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  VISI PROGRAM STUDI   

 

“Menjadi Program Studi Ners terkemuka dan berkeunggulan di bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni/ kiat (IPTEKS) dalam bidang keperawatan berbasis 

komunitas yang berwawasan global dan berdasar nilai-nilai islam pada tahun 2030”. 

 

 

  MISI PROGRAM STUDI  

 

1. Menyelenggarakan pendidikan ners yang unggul dan terkemuka dalam IPTEKS 

keperawatan berbasis pada bidang keperawatan komunitas dan nilai- nilai Islam. 

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang unggul dan terkemuka dalam IPTEKS 

keperawatan berbasis pada bidang keperawatan komunitas. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan 

terkemuka dalam IPTEKS keperawatan berbasis pada bidang keperawatan 

komunitas. 

4. Menyelenggarakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian sesuai perkembangan IPTEKS keperawatan berbasis pada bidang 

keperawatan komunitas dan nilai-nilai Islam. 

 

 

  TUJUAN PROGRAM STUDI  

 

1. Menghasilkan ners yang unggul dan terkemuka dalam IPTEKS keperawatan 

berbasis pada bidang keperawatan komunitas dan nilai-nilai Islam. 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan terkemuka dalam 

IPTEKS keperawatan berbasis pada bidang keperawatan komunitas. 

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan terkemuka dalam 

IPTEKS keperawatan berbasis pada bidang keperawatan komunitas. 

4. Mewujudkan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan 
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pengabdian sesuai perkembangan IPTEKS keperawatan berbasis pada bidang 

keperawatan komunitas dan nilai-nilai Islam. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya 

sehingga buku Panduan Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Keperawatan di 

Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammmadiyah Malang ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Penulisan Skripsi merupakan bagian dari kurikulum pendidikan Program Studi 

Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Penulisan karya ilmiah ini dilakukan sebelum mahasiswa menyelesaikan pendidikan 

pada program akademiknya. Melalui kegiatan penulisan skripsi ini, mahasiswa 

diharapkan mampu melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah dari hasil 

penelitiannya dengan menerapkan metode penelitian dan penulisan karya ilmiah 

yang baik dan benar. 

Buku ini menyajikan panduan yang sifatnya umum untuk penulisan karya 

ilmiah. Buku Panduan Skripsi ini akan digunakan oleh terutama mahasiswa, 

pembimbing maupun penguji dalam proses penyusunan skripsi, sehingga 

kemungkinan terjadinya kesenjangan dapat diminimalkan. 

Di masa mendatang Buku Panduan Penulisan Skripsi ini akan terus 

disempurnakan, dengan harapan untuk dapat lebih membantu kelancaran 

mahasiswa dalam menulis tugas akhir dengan kualitas sebaik-baiknya. Akhirnya tim 

penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan Buku Panduan Penyusunan Skripsi ini. 

 

 

Malang, September 2020 

Tim Penyusun 
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BAB I 

INFORMASI UMUM 

 

A. SKRIPSI 

1. Pengertian 

Skripsi adalah laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa program sarjana di lingkungan PSIK FIKES Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan bimbingan dosen pembimbing skripsi untuk 

dipertahankan dihadapan sidang sarjana sebagai syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana. 

Skripsi merupakan hasil penelitian yang asli atau pembuktian yang dapat 

bersifat memperbaharui, mengembangkan, menemukan, dan menegaskan 

teori-teori/fakta-fakta dalam lingkup disiplin keilmuannya yang dapat berupa 

penelitian dasar, penelitian terapan, atau gabungan keduanya. Atau laporan 

magang yang telah dilaksanakan sesuai dengan bidang ilmunya. Atau Karya 

ilmiah sesuai bidang ilmunya yang dikompetisikan tingkat nasional dan 

memperoleh gelar penghargaan. Karya ilmiah sesuai bidang ilmunya yang 

dimuat dalam Jurnal Internasional.  Atau Lolos Mengikuti Pekan Karya Ilmiah 

Nasional dan memperoleh gelar penghargaan. 

Penelitian dapat berupa penelitian laboratorium atau penelitian 

lapangan. Sedangkan topik skripsi harus merupakan suatu problema yang 

menyangkut bidang keilmuannya yang sesuai dengan program studinya. Topik 

skripsi bisa diusulkan oleh mahasiswa sesuai dengan minat mahasiswa, dan bisa 

diberikan atau merupakan bagian dari penelitian dosen pembimbing. 

Mahasiswa sebelum melaksanakan skripsi harus mengajukan suatu 

usulan skripsi atau proposal penelitian secara tertulis dan sudah disetujui oleh 

calon pembimbing kepada ketua program studi. Seleksi atas usul skripsi 

dilakukan melalui rapat dosen pada program studi dengan mempertimbangkan 

kelayakannya. Produk akhir dari skripsi berupa: naskah skripsi, naskah publikasi, 

dan/atau produk lain yang menyertainya bentuk Selain skripsi mengacu pada 

Keputusan Rektor No 32 Tahun 2017. 

2. Beban Studi 

Bobot keseluruhan dari Skripsi dalam satu semester bagi mahasiswa 

program sarjana adalah 6 (enam) SKS, yang penyelenggaraannya dapat 
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dilaksanakan di tatanan layanan kesehatan. 

3. Tujuan Tugas Akhir 

1. Membekali mahasiswa dalam mempertajam berfikir secara kritis, logis, dan analitis. 

2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah secara komprehensif. 

3. Melatih kemandirian mahasiswa dalam mengembangkan karier ilmiah. 

4. Mempersiapkan diri untuk melanjutnya studi, berkarya di masyarakat atau dunia 

kerja. 

 

B. PERSYARATAN UMUM 

Terdaftar aktif sebagai mahasiswa PSIK FIKES Universitas Muhammadiyah Malang serta 

memenuhi persyaratan administrasi meliputi: 

1. Mahasiswa yang sekurang-kurangnya pada awal semester 7 telah lulus 120 

SKS. 

2. IPK minimal 2,5. 

3. Telah lulus matakuliah metodologi penelitian dan atau matakuliah lain yang 

sesuai (Biostatistik). 

4. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan menempuh tugas akhir dalam 

bentuk skripsi, dengan ketentuan; pada semester 8 (delapan) belum 

menuntaskan 100 sks dan IP 2,0 - 2,5 dan telah lulus matakuliah metodologi 

penelitian. 

 

C. PEMBIMBING 

1. Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa PSIK FIKES Universitas Muhammadiyah 

Malang adalah dosen yang sedang aktif melaksanakan tugas sebagai dosen dan 

diberi wewenang melalui surat keputusan dekan untuk membimbing mahasiswa 

dalam melaksanakan Tugas Akhir. 

2. Tugas Akhir dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang dosen pembimbing yang 

memiliki keahlian dan atau kepakaran dengan persyaratan umum sebagai 

berikut: 

a. Masa kerja sebagai dosen lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak sedang 

mendapatkan sanksi administratif maupun akademis. 

b. Dosen/tenaga ahli dari luar fakultas dengan keahlian sesuai dengan 

tugas akhir yang dikerjakan dan mendapat persetujuan dari ketua 

program studi. 

c. Dosen pembimbing Tugas Akhir memiliki jabatan akademik sekurang-
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kurangnya asisten ahli. 

e. Tugas Akhir program sarjana; pembimbing sekurang-kurangnya bergelar 

magister (S2), atau spesialis (SP 1). 

3. Dosen pembimbing berfungsi sebagai fasilitator yang mengarahkan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan karya tulis ilmiah, serta 

mengujinya. 

4. Pembimbing I dan II memiliki hak dan wewenang yang sama untuk membimbing 

dengan ketentuan sebagai berikut; 

a. Mampu bekerjasama dengan sesama pembimbing dan mahasiswa. 

b. Mengedepankan kepentingan akademik dan kepentingan mahasiswa. 

c. Melayani mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan tugas akhir 

tepat waktu. 

d. Menyediakan waktu pembimbingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali 

dalam seminggu. 

5. Pembimbing yang tidak bisa melanjutkan pembimbingan dapat diganti oleh 

pembimbing lain yang akan ditetapkan oleh dekan atas usul ketua program studi 

dengan ketentuan: 

a. Studi lanjut 

b. Cuti melahirkan 

6. Pembimbing bertanggung jawab kepada ketua program studi. 

7. Jumlah mahasiswa bimbingan untuk tiap pembimbing sebanyak-banyaknya 10 

(sepuluh) mahasiswa per semester kecuali seijin dekan. 

 

D. PENGUJI SKRIPSI 

1. Penguji skripsi disusun dan ditentukan oleh ketua program studi berdasarkan 

keahlian dan kepakarannya. 

2. Penguji I dan II merupakan dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa 

yang diuji. 

3. Apabila dipandang perlu, pembimbing diberi kesempatan untuk mengusulkan 

nama-nama calon penguji skripsi. 

4. Susunan tim penguji skripsi adalah penguji I sebagai ketua sidang sarjana, 

penguji II sebagai anggota tim penguji, pembimbing I sebagai moderator, dan 

pembimbing II sebagai sekertaris, jika pembimbing hanya 1 (satu) maka 

berperan sebagai moderator dan sekretaris. 

5. Persyaratan penguji I dan II skripsi sama dengan persyaratan pembimbing. 
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6. Pelaksanaan sidang sarjana ditetapkan oleh ketua program studi. 

 

E. KOMUNIKASI PEMBIMBINGAN 

• Jika terdapat dua pembimbing, maka kedua pembimbing melakukan pertemuan 

awal untuk menyamakan persepsi tentang bimbingannya. 

• Membuat kesepakatan dan jadual dengan mahasiswa agar penulisan tugas akhir 

dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan penyelesaian skripsi yaitu 12 (dua 

belas) bulan atau dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan. 

• Pembimbing menggunakan berita acara pembimbingan dan log book sebagai 

sarana komunikasi antar pembimbing dan mahasiswa dengan program studi. 

• Memberikan pelayanan prima one day respond maksimal 24 jam setelah 

mahasiswa meletakkan naskahnya baik melaui telephone, SMS, e-mail, sosial 

media, atau meletakkan komunikasi lewat surat atau selembar kertas. 

• Proses pembimbingan dilakukan sekurang-kurangnya 12 kali dalam bentuk 

tatap muka sekurang-kurangnya 9 (sembilan) kali dan selebihnya dapat 

dilakukan melalui media virtual. 

 

F. PELAKSANAAN DAN BIAYA PENELITIAN 

1. Skripsi dengan penelitian laboratorium dapat dilakukan di laboratorium 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Semua fasilitas akademik yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang bisa 

dipergunakan oleh mahasiswa dalam penyusunan skripsi dengan mengikuti 

peraturan yang berlaku. 

3. Penelitian yang dilakukan di luar FIKES Universitas Muhammadiyah Malang 

harus mengajukan ijin penelitian melalui Dekan. 

4. Setelah penelitian selesai dilakukan, mahasiswa harus mendapatkan surat 

keterangan telah melakukan penelitian atau pengambilan data dari instansi 

tempat melakukan penelitian. Surat keterangan tersebut menjadi salah satu 

lampiran dalam naskah skripsi. 

5. Selama melaksanakan skripsi mahasiswa diharuskan mempunyai log book yang 

mencatat kegiatan pelaksanaan skripsi dan setiap kegiatan diketahui dan 

ditandatangani oleh dosen pembimbing I atau pembimbing II. 

6. Semua biaya yang muncul karena kegiatan pelaksanaan penelitian dan 

penyusunan skripsi menjadi beban mahasiswa. 

7. Biaya pada penelitian mahasiswa yang menjadi bagian dari penelitian dosen 
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diatur berdasarkan kesepakatan dengan pembimbing. 

 

G. KODE ETIK PENULISAN SKRIPSI 

Kode etik adalah 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. 
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BAB II 

KOMPETENSI MATA AJAR 

 

Sasaran Pembelajaran Akhir 

Saat dihadapkan pada kasus klien individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang 

mengalami masalah kesehatan pada area peminatan tertentu (keperawatan anak, 

keperawatan maternitas, keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa, keperawatan 

gawat darurat, keperawatan keluarga-komunitas serta keperawatan gerontik), mahasiswa 

mampu menuliskan/menuangkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah dengan 

melakukan analisis terhadap teori dan konsep mengenai topik yang diteliti di area 

peminatannya serta mampu mempublikasikannya dalam seminar maupun publikasi tertulis. 

 

Sasaran Pembelajaran Penunjang 

Saat dihadapkan pada klien individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang 

mengalami masalah kesehatan pada area peminatan tertentu (keperawatan anak, 

keperawatan maternitas, keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat, 

keperawatan jiwa, keperawatan keluarga-komunitas serta keperawatan gerontik), 

mahasiswa mampu: 

1. Menyusun naskah skripsi yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. 

2. Menyajikan hasil penelitian di depan dewan penguji. 

3. Mempertahankan hasil penelitian di depan dewan penguji. 

4. Menyempurnakan naskah akhir skripsi sesuai dengan masukan dewan penguji 
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BAB III  

SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Cover 

Lembar pengesahan 

Kata pengantar 

Daftar isi 

Daftar tabel 

Daftar gambar 

Daftar lampiran 

Daftar arti, lambang, singkatan dan istilah 

Abstrak 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan 

1.4 Manfaat 

1.5 Keaslian Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 3.1 Kerangka Konsep 

 3.2 Hipotesis 

BAB IV METODE PENELITIAN 

 4.1 Desain Penelitian 

 4.2 Populasi, Tehnik sampling dan Sample 

4.4 Variabel Penelitian 

4.5 Definisi Operasional 

4.5 Tempat Penelitian 

4.6 Waktu Penelitian 

4.7 Instrumen Penelitian 

4.8 Prosedur Pengumpulan Data 

4.9 Analisis Data 

BAB V HASIL PENELITIAN 

BAB VI PEMBAHASAN 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 
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 7.1 Kesimpulan 

 7.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

PENJELASAN: 

1. COVER 

a. Halaman cover berisi komponen: 

1) Judul skripsi, jumlah kata pada judul skripsi tidak lebih dari 14 kata. Judul 

skripsi secara lengkap diketik dengan huruf kapital. Jenis huruf Garamond, font 

14, dan dicetak tebal 

2) Bisa ditambahkan lokasi/tempat penelitian. 

3) Proposal Penelitian atau Skripsi. Huruf Garamond font 18, dan dicetak tebal 

(bold). 

4) Logo Universitas Muhammadiyah Malang. Logo terletak tepat di tengah 

dengan ukuran panjang 4.5 cm x lebar 5 cm. 

5) Nama penyusun/mahasiswa disertai NIM. 

6) Nama Program Studi, Fakultas dan Universitas. Diketik kapital dengan jenis 

huruf Garamond, font 14 dicetak tebal. 

7) Tahun dilaksanakan program skripsi. 

8) Sampul luar ini tidak dibubuhi nomor halaman. 

9) Halaman ini dijilid (terusan/langsung) dengan kertas buffalo warna biru tosca 

muda untuk proposal sedangkan biru tosca tua (hardcover) untuk 

pengumpulan naskah skripsi. 

b. Halaman sampul dalam: isi sama dengan halaman sampul luar, tetapi 

menggunakan kertas putih. 

2. LEMBAR PENGESAHAN 

Lembar pengesahan ini berisi kalimat yang menyatakan bahwa pembimbing telah 

menyetujui skripsi untuk dipertahankan (baik dipertahankan dalam seminar proposal 

atau seminar hasil skripsi). Secara rinci komponen pada pernyataan persetujuan adalah: 

1) Tempat, bulan dan tahun disetujui. 

2) Nama pembimbing, I dan NIP UMM. 

3) Nama pembimbing II dan NIP UMM. 

4) Ketua Program Studi dan NIP UMM. 
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3. KATA PENGANTAR 

Penulisan kata pengantar mengikuti ketentuan: Menggunakan bahasa Indonesia baku, isi 

meliputi ucapan syukur dan terima kasih yang disampaikan oleh peneliti kepada pihak 

terkait sesuai hirarki (Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan – Ketua Program Studi – Dosen 

Pembimbing – Dosen Penguji – Ketua/ Kepala/ Pimpinan Instansi / Lokasi Penelitian – 

Responden – Dosen dan staff Jurusan – Keluarga – Sejawat) 

4. DAFTAR ISI (Sesuai contoh di lampiran.....) 

5. DAFTAR TABEL (Sesuai contoh di lampiran......) 

Contoh: Tabel 2.1 

Keterangan: 

Angka 2 menunjukkan tabel tersebut berada pada bab II 

Angka 1 menunjukkan bahwa tabel tersebut merupakan tabel yang pertama kali di bab 

tersebut 

Tabel diberi judul di atas tabel, berjarak 1 spasi 

 

6. DAFTAR GAMBAR (Sesuai contoh di lampiran......) 

Contoh: Gambar 2.1 

Keterangan: 

Angka 2 menunjukkan gambar tersebut berada pada bab II 

Angka 1 menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan gambar yang pertama kali di bab 

tersebut 

Tabel diberi judul di atas gambar, berjarak 1 spasi 

 

7. DAFTAR LAMPIRAN (Sesuai contoh di lampiran......) 

8. Daftar arti, lambang, singkatan dan istilah (Sesuai contoh di lampiran......) 

9. ABSTRAK 

a. Abstrak ditulis dengan jumlah kata maksimal 200 kata.  

b. Ditulis dengan spasi antar paragraf satu (single spacing). 

c. Disertai kata kunci tidak lebih dari 5 kata. 

d. Penulisan bahasa asing dicetak miring.  

e. Terdiri dari judul penelitian, nama peneliti beserta pembimbing, alamat email peneliti, 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik analisa 

data, hasil penelitian dan kesimpulan. 

f. Ditulis dalam 2 bahasa yaitu Indonesia dan Inggris. 
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10. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang  

1) Masalah yang diteliti merupakan masalah yang aktual yang terjadi di RS, 

keluarga dan masyarakat, diperoleh dari pengamatan dan kajian (diagnosis). 

2) Masalah yang akan diteliti merupakan masalah penting dan mendesak untuk 

dipecahkan dan dapat dilaksanakan dilihat dari kesediaan waktu, biaya, dan 

daya dukung lainnya. Jelaskan/ uraikan/ identifikasi  “Topic Sentence” dengan 

menggunakan pernyataan yang jelas dan apa parameternya. 

3) Identifikasi masalah penelitian disertai data pendukung, baik yang berasal dari 

pengamatan maupun dari kajian pustaka. Dukungan dapat berupa hasil-hasil 

penelitian terdahulu, akan lebih memperkuat argumentasi mengenai urgensi 

serta signifikansi permasalahan yang akan diteliti. Berikan alasan/ justifikasi 

mengapa topik tersebut: penting (important is)/ menarik (interesting is)/ 

problematic/ relevant. 

4) Analisis masalah untuk menentukan penyebab masalahnya. 

5) Mencantumkan alternatif tindakan pemecahan masalah disertai argumentasi 

logis terhadap pilihan tindakan (mis. Kesesuaian dengan masalah, 

kemutakhiran, keberhasilan dalam penelitian sejenis, dll.), menunjukkan 

mengapa area penelitian itu penting, menarik, bermasalah atau relevan dalam 

beberapa hal. Alasan mengapa perlu dilakukan review literatur mengklarifikasi 

area kontroversi dan kesepakatan antara para ahli di area tersebut 

mengevaluasi penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi kesenjangan (yaitu 

area yang belum dijelajahi) membantu membenarkan penelitian Anda dengan 

menunjukkan perbedaannya dari karya lain di area yang sama. Kesenjangan 

(Knowledge Gap) apa yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan topic 

yang anda pilih dengan mengidentifikasi masalah atau bertujuan 

mengembangkan pengetahuan sebelumnya. Kemudian berikan kesimpulan 

secara umum antara yang setuju dan tidak setuju. 

 

Contoh paragraph dalam latar belakang sebagai berikut: 
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b. Rumusan masalah 

Perumusan masalah diawali dengan membandingkan kenyataan atau fenomena 

dengan harapan sesuai dengan teori dan konsep. Peneliti akan membuat pernyataan 

yang dilandasi oleh pemikiran teoritis kebenarannya perlu dibuktikan sangat 

mendasar yang pada penelitian nantinya akan menjawab tujuan penelitian. 

c. Tujuan 

Tujuan penelitian terdiri dari penjelasan tujuan umum dan khusus, sehingga 

pembaca mengerti tentang pentingnya penelitian ini dilaksanakan. 

d. Manfaat 

Manfaat penelitian membahas manfaat untuk layanan kesehatan termasuk 

keperawatan juga perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu keperawatan, 

sehingga hasilnya dapat digunakan oleh ilmuwan lain dalam mengembangkan IPTEK. 

e. Keaslian Penelitian 

Keaslian penulisan karya tulis atau riset berupa penjelasan tentang hasil penelitian 

terkait penelitian 

 

11. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematik tentang teori dasar yang relevan, 

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

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

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

sumber primer. 

b. Bahan-bahan tinjauan pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal 

penelitian, laporan penelitian, buku dan e-book dengan prosentase 70% jurnal dan 

hasil penelitian dan 30 % buku atau e-book. 
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12. KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

a. Kerangka konsep 

Kerangka koseptual disintesis, diabstraksi dan dari berbagai teori dan pemikiran 

ilmiah, yang mencerminkan paradigma sekaligus tuntunan untuk memecahkan 

masalah penelitian dan merumuskan hipotesis. Kerangka konseptual penelitian dapat 

berbentuk bagan, model matematik, atau persamaan fungsional, yang dilengkapi 

dengan uraian kualitatif. 

Langkah-langkah membuat kerangka konsep: 

1) Tentukan fenomena – variabel yang akan diteliti. 

2) Uraikan konsep masing-masing variabel yang akan diteliti. 

3) Kaitkan masalah penelitian dengan konsep yang telah diuraikan. 

b. Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka konseptual 

penelitian dan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dihadapi, 

yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta empiris. 

13. METODE PENELITIAN 

a. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan wadah menjawab pertanyaan penelitian atau menguji 

kesahihan hipotesis.  Macam tipe desain   yang digunakan dalam keperawatan 

misalnya deskriptif-analitik, studi kasus, cross sectional, quasy-experimen dan true –

experimen.  

b. Populasi, tehnik sampling dan sampel 

Populasi adalah seluruh subjek atau data dengan karakteristik tertentu yang akan 

diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Penentuan jumlah 

sampel juga dapat dihitung dengan formula/rumus yang sesuai. Sampel dipilih sesuai 

dengan metode pemilihan sampel (sampling). Pada bagian ini juga dituliskan cara 

penghitungan dan tehnik pemilihan sampel yang digunakan. 

c. Definisi Operasional 

Definisi operasinal diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian 

atau ketidakjelasan makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Istilah yang 

perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-

konsep pokok yang terdapat di dalam skripsi. Definisi lebih dititikberatkan pada 

pengertian yang diberikan oleh peneliti. Penyusunan definisi operasional 

memungkinkan oranglain melakukan hal yang serupa sehingga apa yang dilakukan 

oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. 
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Definisi operasional terdiri dari: 

1) Variabel penelitian 

2) Definisi Operasional 

3) Alat ukur 

4) Hasil ukur 

5) Skala ukur 

d. Tempat Penelitian 

Dimaksud disini adalah tempat dan waktu penelitian berlangsung. Penetapan tempat 

penelitian atau lokasi penelitian harus disertai dengan alasan pemilihan tersebut. 

e. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian terdiri dari waktu persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan. 

f. Instrumen Penelitian 

Bagian ini berisi uraian tentang macam spesifikasi instrument yang digunakan dalam 

pengumpulan data. Perlu disertai uraian tentang validitas dan reliabilitas serta 

pembenaran atau alasan menggunakan instrumen tersebut. 

g. Prosedur Pengumpulan Data 

Menguraikan tentang 1) langkah-langkah yang ditempuh dan teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data (prosedur penelitian), 2) kualifikasi dan jumlah petugas 

yang terlibat dalam proses pengumpulan data, serta 3) jadwal waktu pelaksanaan 

pengumpulan data. 

h. Analisa Data 

Menguraikan jenis analisis statistik yang digunakan. Pemilihan jenis analisa data 

sangat ditentukan oleh jenis data yang dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada 

tujuan yang hendak dicapai atau hipotesis yang hendak diuji. Oleh karena itu, yang 

pokok untuk diperhatikan dalam analisis data adalah ketepatan teknik analisanya, 

bukan kecanggihannya. 

i. Etika Penelitian. 

Menguraikan etika penelitian. Setiap penelitian kesehatan yang mengikut sertakan 

relawan manusia sebagai subjek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik 

(kaidah dasar moral), yaitu : 1) respect for persons (others), 2) beneficence dan non 

maleficence, serta 3) Justice. 

 

METODE PENELITIAN UNTUK LITERATURE REVIEW 

a. Desain  

Desain penelitian yang digunakan pada study ini adalah menggunakan literature 



Panduan Penyusunan Skripsi PSIK FIKES UMM   33  
 

33 | P a g e  
 

review, deskriptif, korelasi, RCT. 

Tidak diperkenankan menggunakan systematic review 

Menggunakan panduan “PRISMA” , contoh gambaran PRISMA dapat dilihat pada 

lampiran 18 hal 74 atau bisa di unduh di http://www.prisma-

statement.org/PRISMAStatement/FlowDiagram.aspx). 

b. Metode Pencarian data base 

- Rumuskan pertanyaan penelitian dan tujuan 

Pertanyaan penelitian dan tujuan yang dirumuskan dengan jelas adalah salah 

satu petunjuk yang digunakan untuk memandu dalam metodologi. Pencarian 

dan pemilihan literature harus relevan. Pencarian dapat di rumuskan 

berdasarkan PICO (Populasi/ problem, intervensi, comparasi dan outcome). 

Dari perumusan PICO ini tentukan keywords masing-masing dan selanjutnya 

digunakan dalam pencarian data di database yang tersedia. 

- Pencarian data base pada study ini minimal menggunakan 4 data base: 

misalnya Pubmed, Proquest, Portal garuda, Google scholar, EBSCO, Medline, 

Embase, CINAHL, PsycINFO dan ERIC dengan artikel yang digunakan minimal 

10 tahun terakhir. Contoh pencarian di database dapat dilihat di lampiran 17 

hal 63-73. 

- Lakukan skrining untuk kriteria inklusi 

- Menilai kualitas studi utama 

Artinya melakukan penyaringan materi yang akan dijadikan sebagai literature, 

dan menilai kualitas ilmiah dari studi yang dipilih, yaitu dengan menilai 

ketelitian desain dan metode penelitian. Penilaian kualitas ini dapat 

menggunakan check list instrument seperti yang diterbitkan oleh JBI (Joanna 

Briggs Institute) yang setiap jenis studi memiliki instrument penilaian yang 

berbeda. Contoh cek list dapat dilihat di lampiran 18 hal 76 atau versi full dapat 

diunduh di: https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-

05/JBI_Critical_Appraisal-Checklist_for_Systematic_Reviews2017_0.pdf 

- Melakukan ekstraksi data 

Mengumpulkan dan menggali informasi yang ada dari setiap studi utama yang 

termasuk dalam sampel dan memutuskan studi apa yang relevan dan diminati. 

Informasi penting yang diperhatikan adalah tentang bagaimana, kapan, 

dimana dan oleh siapa studi utama tersebut dilakukan, serta desain dan 

metode penelitian, apakah menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. 

- Melakukan analisa data  

http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/FlowDiagram.aspx
http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/FlowDiagram.aspx
https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-05/JBI_Critical_Appraisal-Checklist_for_Systematic_Reviews2017_0.pdf
https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-05/JBI_Critical_Appraisal-Checklist_for_Systematic_Reviews2017_0.pdf
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Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menyusun, mengatur, 

menggabungkan dan membandingkan antara bukti yang diekstrak dengan 

studi yang diminati.  

 

 

14. HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian merupakan bagian utama dalam laporan penelitian, namun biasanya 

merupakan bagian yang paling ringkas yang disajikan dalam bentuk teks, tabulasi atau 

piktorial agar lebih jelas dengan susunan sebagai berikut: 

a. Pengantar Bab 

Berisi penjelasan umum tentang Bab hasil, cukup satu paragraph. 

b. Penjelasan tentang karakteristik sampel 

Gambarkan karakteristik sampel meliputi semua data demografi yang diambil dan 

berkaitan datanya seperti usia, tingkat pendidikan, agama, dll. 

c. Penjelasan tentang hasil untuk setiap tujuan, pertanyaan penelitian untuk setiap 

tujuan, pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian (bila ada). Gambarkan 

jawaban untuk setiap pertanyaan/hipotesis penelitian dalam penampilan sejumlah 

data atau tabel dengan jelas. 

 

Untuk Literatur review, buatlah flowchart proses pencarian artikel dengan tahapan 

seleksi sebagai berikut: 

1. Indentifikasi: sebutkan dari database mana saja seluruh artikel yang didapat 

dengan menggunakan search engine berdasakan “keywords” topik pilihan, 

termasuk juga hasil pencarian dari grey resources. 

2. Screening: identifikasilah kesamaan/ duplikasi dari seluruh artikel anda yang 

terkumpul kemudian melanjutkan dengan artikel hasil screening. 

3. Eligibility: cermati dan pilihlah artikel-artikel hasil no. 2 berdasarkan: Judul dan 

lakukan seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. 

4. Included: dapatkan artikel-artikel yang siap untuk dilakukan ekstraksi data. 

 

Buatlah kolom ekstraksi data dengan mencantumkan identifikasi (minimal): 

 

Author, 

Publication 

year 

Country 

of 

origin 

Study 

Design 

Quality 

Score 

Population Sample Intervention* Comparation* Outcome Comments 

*Disesuaikan dengan tujuan study/ penelitian 
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15. PEMBAHASAN 

Bagian ini peneliti menjelaskan makna hasil penelitiannya. Pembahasan bukanlah 

pengulangan ringkasan hasil penelitian, namun merupakan penjelasan rinci hasil 

penelitian yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian yang sudah dibahas 

di tinjauan teoritis tidak perlu diulang, tetapi hasil yang didapat dibandingkan, atau 

diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya. Isi pembahasan minimal 50% dari jumlah 

halaman tinjauan pustaka. 

Pembahasan terdiri dari: 

a. Pengantar Bab 

Menjelaskan tentang isi/konten Bab ini secara singkat. 

b. Interpretasi dan Diskusi Hasil 

Jika diperlukan Judul sub bab mengikuti tujuan penelitian yang berisi membandingkan 

hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan: apakah 

memperkuat, berlawanan, ataukah memberikan hasil yang baru. Tiap pernyataan 

tersebut harus dijelaskan dan didukung oleh literatur yang sudah dibahas pada 

tinjauan pustaka. 

Pada studi Literatur Review, pada interpretasi hasil dan diskusi membahas sebagai 

berikut: 

a. Membahas tentang hasil ekstraksi data berdasarkan tujuan dilakukannya review 

literatur. 

b. Pembahasan berdasarkan fakta yang ada pada hasil ekstraksi data dan 

interpretasinya yang didukung oleh teori/ konsep dari literatur. (F dan T) tidak 

diperlukan opini dari author. 

 

c. Keterbatasan penelitian 

Berisikan alasan-alasan rasional yang bersifat metodologik akan kesehatan 

umumnya dan layanan keperawatan khususnya. 

 

16. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini memuat kesimpulan hasil pembahasan penelitian secara sistematis yang 

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

yang disampaikan berkaitan dengan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan. Saran 

tersebut harus berkait dengan hasil penelitian yang dilakukan, dapat berupa bentuk 

kebijakan, upaya praktis pemecahan masalah yang dihadapi dan aspek yang dapat diteliti 
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lebih lanjut. Saran tersebut hendaknya dibuat secara operasional sehingga bermanfaat 

bagi mereka yang menerima saran tersebut. 

 

17. DAFTAR PUSTAKA 

a. Jenis-jenis/Sumber Informasi 

Sumber Informasi yang ditulis di dalam daftar pustaka haruslah relevan dengan 

masalah penelitian. Sumber informasi ini dapat berupa: buku, salah satu bab dari 

suatu buku, artikel di dalam suatu jurnal, artikel dari sumber elektronik, monograf, 

makalah dari suatu pertemuan ilmiah yang telah diterbitkan oleh suatu 

institusi/badan laporan atau penerbitan resmi dari suau institusi/departemen, artikel 

dari surat kabar dan naskah yang sedang disiapkan untuk diterbitkan dengan 

mencantumkan sedang dicetak dalam tanda kurung (sedang dicetak). 
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BAB IV 

ALOKASI WAKTU DAN JADWAL KEGIATAN 

 

1. Skripsi merupakan tugas akhir dari program sarjana keperawatan 

2. Pemrograman skripsi (mencakup proposal skripsi dan skripsi) dapat dilakukan di semester 

7 

3. Mahasiswa menentukan tema atau judul skripsi berdasarkan peminatan yang dipilih yaitu 

keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan medikal bedah, keperawatan 

gawat darurat, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga-komunitas serta keperawatan 

gerontik. Masing-masing daftar peminatan yang dibuka, ditentukan berdasarkan jumlah 

kuota. Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran online melalui website Biro skripsi S1 

Keperawatan UMM (http://s1-keperawatan.umm.ac.id/id/pages/biro-skripsi.html) 

4. Setiap mahasiswa akan mendapatkan 1 dosen pembimbing sesuai yang mahasiswa pilih. 

Kuota pembimbing adalah 1 dosen maksimal membimbing 10 mahasiswa. Namun, jika 

kuota pembimbing melebihi maka akan dilimpahkan kepada pembimbing lainnya sesuai 

dengan tema skripsi yang diajukan yang ditunjuk oleh prodi S1 Keperawatan.  

5. Setelah mendapatkan dosen pembimbing, maka mahasiswa wajib meminta tanda tangan 

persetujuan judul dan kesediaan pembimbing.  

6. Pembimbingan atau konsultasi dengan pembimbing dilakukan pada jam kerja dengan 

selalu menyertakan formulir/lembar konsultasi sebagai bukti konsultasi dengan 

pembimbing, mulai dari konsultasi judul penelitian. 

7. Penyelesaian skripsi dapat dilakukan maksimal pada semester 8, sebelum batas waktu 

ujian yang ditentukan oleh prodi Keperawatan. Akan tetapi, jika mahasiswa dapat 

menyelesaikan penelitian dan dapat menyelesaikan hasil dan pembahasan serta sudah di 

ACC oleh pembimbing, maka mahasiswa diperbolehkan ujian hasil di semester 7.  

8. Jadwal ujian seminar proposal dan seminar hasil akan ditentukan oleh prodi atau 

kesepakatan dewan penguji. 

9. Mahasiswa harus melengkapi berkas ujian skripsi, 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian, 

baik ujian seminar proposal maupun seminar hasil skripsi. Adapun persyaratan 

pemberkasan ujian sebagai berikut: 

a. Ujian seminar proposal skripsi 

• Transkrip yg menunjukkan telah lulus mata kuliah biostatistik dan riset 

keperawatan  

• Kwitansi bukti pembayaran skripsi dan perpanjangan skripsi (hanya 

diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah memprogram skripsinya lebih dari 
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1 tahun),  serta kuitansi pembayaran cek plagiasi. Bukti pembayaran wajib 

dibayarkan terpisah. 

• KSM semester terakhir yang telah ditandatangani oleh dosen wali dan 

berstatus mahasiswa aktif. 

• Bukti telah melakukan konsultasi kepada pembimbing, menunjukkan lembar 

konsultasi dan acc sempro  

• Angket persetujuan seminar proposal yang telah ditandatangani oleh 

pembimbing 

• Lembar pengesahan yang telah ditandatangani pembimbing, mengetahui 

kaprodi 

• Bukti telah lolos scan plagiarism bab 1 - 4  yang telah ditandatangani oleh biro 

skripsi dan petugas cek plagiasi 

b. Ujian Seminar hasil skripsi 

• KSM semester terakhir yang telah ditandatangani oleh dosen wali dan 

berstatus mahasiswa aktif. 

• Transkrip akademik sementara (bisa diminta di Tata Usaha Prodi) dan 

memastikan telah lulus semua mata kuliah. 

• Bagi mahasiswa dengan IPK kurang dari 3.00 harus melampirkan surat 

pernyataan bermaterai yang di tandatangani mahasiswa, orangtua, kaprodi 

dan mengetahui wakil dekan I. 

• Copy surat keterangan telah selesai melaksanakan penelitian ( dari lahan)  

• Kwitansi bukti pembayaran skripsi dan perpanjangan skripsi (hanya 

diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah memprogram skripsinya lebih dari 

1 tahun),  serta kuitansi pembayaran cek plagiasi. Bukti pembayaran wajib 

dibayarkan terpisah. 

• Copy ijazah SMA yg telah dilegalisir (2 lembar) 

• SKPI yang telah ditandatangani wakil dekan III 

• Copy sertifikat KKN,P2KK, ESP ( beserta transkrip ESP)  

• Melakukan pengisian evaluasi mutu melalui simutu.umm.ac.id  

• Lembar pengesahan yang telah telah ditandatangani pembimbing dan 

mengetahui Kaprodi. 

• Bukti telah melakukan konsultasi kepada pembimbing, menunjukkan lembar 

konsultasi dan acc seminar hasil skripsi. 

• Angket persetujuan (ACC) revisi seminar proposal yang telah ditandatangani 
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oleh pembimbing dan penguji, dan persetujuan seminar hasil yang telah 

ditandatangani oleh pembimbing. 

• Bukti telah lolos scan plagiarism bab 1 – 7 

• Blangko biodata peserta  beserta pas foto ukuran 4X6  = 4 lbr,  3 X 4 = 4 lbr 

• Foto Copy KTP 

• Foto Copy Surat tugas pembimbing dan penguji. 

Ketentuan prosentase hasil uji plagiasi setiap bab adalah sebagai berikut : 

No Jenis Naskah 
Maksimum 
Kesamaan 

1  Bab 1 (Pendahuluan) 10 % 

2  Bab 2 (Tinjauan Pustaka) 25 % 

3  
Bab 3 dan 4 (Kerangka konsep dan Metodologi 
penelitian) 

35 % 

4  Bab 5 dan 6 (Hasil dan Pembahasan) 15 % 

5  Bab 7 (Kesimpulan dan saran) 15 % 

6 Naskah Publikasi 25 % 

 

10. Setelah melakukan ujaian hasil, mahasiswa wajib merevisi naskah skripsinya sesuai 

dengan masukan penguji dan mendapatkan ACC dari penguji. Batas waktu penyelesaian 

revisi skripsi 1 minggu dari tanggal ujian skripsi.  

11. Mahasiswa wajib mengumpulkan laporan akhir dalam bentuk soft copy sebanyak 1 yang 

diserahkan ke prodi dan biro skripsi. Selain itu mengumpulkan juga ke para penguji 

(opsional, tergantung permintaan penguji).  

12. Pengumpulan Hard Copy diserahkan ke perpustakaan dan TU.  

13. Tata kerja penyusunan skripsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

No. 
AKTIVITAS MAHASISWA  

BIRO 
SKRIPSI 

PEMBIMBING TU 

1 Pengajuan Usulan Judul dan 
Dosen Pembimbing  

    

Konsultasi Kesediaan 
pembimbing  

X 
 

 X 
 

 

Pengajuan Judul 
X 
 

 X 
 

 

Evaluasi Judul  X   

Seleksi Administrasi  X  X 

Penetapan Dosen pembimbing  X   

2 Pembuatan Proposal      

Melakukan reading Course X    

Pengisian lembar Konsultasi   X  

Pembuatan Proposal X    

Konsultasi proposal ke 
Pembimbing 

X  X  

Penetapan Tim penguji  X   
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No. 
AKTIVITAS MAHASISWA  

BIRO 
SKRIPSI 

PEMBIMBING TU 

Ujian dan Seminar proposal X X X  

Perbaikan proposal X  X  

Persetujuan pembimbing   X  

Pengajuan Ijin Penelitian    X 

3 Pelaksanaan penelitian     
 

Pelaksanaan Penelitian X    

Konsultasi pembimbing X    

Persetujuan pembimbing   X  

4 Pelaksanaan Ujian      

Seleksi Administrasi  X   

Pengumuman pelaksanaan  X   

Pelaksanaan Ujian  X   

Pelaksanaan revisi ujian seminar 
proposal/hasil 

X 
   

Konsultasi revisi dengan penguji   X  

Persetujuan penguji   X  

Pengumuman Yudisium    X 

Penyelesaian Administrasi X   X 

Perbanyakan Penjilidan Skripsi X    

Pengurusan Ijasah X    
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14. Time schedule skripsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

No. Kegiatan Bulan 

Sep Okt Nop Des Jan* Feb Mar** Apr Mei Jun Jul*** Agt Sept 

1 Pengumuman pembimbing               

2 Pengajuan Topik ke Pembimbing              

3 Pembekalan mahasiswa skripsi              

4 Bimbingan penyusunan proposal              

5 Ujian Proposal dan perbaikan              

6 Pengajuan dan uji etik penelitian              

7 Proses pengambilan data penelitian              

8 Bimbingan penyusunan laporan hasil              

9 Ujian Skripsi dan perbaikan              

10 Pengumpulan naskah skripsi              

11 Submit/ publikasi              

12 Yudisium              

Catatan: dengan asumsi penyelesaian skripsi 1 tahun (2 semester) 

* : Ujian seminar hasil skripsi terjadwal Periode I 

** : Ujian seminar hasil skripsi terjadwal Periode II 

***: Ujian seminar hasil skripsi terjadwal Periode III 
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BAB V 

EVALUASI PEMBELAJARAN 

A. KETENTUAN KELULUSAN 

1. Setelah ujian selesai, ketua penguji wajib mengumumkan: 

a. Lulus tanpa/dengan revisi ringan 

b. Lulus dengan revisi yang banyak dan perlu diadakan ujian 

ulang/perbaikan yang lebih intensif 

c. Tidak lulus dan wajib dilakukan ujian ulang. 

2. Nilai batas lulus ujian skripsi ujian adalah B (71), pada mahasiswa dengan 
kondisi tertentu, maka Prodi berhak menetapkan kebijakan nilai kelulusan. 

3. Penilaian skripsi merupakan nilai rata-rata dari penilaian seminar 

proposal dan seminar hasil skripsi dengan bobot yang telah ditetapkan 

pada halaman sebelumnya 

a. Seminar Proposal Skripsi 

1) Nilai seminar proposal diperoleh dari rata-rata nilai yang diberikan 

oleh semua penguji. 

2) Nilai batas lulus yang ditetapkan adalah 2,75 (pada rentang nilai 0-

4) atau 68,75 (pada rentang nilai 0-100) 

3) Perbedaan nilai diantara penguji tidak boleh lebih dari 5 point (pada 

rentang nilai 0-100). Jika terjadi perbedaan lebih dari 5 point maka 

penguji akan membahas dan memusyawarahkan hal ini bersama tim 

penguji untuk memperoleh kesepakatan. 

4) Penilaian menggunakan formulir seminar proposal. 

b. Seminar hasil  Skripsi 

1) Nilai Seminar hasil skripsi diberikan oleh semua penguji. 

2) Nilai Seminar hasil skripsi harus lebih tinggi dari nilai seminar proposal. 

3) Perbedaan nilai diantara penguji tidak boleh lebih dari 5 point (pada 

rentang nilai 0-100). Jika terjadi perbedaan lebih dari 5 point, maka 

penguji I akan membahas dan merundingkan hal ini bersama team 

penguji untuk memperoleh kesepakatan. 

4) Penilaian menggunakan formulir seminar hasil skripsi. 

5) Nilai mahasiswa untuk skripsi ditetapkan dengan menggunakan 

formulir rekapitulasi nilai ujian skripsi. 
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B. PARAMETER PENILAIAN 

 

N O ASPEK YANG DINILAI PARAMETER 

I PENULISAN  
 A. PENGUASAAN PENULISAN 

 1.  Sistematika Penulisan Sesuai tata urutan yang berlaku: 
1. Bagian pendahuluan: halaman judul, pengesahan, 

kata pengantar, daftar isi, abstrak (IMRAD) 
2. Bagian isi: Pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan dan 
saran. 

3. Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran. 

 2. Ketepatan Penggunaan 
Bahasa dan Istilah 

1. Pungtuasi (Penggunaan tanda baca yang tepat) 
2. Diksi (Pemilihan kata yang tepat) 

 B.  SEGI ILMIAH TULISAN 
 1.  Kesesuaian judul 1. Isi tulisan sesuai judul: lingkup riset keperawatan. 

2. Memungkinkan untuk diteliti: penyelesaian 
masalah- masalah keperawatan. 

3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan 
praktik dan ilmu keperawatan. 

 2. Ketepatan penulisan 
masalah pada Latar 
Belakang 

1. Pernyataan masalah jelas 
2. Skala / justifikasi masalah 
3. Kronologis masalah (sebab dan akibat) 
4. Konsep solusi (dituliskan secara urut) 

 3.   Rumusan Masalah 1. Jelas dan ringkas 
2. Didukung oleh fakta 
3. Penting untuk diteliti 

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

 4.   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. 

 5. Ketepatan menuliskan 
Tinjauan Pustaka 

1. Semua variable dan factor yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti dituliskan 

2. Setiap pernyataan didukung oleh Pustaka yang 
sesuai (Pengarang, tahun dan no. hal) 

3. Kejelasan dalam membuat paraphrase”
 setiap pernyataan. 

 6. Penyusunan Kerangka 
Konseptual 

1. Berdasarkan teori / model yang berlaku 
secara umum 

2. Menggambarkan semua yang tertulis pada 
Tinjauan Teori. 
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 7.   Perumusan Hipotesis 1. Kalimat pernyataan (antara variable) 
2. Hipotesis Kerja / nol 

3. Dapat diuji 
4. Berdasarkan teori 
5. Memprediksi 

 8. 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 

6. Penentuan instrument penelitian tepat (valid 
d a n  reliable) menjawab pertanyaan masalah. 

7. Penggunaan pengolahan data yang tepat 
(kualitatif / kuantitatif: statistic) 

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

9. Penulisan Ethical Clearance 

 9.   Kemampuan menulis 
hasil 

1. Kalimat pengantar 
2. Penulisan karakteristik tempat dan ressponden 

/ sampel (data demografi) 
3. Data dianalisis berdasarkan hasil: mencari data 

atau angka yang menonjol atau menyimpang; 
hubungan pokok yang diuji. 

4. Hanya menjelaskan What (tidak ada penjelasan 
Wh y  dan How). 

 10. Pembahasan 1. Menganalisis makna hasil penelitian 
dighubungkan dengan tujuan penelitian 
(menjelaskan Why dan How) 

2. Penulisan mengandung unsure; fakta 
(dianalisis); teori / pustaka; opini (pendapat 
peneliti) 

3. Isi tulisan; disesuaikan dengan tujuan khusus 
penelitian. 

4. Dituliskan keterbatasan penelitian 
5. Penulisan secara wajar, tidak berlebihan. 

 11. Kemampuan dalam 
menarik kesimpulan dan 
membuat saran 

1. Simpulan ditulis untuk menjawab masalah/ 
tujuan penelitian 

2. Didasarkan pada hasil dan pembahasan 
3. Ringkas dan jelas dalam member makna hasil 

dengan meminimalkan penulisan angka-angka 
hasil uji statistik 

 12. Pengguanaan 
Kepustakaan 

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

2. Pustaka diambil dari tahun terbit maksimal 10 
tahun terakhir 

3. Pustaka yang dianjurkan adalah jurnal-jurnal hasil 
penelitian terbaru (internet); buku. 

II PENYAJIAN SKRIPSI 
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 A.  Kemampuan Penyajian 1. Kemampuan mengemukakan konsep dan teori 
2. Kemampuan berbicara dengan jelas 

3. Kemampuan menyajikan materi secara sistematis 
4. Kemampuan dalam menekankan beberapa hal 

yang penting 
5. Kemampuan teknik penyajian secara keseluruhan 

 B.   Kemampuan Berdiskusi 1. Kemampuan berkomunikasi/dialog 
2. Kemampuan menjawab dengan tepat 

3. Kemampuan menerima fakta baru secara terbuka 
4. Kemampuan menerima pendapat lain secara kritis 

5. Kemampuan mengendalikan emosi 
6. Kejujuran mengemukakan pendapat 
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BAB VI 

TATA CARA PENULISAN 

 

6.1 SUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN 

Cara Penulisan Kutipan dan Sumber Pustaka: kutipan dan daftar pustaka ditulis menggunakan 

reference manager menurut format APA6 th edition sebagai berikut: 

1. Kutipan dalam paragraf 

Ide atau sumber informasi orang lain yang dilakukan paraphrase dengan kata-kata Anda 

sendiri, perlu menuliskan dari mana sumber informasi asli berasal. Cara mengutip dalam 

teks, gunakan nama belakang penulis (atau editor) diikuti dengan tahun penerbitan. 

 

Penulisan daftar pustaka: 

 

Whitney, E., & Rolfes, S. (2011). Understanding nutrition (12th ed.). Australia: Wadsworth Cengage 

Learning. 

Note: This book did not have a city for place of publication, just a country. 

Extra note: This book has an edition.  This information is included straight after the title. 

 

 

Contoh: 
 

Water is a necessary part of every person’s diet and of all the nutrients a body needs to 

function, it requires more water each day than any other nutrient (Whitney & Rolfes, 

2011). 

atau 

Whitney and Rolfes (2011) state the body requires many nutrients to function but highlight that 

water is of greater importance than any other nutrient. 

atau 

Water is an essential element of anyone’s diet and Whitney and Rolfes (2011) emphasise it 

is more important than any other nutrient. 
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1.1. Tiga, empat, atau lima penulis 

Jika sebuah karya memiliki tiga (3), empat (4) atau lima (5) penulis, kutip semua penulis 

pertama kali dan selanjutnya cantumkan nama belakang penulis pertama diikuti kata et al. 

('Et al.' Adalah bahasa Latin untuk 'dan lainnya') 

 

Penulisan daftar pustaka: 

 

Watson, R., McKenna, H., Cowman, S., & Keady, K. (Eds.). (2008). Nursing reseach: Designs and 

methods. 

Edinburgh, Scotland: Churchill Livingstone Elsevier. 

 

Note: The people were identified as the editors, hence ‘(Eds.)’ is a shortened version of Editors. 

 

1.2. Enam atau Tujuh penulis 

Jika sumber pustaka memiliki enam (6) atau lebih penulis, sebutkan hanya nama belakang 

penulis pertama diikuti oleh et al. setiap kali Anda mengacu pada sumber tersebut. 

Contoh: 

 

 (Mikosch et al., 2010)  

 

Penulisan daftar pustaka: 

When a source has up to seven (7) authors, include all names in the reference list. 

 

Mikosch, P., Hadrawa, T., Laubreiter, K., Brandl, J., Pilz, J., Stettner, H., & Grimm, G. (2010). 

Effectiveness of respiratory-sinus-arrhythmia biofeedback on state-anxiety in patients undergoing 

coronary angiography. Journal of Advanced Nursing, 66(5), 1101-1110. 

 

Contoh: 
 

Research can be defined as a systematic method of creating new knowledge or a way to verify existing 

knowledge (Watson, McKenna, Cowman & Keady, 2008). 

Deciding on a research method demands the researcher consider carefully the problem or area of 

investigation being researched (Watson et al., 2008). 
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1.3. Delapan atau lebih penulis 

Jika ada delapan (8) atau lebih penulis, sebutkan hanya nama belakang penulis pertama diikuti 

dengan 'et al.' setiap kali Anda merujuk ke sumber tersebut. 

 

Note in the reference list: When there are eight (8) or more authors, include the first six (6) authors’ 

names and then use ellipsis points (...) before concluding with the last author’s name. 

 

Penulisan daftar pustaka: 

 

Vissing, K., Brink, M., Lonbro, S., Sorensen, H., Overgaard, K., Danborg, K., ... Aagaard, P. (2008). 

Muscle adaptations to plyometric vs. resistance training in untrained young men. Journal of Strength 

and Conditioning Research, 22(6), 1799-1810. 

 

1.4. Kelompok penulis 

Nama grup yang berfungsi sebagai penulis (mis., Korporasi, asosiasi, lembaga pemerintah) 

biasanya ditulis secara lengkap setiap kali muncul dalam kutipan teks. Nama beberapa 

pengarang grup (mis., Asosiasi, lembaga pemerintah) disebutkan di kutipan pertama dan 

disingkat setelahnya. Dalam memutuskan apakah akan menyingkat nama pengarang grup, 

gunakan aturan umum bahwa Anda perlu memberikan informasi yang cukup di dalam 

kutipan teks agar pembaca dapat menemukan entri dalam daftar referensi tanpa kesulitan. 

Beberapa grup dikenali dengan singkatan (misalnya, WHO untuk Organisasi Kesehatan 

Dunia). Lihat manual APA, 2010, hal. 176. 

 

 

Penulisan daftar pustaka: 

 

Ministry of Health. (2007). Looking at long-term residential care in a rest home or hospital: What 

you need to know. Wellington, New Zealand: Author. 

Note: If the author and publisher are the same – Author – can be used to indicate the publisher in 

Contoh: 

(Vissing et al., 2004) 

First text citation: (Ministry of Health [MOH], 2007). 

Second & subsequent citations: (MOH, 2007). 
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place of the full name.  See the example above. 

Group as author no abbreviation 

 

New Zealand House of Representatives, Health Committee. (2007, August). Inquiry into obesity and 

type 2 diabetes in New Zealand: Report presented to the House of Representatives. Retrieved from 

http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/47F52D0D-0132-42EF-A297- 

6AB08980C0EA/61821/DBSCH_SCR_3868_5335.pdf 

 

 

1.5. Similar information referred to by more than one author 

Mungkin ada kesempatan untuk merujuk ke lebih dari satu sumber terkait dengan informasi 
serupa. Dalam kasus ini, daftarkan sumber dalam urutan abjad dalam tanda kurung, 
dipisahkan dengan titik koma. 

 

 

Penulisan daftar pustaka: 

 

Dawson, L. (2006). Wise up!: How to be fearless and fulfilled in midlife. Auckland, New Zealand: 

Random House New Zealand. 

Overton, A. (2005). Stress less: Make stress work for you not against you. Auckland, New Zealand: 

Random House New Zealand. 

 

 

 

 

 

 

Kutipan di teks: 
 

(New Zealand House of Representatives, Health Committee, 2007). 

Contoh: 
 

Resilience is seen as the ability to overcome adversary, combat stress and bounce back from 

hardship (Dawson, 2006; Overton, 2005). 

http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/47F52D0D-0132-42EF-A297-
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1.6. Penulis dan tahun terbit yang sama 

Jika sebuah sumber pustaka memiliki pengarang dan tanggal yang sama, bedakan dengan 

menggunakan huruf kecil a, b, c, dll. Sumber pustaka tersebut dicantumkan dalam daftar 

referensi menurut abjad berdasarkan judul (tidak termasuk A atau The). Lihat manual APA, 

2010, hal. 178, 182. 

 

Penulisan daftar pustaka: 

Cancer Society of New Zealand. (2013a). Ocular melanoma: Information sheet. Retrieved from 

http://www.cancernz.org.nz/information/cancer-types/ 

 

Cancer Society of New Zealand. (2013b). Reducing your cancer risk. Retrieved from 

http://www.cancernz.org.nz/reducing-your-cancer-risk/ 

 

 

1.7. Satu karya oleh satu penulis, ketika penulis dikutip lebih dari satu kali dalam satu paragraf 

Mengaculah pada APA Manual, 2010, h. 174 (bagian 6.11) 

Aturan untuk ini cukup kompleks, terutama karena ada satu aturan untuk kutipan dalam 

tanda kurung (tanda kurung) dan aturan lain untuk kutipan yang merupakan bagian dari 

narasi. 

 

'Bagian dari narasi' berarti referensi adalah bagian dari kalimat, dan bukan dalam tanda 

kurung. 

 

 

Contoh: 

Eyes are susceptible to melanoma, even though it is rare (Cancer Society of New Zealand, 2013a). 

According to the Cancer Society of New Zealand (2013b) the rate of… 

Contoh 
 

If a citation is part of the narrative, it looks like ‘According to Jones (2013)…, or Jones (2013) states 

that…. 

 

If a citation is parenthetical, it looks like ‘(Jones, 2013)’. 

http://www.cancernz.org.nz/information/cancer-types/
http://www.cancernz.org.nz/reducing-your-cancer-risk/
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 Mengutip Sumber sekunder 

Jika memungkinkan gunakan bahan asli. Namun, jika informasi yang ingin Anda gunakan 

dikutip oleh penulis lain, sebutkan sumber yang telah Anda baca, tunjukkan bahwa itu adalah 

sumber sekunder. Ini menunjukkan bahwa Anda belum membaca sumber aslinya tetapi 

membacanya di sumber sekunder. Dalam kutipan teks, gunakan kata "sebagaimana dikutip 

dalam" untuk menunjukkan bahwa ini adalah sumber sekunder. Dalam daftar referensi, 

sertakan penulis dan detail dari sumber yang sebenarnya Anda baca. Lihat manual APA, 

2010, hal. 178 

 

Penulisan daftar pustaka: 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing 

practice (8th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

2. Kutipan langsung (Direct quotes) 

Mengutip langsung dari sebuah karya harus dilakukan dengan hemat, untuk menekankan atau 

menekankan suatu poin dalam esai Anda. Saat menggunakan kutipan, kutipan harus disalin 

persis seperti yang tertulis dalam karya asli termasuk tanda baca atau ejaan yang salah. Saat 

menggunakan kutipan, sertakan nama belakang penulis, tahun publikasi dan nomor halaman 

tempat kutipan muncul. Lihat manual APA, 2010, hal. 170-173 untuk informasi lebih lanjut. 

2.1. Kutipan (quote) yang pendek – kurang dari 40 kata 

To indicate a short quote (less than 40 words), enclose the quotation within double quotation 

marks. 

 

2.2. Kutipan (quote) yang panjang – 40 kata atau lebih 

Untuk kutipan yang terdiri dari 40 kata atau lebih, sertakan dalam esai Anda sebagai teks 

yang berdiri sendiri atau bentuk blok dan jangan gunakan tanda kutip. Beri spasi ganda pada 

seluruh kutipan. Di akhir kutipan, cantumkan nama penulis, tahun terbit dan nomor halaman 

Contoh: 

Fawcett (as cited in Polit & Beck, 2008) outlined the four main concepts… 

Contoh: 
 

“Self-directed learning is also a term with which you will become familiar as you study in Australia or 

New Zealand. Students are expected to take responsibility for their own learning and organise their own 

study” (Hally, 2009, p. 7). 
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setelah tanda titik. 

 Contoh:  

 

Penulisan daftar pustaka: 

Hally, M. B. (2009). A guide for international nursing students in Australia and New Zealand. Sydney, 

Australia: Elsevier. 

 

6.2 PEDOMAN  PENGETIKAN 

1. Kertas dan Bidang Pengetikan 

Naskah Proposal dan Skripsi dicetak pada kertas putih berukuran A4 (29,7 x 

21 cm) dengan berat 80 gram (HVS 80). Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari 

tepi ke kiri kertas, 3 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi kanan, dan 3 cm dari tepi 

bawah kertas. Bab baru turun 2 spasi dari batas atas bidang pengetikan, 

tulisan setiap alinea menggunakan spasi 2. 

2. Jenis Huruf 

Naskah karya ilmiah diketik dengan komputer dengan jenis huruf Garamond 

berukuran 12. Untuk judul ukuran huruf 14. Untuk catatan kaki, keterangan 

gambar, keterangan table, indeks, header footer menggunakan font 

berukuran 9. 

Adapun aturan penggunaan huruf normal, miring (italic), tebal (bold), dan 

garis bawah (underline) adalah sebagai berikut : 

a. Normal: untuk teks induk, abstrak, kata-kata kunci, table, gambar, bagan, 

catatan, lampiran. 

b. Miring (italic) : 

1) Kata non-Indonesia (bahasa asing dan bahasa daerah) 

2) Istilah yang belum lazim 

3) Bagian penting (untuk bagian penting boleh digunakn bold italic 

Principle-based teaching and principle-based learning are important in nursing, particularly as 

they relate to clinical skills. Clinical skills are usually taught according to principles, and this means 

that the student learns key principles associated with the skill, and then applies those principles 

to the actual performance of the skill. (Hally, 2009, p. 6) 



Panduan Penyusunan Skripsi PSIK FIKES UMM   31  

31 

 

 

4) Contoh (yang disajikan pada teks utama) 

5) Judul buku, jurnal, majalah, dan surat kabar dalam Daftar pustaka 

6) Nama spesies mikroorganisme atau tumbuhan 

c. Tebal (bold): untuk judul bab dan judul subbab (heading) 

d. Garis bawah (underline): digunakan dalam hal-hal yang amat khusus. 

3. Spasi 

a. Antar baris : jarak antar baris pada penulisan skripsi diketik dengan spasi 

2 (ganda), kecuali keterangan gambar, grafik, lampiran, table, dan daftar 

pustaka dicetak dengan spasi 1 (tunggal). 

b. Judul bab dicetak turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang pengetikan. 

Jarak antara akhir judul bab dan awal teks adalah 4 spasi. Jarak antara 

akhir teks dengan subjudul 3 spasi dan jarak antara subjudul dengan awal 

teks berikutnya 2 spasi. Jarak antara paragraph sama dengan jarak 

antarbaris yaitu 2 spasi. Jarak antara satu macam bahan pustaka dengan 

bahan pustaka lain dalam Daftar Pustaka menggunakan spasi 2 (ganda). 

 

c. Antarkata : Spasi antar dua kata tidak boleh terlalu renggang. Spasi yang 

rata (full justification), dan diupayakan spasi antarkata cukup rapat. Agar 

spasi antarkata cukup rapat, kata yang terletak di pinggir jika perlu 

diputus menurut suku katanya (fasilitas hyphenation di – on- kan) 

mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. 

d. Paragraf dan Penomoran: awal paragraph dimulai 1,2 cm dari tepi kiri 

bidang pengetikan. Sesudah tanda baca titik, titik dua, titik koma dan 

koma, hendaknya diberi satu ketukan kosong. 

e. Bagian awal tugas akhir diberi nomor halaman angka romawi kecil di 

bagian bawah tengah. Nomor halaman pada bagian inti dan bagian 

penutup tugas akhir dengan angka arab di pojok kanan atas, kecuali 

nomor halaman bab yang ditulis di bagian bawah tengah halaman. 

Nomor halaman untuk lampiran ditullis dengan menggunakan angka arab 

di sudut kanan atas, melanjutkan nomor halaman sebelumnya. 
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Abstract 

 

ABSTRACT 
 
 

The Correlation between Staff Development Program with Work Performance to 

the New Staff of Nurse in Surgical Department of Aisyiah Hospital Malang 

 

Ahmad Hilmy Fuadi1, Yoyok Bekti P.2, Faqih Ruhyanuddin3 
 

Background: Staff development program can influence work performance of nurse 
especially for new staff of nurse, it can improve quality of hospital services. New staff 
of nurse were potential to give excellent services, but they need direction more than 
the older nurse. Poor in quality of staff development program may influence work 
performance of nurse. If this condition continues, it will make the hospital have poor 
quality in services. 
Method: This research used cross sectional design. The sample were new staff of nurse 
in Surgical Department of Soetomo Hospital that recruited since March until 
September 2007. The observed variables were staff development program and work 
performance. The data were collected by using observation. The data were analyzed by 
Spearman Rank Correlation with significance p< 0,05. 
Result: The result showed that staff development program had rather lower correlation 
in increasing work performance (p=0,021, r=0,590). 
Conclusion: It can be concluded that staff development program has correlation with 
work performance. Further studies are recommended this information to the Soetomo 
Hospital about staff development program to improve work performance. 

 

Keyword: Staff Development Program, Work Performance, New Staff of Nurse. 
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Kita dapat mengatur atau memilih kriteria dari artikel yang akan di 

masukkan, misalnya berdasarkan rentang tahun, ada tidaknya abstrak, full 

text, jenis studi dll. 
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Kita juga dapat menggunakan cara menggabungkan setiap pencarian masing-

masing keywords (#1, #2 dst) seperti dibawah ini: 

 

 

 

b. Pencarian menggunakan databased Embase: 
Pada dasarnya caranya hampir sama dengan pencarian di 
Pubmed. Untuk penggunaan cara diatas (menggunakan ‘AND’ 
‘OR’) , pilih/klik Search lalu Quick, baru masukkan keyword satu 
persatu seperti contoh dibawah:  
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c. Pencarian menggunakan EBSCOhost 
 

Searching Strategy for EBSCOhost: 

1. Buka Database EBSCOhost 

2.  Pastikan kotak Select/ deselect all : Kosong  

 
3. Pilih sesuai field/ topic.  

Misal: Education : ERIC : Klik 
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4. Arahkan kursor pada Continue : Klik , tunggu beberapa saat, akan muncul 

tampilan seperti berikut: 

 

 
 

5. Memulai proses searching: 

Tentukan Batasan tahun yang dikehendaki dan pilih Journa Article (atau sesuai yang 
ingin dicari) 

 

 
 

6. Masukkan Keywords satu persatu sesuai Topic: Ingat, ketepatan Star Sign (*) 

akan menjamin seberapa banyak jumlah artikel yang akan didapatkan 
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7. Temukan Search history (di bawah kotak searching 

 

 
 

8. Dapatkan seluruh (jumlah) hasil pencarian: 

 

 
 

9.  Bagaimana mengunduh semua artikel yang diperoleh pada pencarian terakhir? 
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Temukan: Share pada bagian kanan atas layout: Klik, lanjutkan dengan Klik: Result 

(setelahnya, perhatikan kotak folder berubah warna Kuning) 
 

 
 

10. Arahkan Kursor ke Icon Folder, di bagian atas layout:  

 

 

 
Klik, tunggu sesaat, akan muncul layout: 
 

 
 
Klik: Select All 
 

11. Silahkan memilih dengan cara apa artikel akan diunduh: 
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d. Untuk pencarian pada data based yang lain kurang lebih sama. Seperti 
pada Google Scholar, jika tidak ditemukan menu Advanced Search dapat 
di lakukan dengan langsung menggunakan keywords ditambah ‘AND’ dab 
‘OR’ 

 

Setelah melakukan pencarian di beberapa data base, Langkah selanjutnya adalah 

memasukkan atau mengimport semua artikel kedalam Citation manager seperti 

Endnote atau Mendeley.  
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Contoh PRISMA diagram untuk literature review (dapat di download di: 

http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/FlowDiagram.aspx) 
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Sedangkan untuk kritikal appraisal (kelayakan artikel) dapat menggunakan 

salah satu instrument seperti yang diterbitkan oleh JBI.  

Full ceklist dapat di download di: 

https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-

05/JBI_Critical_Appraisal-

Checklist_for_Systematic_Reviews2017_0.pdf 

  

https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-05/JBI_Critical_Appraisal-Checklist_for_Systematic_Reviews2017_0.pdf
https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-05/JBI_Critical_Appraisal-Checklist_for_Systematic_Reviews2017_0.pdf
https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-05/JBI_Critical_Appraisal-Checklist_for_Systematic_Reviews2017_0.pdf
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Lampiran 19 

LOG BOOK 

Penjelasan: 

Log book adalah catatan/dokumentasi mahasiswa dalam kegiatan yang 

dilakukan selama proses penelitian (catatan perkembangan kegiatan, 

gambar/foto kegiatan penelitian). Catatan diberi tanggal, tanda tangan 

peneliti dan diketahui oleh pembimbing. 

 
Nama :   ……………………………………………………………………………….. 

NIM :   ………………………………………........................................... 

Judul Skripsi :   

……………………………………………………………................................……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mengetahui, Malang, ………………… 

Pembimbing I/II, Mahasiswa, 

 
 
 
 

……………………………. ……………………… 
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