emosi    

 5. 5. Kemampuan mengemukakan pendapat    

 

Surabaya,……………………………… 

  Penguji 

NILAI AKHIR:       
N1+N2+N3+N4

6
 

 

    : ………………………  (……………………………….) 
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Lampiran 2: Form Lembar Konsultasi 

 

 

LEMBAR KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI 

 

Nama Mahasiswa  :  ……………………………………………………… 

Nama Pembimbing  : 1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

Judul Karya Tulis Ilmiah : ……………………………………………………… 

    …………………………………………………………….. 

 

No 
Hari, 

Tanggal 

Catatan pembimbing/Hal 

yang di revisi 
Hasil Revisian 

Tanda 

Tangan 
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Lampiran 3: Form Penyusunan Persetujuan Publikasi 

 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya, saya yang bertanda tangan 

di bawah ini : 

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

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

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

Fakultas  : ................................................................................................................ 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Program 

Studi S1 Keperawatan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya Hak Bebas Royalti Non-

Eksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

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

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

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

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

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, 

Program Studi S1 Keperawatan FIK UMSurabaya berhak menyimpan, mengalih 

media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan 

mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 

penulis/pencipta dan atau dengan pembimbing saya sebagai pemilik Hak Cipta. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

     Dibuat di : ........................................................... 

     Pada tanggal : ........................................................... 

     Yang menyatakan, 

 

 

 

     (.........................................) 
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Lampiran 4: Check List Persyaratan Seminar Proposal Skripsi 

 

CHECK LIST PERSYARATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

 

 

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

No Mahasiswa : ..........................................................................  

Pembimbing : ..........................................................................  

Judul Proposal Skripsi : ......................................................................................................   

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

NO PENJELASAN 

KELENGKAPAN 

KET ADA TIDAK 

ADA 

1 Mendaftar ke seketariat Akademik    

2 Print out power point yang akan digunakan dalam seminar    

3 Kartu bimbingan yang sudah ditanda tangani minimal 5 kali 

oleh pembimbing 

   

4 Menunjukkan lembar persetujuan ujian proposal yang telah 

ditandatangani oleh pembimbing skripsi 

   

5 Menyerahkan naskah proposal skripsi sebanyak 3 eksemplar 

(sampul biru muda) ke bagian sekretariat Akademik.  

   

 

Note: 

Semua dokumen diatas dijadikan satu dan dimasukkan dalam map berwarna kuning. 

Melihat kelengkapan persyaratan seminar proposal skripsi diatas, maka mahasiswa disetujui 

mengadakan seminar pada : 

Hari / Tanggal : ..........................................................................   

Jam : ..........................................................................  

Tempat Seminar : ..........................................................................    

 

 

        Mengetahui,  

Penanggung Jawab 

 

 

        (         ) 
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Lampiran 4: Check List Persyaratan Seminar Skripsi 

 

CHECK LIST PERSYARATAN SEMINAR SKRIPSI 

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

 

 

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

No Mahasiswa : ..........................................................................  

Pembimbing : ..........................................................................  

Judul Skripsi : ......................................................................................................   

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

NO PENJELASAN 

KELENGKAPAN 

KET ADA TIDAK 

ADA 

1 Mendaftar ke seketariat Akademik    

2 Print out power point yang akan digunakan dalam seminar    

3 Kartu bimbingan yang sudah ditanda tangani minimal 10 

kali oleh pembimbing 

   

4 Menyerahkan lembar persetujuan ujian skripsi yang telah 

ditandatangani oleh pembimbing skripsi 

   

5 Menyerahkan naskah proposal skripsi sebanyak 3 eksemplar 

(sampul biru muda) ke bagian sekretariat Akademik. 

   

 

Note: 

Semua dokumen diatas dijadikan satu dan dimasukkan dalam map berwarna kuning. 

Melihat kelengkapan persyaratan seminar proposal skripsi diatas, maka mahasiswa disetujui 

mengadakan seminar pada : 

Hari / Tanggal : ..........................................................................   

Jam : ..........................................................................  

Tempat Seminar : ..........................................................................    

 

 

        Mengetahui,  

Penanggung Jawab 

 

 

        (    )
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Lampiran 4: Alur bimbingan penyusunan Seminar proposal dan ujian skripsi  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAHASISWA 

JUDUL  
DISETUJUI 

JUDUL 

DITOLAK 

 PEMBIMBING 1 

 PEMBIMBING 2 PENGAJUAN 

JUDUL PROPOSAL 

PROSES 
BIMBINGAN 

PENGAMBILAN 
DATA AWAL 

 

PENYUSUNAN PROPOSAL 
dan 

PROSES BIMBINGAN 

 
PENGAJUAN 

UJIAN PROPOSAL 
(lihat form lampiran 

4 dan 5) 

TIDAK LULUS UJIAN PROPOSAL 

LULUS UJIAN PROPOSAL PROSES  
PENELITIAN  

 

PROSES  
BIMBINGAN 

 

UJIAN PEMAPARAN 
 HASIL PENELITIAN/SKRIPSI 

 

BEBAS 

TANGGUNGAN 

KEUANGAN 

TIDAK LULUS  
UJIAN SKRIPSI 

 

LULUS UJIAN 
SKRIPSI 

 

- PENYERAHAN MANUSCRIPT 
- LEMBAR PERSETUJUAN DAN 

PENGESAHAN YANG SUDAH 
DITANDATANGANI 

- CD FULL TEXT  & MANUSCRIPT 
 


