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VISI DAN MISI 

PRODI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN  

 

VISI 

Menghasilkan Ners generalis profesional berdaya saing baik di tingkat nasional maupun 

internasional yang memiliki keunggulan dalam preventif dan promotif pengelolaan kebencanaan 

dan masalah kesehatan lain melalui inovasi teknologi terapan kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat pada tahun 2024 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang kondusif, dinamis, inovatif dan kreatif melalui 

prinsip student center learning 

2. Menyelenggarakan penelitian terapan keperawatan preventif promotif pengelolaan 

kebencanaan dan masalah kesehatan lain melalui inovasi teknologi terapan dan pemberdayaan 

masyarakat  

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis upaya preventif promotif pengelolaan 

kebencanaan dan masalah kesehatan lain melalui inovasi teknologi terapan dan pemberdayaan 

masyarakat 

4. Meningkatkan mutu SDM Dosen dan Tendik yang mendukung terlaksananya Tri Dharma 

Perguruan Tinggi di Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners 

5. Terbentuknya jejaring kemitraan dengan institusi lain untuk peningkatan kualitas dan 

penyerapan lulusan 

6. Menyelenggarakan manajemen program studi Sarjana Terapan dan Profesi Ners mengacu 

standar penjaminan mutu perguruan tinggi LAM PTKes.dan ISO 9001:2015 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Bandung merupakan program pendidikan 

perawat profesional yang menuntut lulusannya memiliki kompetensi sebagai pemberi asuhan 

keperawatan (Care Provider), Penggerak masyarakat (Community leader), Pendidik 

(Educator), Pengelola dan pemimpin dalam pelayanan keperawatan (Manager and leader), 

dan Peneliti (Researcher). Dalam memenuhi kompetensinya, mahasiswa diwajibkan 

menyusun Skripsi  sebagai  tugas akhir dan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan.  

 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang merupakan tugas akhir seorang mahasiswa dalam 

menyelesaikan program Sarjana. Skripsi merupakan  kemampuan akademik mahasiswa dalam 

penelitian yang berhubungan dengan bidang keahliannya. Skripsi merupakan karya tulis  yang 

menggambarkan  suatu hasil penelitian atau pemikiran atau hasil pengkajian suatu fenomena 

atau masalah oleh sesorang atau suatu tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang 

dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat kelimuan.   

 

Sebagai suatu karya ilmiah, Skripsi haruslah menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi 

penulisan yang baik dan benar. Kebenaran dalam karangan ilmiah adalah kebenaran yang 

objektif. Skripsi ditulis secara jujur dan akurat berdasarkan kajian teori tertentu. Pada sadarnya 

uraian dalam sebuah Skripsi harus memiliki karakteristik objektif, deskriptif, analisis dan 

sistematis. Seluruh pernyataan yang berada di dalamnya harus berupa kalimat yang jelas, apa 

adanya dan dituliskan dengan mengikuti kaidah yang berlaku. Selain itu pandangan-

pandangan yang dikemukakan didukung oleh literatur terbaru dengan sumber yang dapat 

dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disusun buku panduan penulisan Skripsi 

yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing dan seluruh civitas 

akademika Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Jurusan Keperawatan Bandung Poltekkes 

Kemenkes Bandung. Buku panduan skripsi ini diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan 
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terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi oleh semua unsur/pihak yang 

terlibat dalam penyusunan skripsi. 

 

1.2 Deskripsi Mata Kuliah Skripsi: 

Mata kuliah ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menyusun proposal 

penelitian, melakukan penelitian, melaporkan hasil penelitian, serta menyiapkan naskah 

publikasi. 

 

1.3 Kompetensi yang dicapai 

Kompetensi yang dicapai pada mata kuliah Skripsi adalah menguasai metode penelitian ilmiah 

(PP12) yang secara rinci diuraikan sebagai berikut: 

1. Mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk 

memecahkan masalah kesehatan 

2. Mampu menghasilkan, mengkomunikasikan dan melakukan inovasi pada bidang ilmu 

dan teknologi keperawatan  

3. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

 

1.4 Kedudukan dan Beban Studi  

Skripsi mempunyai kedudukan sama dengan mata kuliah lainnya. Skripsi berada di semester 

VIII pada struktur program Sarjana Terapan Keperawatn Jurusan Keperawatan Bandung 

Politeknik Kemenkes Bandung dan memiliki beban studi 4 SKS yang setara dengan 159 jam. 

 

1.5 Evaluasi 

Evaluasi skripsi dilakukan dengan 2 tahap evaluasi yaitu tahap ujian proposal penelitian dan 

tahap sidang skripsi yang diuraikan lebih rinci pada bab 3. 
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BAB II 

PERSYARATAN MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI 

 

2.1 Persyaratan Mahasiswa 

a.  Persyaratan Administrasi 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Jurusan 

Keperawatan Bandung Poltekkes Kemenkes Bandung Telah membayar uang kuliah 

semester terakhir. 

2) Telah mengisi mata kuliah Skripsi dalam KRS 

b.  Persyaratan Akademik 

Persyaratan akademik mahasiswa yang melakukan penyusunan skripsi adalah:   

1) Mahasiswa semester VIII. 

2) Telah menyelesaikan semua mata kuliah pada semester sebelumnya dan dinyatakan 

lulus. 

 

2.2 Persyaratan Pembimbing 

Pembimbing terdiri dari 2 orang disebut sebagai pembimbing utama dan pembimbing 

pendamping adalah dosen Jurusan Keperawatan Bandung Poltekkes Kemenkes Bandung dan 

atau dosen luar yang memenuhi persyaratan. 

a. Persyaratan Akademik 

1) Pembimbing Utama: minimal berpendidikan S2 Keperawatan atau S2 Kesehatan 

2) Pembimbing Pendamping: minimal berpendidikan S2 Keperawatan atau S2 Kesehatan 

atau S1 Keperawatan + S2 Non Kesehatan 

b. Persyaratan Administratif 

1) Pembimbing Utama: Memiliki NIDN dan Memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor 

2) Pembimbing Pendamping: Memiliki NIDN/SK Dosen dan atau jabatan fungsional 

minimal Asisten ahli 
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Pembimbing memiliki peran sebagai berikut:  

a. Pembimbing utama melaksanakan bimbingan terkait substansi kajian bidang kelimuan 

dan penulisan skripsi. Bersama-sama dengan pembimbing pendamping melaksanakan 

bimbingan metodologi penelitian dan penulisan skripsi. 

b. Pembimbing pendamping melaksanakan bimbingan terkait metodologi penelitian dan 

penulisan skripsi dan bersama-sama pembimbing utama melaksanakan bimbingan terkait 

substansi kajian bidang keilmuan. 

 

2.3 Persyaratan Penguji 

Tim penguji proposal dan sidang skripsi terdiri dari 3 orang yaitu:  

a. Ketua penguji: Dosen sesuai bidang kajian keilmuan 

b. Anggota penguji 1: Pembimbing utama sekaligus moderator  

c. Anggota penguji 2: Pembimbing pendamping 

 

Persyaratan penguji proposal dan sidang skripsi sebagai berikut: 

a. Dosen sesuai bidang kajian keilmuan 

b. Berpendidikan minimal S2 keperawatan/kesehatan  

 

Penguji memiliki peran sebagai berikut:  

a. Ketua penguji skripsi: 

1) Memimpin sidang dewan penguji 

2) Memberikan penilaian ujian 

3) Merekap nilai ujian 

4) Melengkapi berita acara sidang 

5) Menyimpulkan dan mengumumkan hasil ujian 

b. Anggota penguji 1/ Moderator: 

1) Membuka dan menutup sidang 

2) Mengatur jalannya sidang 

3) Memberikan penilaian ujian 

c. Anggota penguji 2: 

1) Memberikan penilaian ujian 
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BAB III 

PELAKSANAAN  

 

3.1 Tahap Persiapan (Penentuan Judul Skripsi dan Pembimbing) 

3.1.1 Menentukan Judul Skripsi 

Penentuan judul skripsi dan pembimbing dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: 

a. Koordinator skripsi mengidentifikasi peminatan mahasiswa terkait bidang kajian 

keilmuan yang akan diteliti  

b. Koordinator skripsi dan Kaprodi berkoordinasi untuk menentukan dan menetapkan 

jumlah penelitian tiap bidang kajian keilmuan dan menentukan pembimbing skripsi.  

c. Setelah ditetapkan, mahasiswa mengkonsultasikan judul skripsi kepada pembimbing 

disertai dengan uraian latar belakang penelitian. 

d. Judul skripsi tidak boleh sama dengan mahasiswa lain dan hasil penelitian 2 tahun 

sebelumnya 

e. Judul skripsi yang telah disetujui oleh kedua pembimbing harus dilaporkan ke koordinator 

skripsi. 

 

3.1.2 Persyaratan dan Ruang Lingkup Judul Skripsi 

Ruang lingkup skripsi yang dikembangkan Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes 

Kemenkes Bandung berupa penelitian kajian terapan dan pengembangan keilmuan 

keperawatan untuk memecahkan berbagai masalah atau menghasilkan temuan baru dalam 

praktik keperawatan.  

a. Judul skripsi harus sesuai dengan roadmap penelitian Program Studi Sarjana Terapan 

Keperawatan Jurusan Keperawatan Bandung Poltekkes Kemenkes Bandung. 

b. Judul skripsi dibuat sesingkat mungkin, jelas, menunjukan secara tepat masalah yang 

akan diteliti dengan jumlah maksimal 20 kata. 

c. Penelitian berupa studi deskriptif atau studi analitic cross sectional 

d. Ruang lingkup penelitian meliputi kajian bidang keilmuan:  

1) Keperawatan Medikal Bedah 

2) Keperawatan Anak 

3) Keperawatan Maternitas 
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4) Keperawatan Jiwa. 

5) Keperawatan Komunitas (Keluarga, Gerontik, dan Kelompok Khusus) 

 

3.2 Tahap Proses (Proses Bimbingan, Pelaksanaan, dan Penulisan Laporan) 

3.2.1 Proses Bimbingan 

Proses bimbingan skripsi dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Bimbingan proposal minimal 6 kali dan bimbingan skripsi minimal 6 kali  

b. Seminar proposal dan skripsi dilaksanakan sesuai jadwal dan sudah disetujui oleh 

pembimbing utama dan pendamping. 

c. Setiap bimbingan mahasiswa membawa lembar bimbingan dan ditandatangani oleh 

mahasiswa dan pembimbing 

 

3.2.2 Pelaksanaan dan Penulisan Skripsi 

Setelah proposal skripsi disetujui pembimbing, mahasiswa: 

a. Menyelesaikan surat-surat yang diperlukan untuk melaksanakan skripsi melalui 

administrasi akademik 

b. Melaksanakan proses kaji etik penelitian dan dibuktikan dengan surat lolos kaji etik yang 

diterbitkan oleh komisi etik (kometik) Poltekkes Kemenkes Bandung atau oleh kometik 

tempat penelitian. 

c. Melaksanakan proses penelitian (pengumpulan, pengolahan, dan analisa data) 

d. Pelaksanaan sidang skripsi dilaksanakan jika hasil uji plagiat dibawah 25% 

e. Jika terdapat revisi hasil seminar proposal dan sidang skripsi mahasiswa diberikan 

kesempatan memperbaiki maksimal selama 1 minggu 

f. Jika mahasiswa dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum menyelesaikan skripsi 

maka ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Poltekkes 

Kemenkes Bandung 

 

3.3 Tahap Evaluasi  

Nilai akhir skripsi akan di hitung berdasarkan 3 komponen: nilai bimbingan, nilai seminar 

proposal, dan nilai sidang skripsi. Dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Penilaian berupa absolut skala 1 – 100. 
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2) Selisih nilai antara penguji tidak boleh lebih dari 5 point 

3) Skor seminar proposal dan skripsi merupakan nilai rata-rata dari tiga penguji 

4) Penilaian seminar proposal = 35 % 

5) Penilaian bimbingan = 25 % 

6) Penilaian sidang skripsi = 40 % 

7) Nilai mata kuliah Skripsi  = ( 35% x….)+ (25%x….)+(40%x…) =…… 

 

Penilaian Skripsi ditetapkan dengan Huruf Mutu atau Lambang yang merupakan konversi dari 

nilai absolut seperti tabel 1 di bawah ini: 

 

Batas lulus nilai skripsi : 74 (tujuh puluh empat) 

Hasil seminar proposal dan sidang skripsi adalah:  

a. LULUS dan dapat dilanjutkan dengan penelitian  

b. LULUS dengan REVISI selambat-lambatnya dalam tujuh hari sejak seminar proposal dan 

disetujui oleh tim penguji 

c. TIDAK LULUS/ Presentasi Ulang  
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BAB IV 

SISTEMATIKA DAN PENJELASAN PENULISAN SKRIPSI 

 

4.1 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAGIAN SISTEMATIKA KET 

Awal  SAMPUL DEPAN 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN* 

LEMBAR PENGESAHAN* 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN* 

ABSTRAK  

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (tentatif) 

DAFTAR GAMBAR (tentatif) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR SINGKATAN (tentatif) 

*khusus untuk 

laporan skripsi pada 

saat sidang skripsi  

Isi BAB I       PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.4 Manfaat Penelitian 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.2  Kerangka Teori 

BAB III    METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

3.2 Kerangka Konsep Penelitian 

3.3 Hipotesis Penelitian 

3.4  Definisi Konseptual dan Operasional 

3.5  Populasi dan Sampel 

3.6  Tempat dan Waktu Penelitian 

3.7  Pengumpulan Data 

3.8  Analisa Data 

3.9  Keterbatasan Penelitian 

3.10  Etika Penelitian 

BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN* 

4.1  Hasil Penelitian* 

4.2  Pembahasan* 

BAB V     SIMPULAN DAN REKOMENDASI* 

5.1  Simpulan* 

5.2  Rekomendasi* 

Akhir DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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4.2 Penjelasan Penulisan Skripsi 

4.2.1 Penjelasan Bagian Awal:  

4.2.1.1 Sampul Depan  

Halaman sampul depan berisi komponen:  

a. Judul skripsi dengan huruf kapital. Jenis huruf time new roman, font 16 dan dicetak 

tebal  

b. Tulisan: Proposal Skripsi atau Skripsi. Huruf time new roman font 14 dan dicetak tebal  

c. Logo Poltekkes Kemenkes Bandung. Logo terletak tepat di tengah dengan ukuran 

panjang 4.5 cm x lebar 5 cm.  

d. Nama penyusun/mahasiswa disertai NIM. Huruf time new roman font 12 dan dicetak 

tebal 

e. Nama Program Studi, Jurusan dan Poltekkes. Diketik kapital dengan jenis huruf time 

new roman font 16 dicetak tebal.  

f. Tahun dilaksanakan program skripsi.  

g. Sampul luar tidak dibubuhi nomor halaman.  

h. Halaman ini dijilid (terusan/langsung) dengan kertas warna biru navy dan tinta emas 

hardcover untuk pengumpulan naskah skripsi.  

 

4.2.1.2 Halaman Judul 

Secara umum informasi yang diberikan pada Halaman Judul sama dengan Halaman 

Sampul luar, tetapi pada Halaman Judul, dicantumkan informasi tambahan, yaitu untuk 

tujuan disusunnya Skripsi. Dibawah tulisan Skripsi, dengan jarak sekitar 1 cm dicantumkan 

kalimat penjelasan berikut: 

 

Diajukan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan pada  

Jurusan Keperawatan Bandung Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung 

 

Semua huruf ditulis dengan spasi tunggal (line spacing = single) dan ukuran sesuai dengan 

contoh pada butir 4.2. Halaman ini sama persis dengan sampul depan hanya dicetak dalam 

kertas HVS menggunakan kertas jeruk 
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4.2.1.3 Lembar Persetujuan* 

Berisi persetujuan yang meliputi judul Skripsi, penulis, NIM, dan ditandatangani oleh 

Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping (Nama dan NIP) dengan tanda tangan 

dan tanggal. Halaman persetujuan tidak boleh menggunakan frame dalam bentuk apapun. 

 

4.2.1.4 Lembar Pengesahan* 

Halaman Pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan karya ilmiah. Lembar 

pengesahan  meliputi judul skripsi, penulis, NIM, dan ditantangani oleh penguji utama dan 

pendamping dengan tanda tangan dan tanggal pengesahan dari ketua jurusan. Halaman 

pengesahan tidak boleh menggunakan frame dalam bentuk apapun. 

 

4.2.1.5 Halaman Motto Dan Persembahan* 

Halaman ini memuat ekspresi penulis dalam memakai hakikat selama yang bersangkutan 

menyusun skripsi. Di samping itu, halaman ini dapat dijadikan media ekspresi misi dan visi 

dari Jurusan Keperawatan Bandung Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Bandung. 

Isi persembahan hendaknya berupa gambaran kejembaran hati penulis untuk 

menyampaikan tugas akhir ini sebagai tanda kasih tulus kepada orang-orang yang berperan 

besar selama proses penyusunan sampai dengan penyelesaian studi. 

 

4.2.1.6 Abstrak * 

Ketentuan penulisan Abstrak adalah sebagai berikut: 

a. Abstrak adalah ringkasan atau inti atau ikhtisar skripsi. Minimum 150 kata dan 

maksimum 250 kata dalam satu paragraf, diketik dengan tipe Times New Roman 12 

poin, spasi tunggal (line spacing = single). 

b. Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setiap 

versi bahasa mengikuti ketentuan butir a. 

c. Jika memungkinkan, pengetikan untuk abstrak bahasa Indonesia dan Inggris diletakkan 

dalam satu halaman. 
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d. Sistematika abstrak terdiri dari judul, nama mahasiswa dan pembimbing, alamat 

institusi dan korespondensi (wajib disertakan alamat email), latar belakang, tujuan, 

metode, hasil, kesimpulan, dan kata kunci. 

e. Semua istilah asing dicetak miring (italic). 

 

4.2.1.7 Kata Pengantar  

Merupakan uraian refleksi penulis terhadap keseluruhan proses yang dilalui dan ungkapan 

rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi 

misalnya bantuan dalam memperoleh masukan, data, sumber informasi, serta bantuan 

dalam menyelesaikan skripsi. 

Halaman Kata Pengantar secara umum sebagai berikut: 

a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, spasi 1,5  

b. Judul Kata Pengantar ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, dicetak tebal dan 

huruf besar. 

c. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari pihak luar, lalu 

keluarga atau teman. 

d. Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar adalah 2 x 1,5 spasi. 

e. Pada akhir teks disebelah kanan bawah dengan jarak empat spasi dicantumkan nama 

tempat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan dan kata “Penulis” tanpa mencantumkan 

nama atau identitas penulis. 

 

4.2.1.8 Daftar Isi 

Ketentuan penulisan daftar isi sebagai berikut: 

a. Semua huruf ditulis dengan Times New Roman, font 12, spasi tunggal 

b. Judul tiap bab ditulis dengan Times New Roman, font 12, dicetak tebal dan huruf besar 

(kapital) 

c. Jarak antara judul dan isi Daftar Isi adalah 2 x 1,5 spasi 
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4.2.1.9 Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran dan Daftar Singkatan 

Ketentuan penulisan Daftar Tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan daftar singkatan 

adalah: 

a. Semua huruf ditulis dengan Times New Roman, font 12, spasi tunggal 

b. Judul tiap bab ditulis dengan Times New Roman, font 12, dicetak tebal dan huruf besar 

(kapital) 

c. Jarak antara judul dan isi adalah 2 x 1,5 spasi 

 

4.2.2 Penjelasan Bagian Isi 

Bagian isi memuat uraian / penjelasan/ penjabaran/ hasil analisis yang dilakukan oleh 

penulis. Bagian isi mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil 

penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan rekomendasi. Adapun ketentuan penulisan 

setiap bab, sebagai berikut: 

a. Setiap bab dimulai pada halaman baru 

b. Judul bab diketik dengan huruf besar (kapital), Times New Roman, font 12, simetris di 

tengah (center), cetak tebal (bold), tanpa garis bawah serta tidak diakhiri tanda titik 

c. Judul bab selalu diawali penulisan “BAB”, kemudian diikuti dengan angka Arab 

d. Perpindahan antar bab tidak perlu diberi sisipan halaman khusus 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menggambarkan latar belakang/alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Latar 

belakang diuraikan dari masalah yang lebih luas ke masalah yang lebih khusus dan didukung 

dengan data yang relevan. Menjelaskan research gap dari topik penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian menjelaskan mengapa topik penelitian dipandang menarik dan 

penting. Perumusan masalah juga menjabarkan adanya kesenjangan antara harapan/konsep 

dan kenyataan atau sesuatu yang belum diketahui informasinya. Perumusan masalah 
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dinyatakan dalam kalimat tanya, menggambarkan dua variabel atau lebih, dapat diukur secara 

empirik dan berhubungan dengan kerangka teori. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menjelaskan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai, meliputi : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan yang akan dicapai pada akhir penelitian, yang dapat menggambarkan atau menjawab 

tema/judul penelitian 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan penjabaran dari tujuan umum secara operasional sesuai dengan 

perumusan dan pembatasan masalah. Pada umumnya mengungkapkan tujuan khusus diawali 

dengan kata menilai, mengukur, mengetahui dan sebagainya 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian bagi 

perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi pendidikan maupun 

praktik, masyarakat, dan pengembangan penelitian selanjutnya.   

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka berisi tentang Landasan Teori, Kerangka Konsep, dan Hipotesis Penelitian. 

Lebih rinci diuraikan sebagai berikut: 

2.1  Landasan Teori 

Landasan teori atau yang sering kita sebut juga dengan kerangka teoristis merupakan sebuah 

konsep umum terkait apa saja teori-teori yang akan kita gunakan dalam melaksanakan suatu 

penelitian. Terutama pada proses penyusunan instrumen dan analisis hasil penelitian. 

Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa landasan teori merupakan suatu alur logika atau 

pemahaman yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara 

sistematis.  

Batasan proposisi tersebut setidaknya mengandung tiga hal: 

a. Teori adalah seperangkat proposisi, terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefinisikan dan 

terhubung. 
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b. Teori menyusun hubungan antar variabel yang membentuk suatu pandangan sistematis 

tentang fenomenayang dideskripsikan oleh variabel. 

c. Teori menjelaskan fenomena dengan jalan menunjuk secara rinci variabel tertentu yang 

saling terkait. 

Teori yang dipakai harus mampu menuntun peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam memilih bahan pustaka dianjurkan 

menggunakan minimal 10 buah kepustakaan, baik yang berbentuk buku ataupun jurnal terkait 

dengan topik penelitian, dengan prosentase 70% jurnal dan hasil penelitian dan 30 % buku 

atau e-book , dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 

 

2.2  Kerangka Teori 

Kerangka teori berisi skema berdasarkan landasan teori yang telah diidentifikasi sebelumnya.  

Kerangka teori diformulasi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah, yang mencerminkan 

paradigma sekaligus tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian yang dituangkan dalam 

bentuk bagan, model matematik, atau persamaan fungsional, yang dilengkapi dengan uraian 

kualitatif.  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

Berisikan tentang metode pelaksanaan penelitian yaitu studi deskriptif dan observasional 

berupa cross sectional. Berikan penjelasan terkait desain penelitian yang akan dilakukan. 

 

3.2 Kerangka konsep penelitian 

Kerangka konsep penelitian berisi skema/ bagan dari hubungan antar variabel yang diteliti 

dalam penelitian berdasarkan landasan teori sebelumnya. Kerangka kosep diformulasi untuk 

menjelaskan variabel yang diteliti dan tidak diteliti.  
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3.3  Hipotesis Penelitian (tentatif) 

Hipotesis biasanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari dua variabel atau lebih yang 

menyatakan hubungan sebab akibat. Hipotesis merupakan asumsi sementara, atas dasar 

pertimbangan yang masuk akal. Syarat penulisan hipotesis adalah sebagai berikut : 

a. Hipotesis harus dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

b. Menunjukan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. 

c. Didukung teori yang dikemukakan oleh hasil penelitian yang relevan. 

 

3.4  Definisi Konseptual dan Operasional 

Definisi konsep adalah pengertian konseptual tentang variabel penelitian. Sedangkan definisi 

operasional variabel menitikberatkan bagaimana mengukur variable penelitian  secara 

sistematik dan operasional.  Hal tersebut bisa dijelaskan dalam tabel seperti di bawah ini :  

 

NO VARIABEL DEFINISI 

KONSEPTUAL 

DEFINISI 

OPERASIONAL 

ALAT 

UKUR 

HASIL 

UKUR 

CARA 

UKUR 

SKALA 

 

 

 

       

 

3.5  Populasi dan Sampel 

Menjelaskan populasi dan sampel yang akan diteliti, jumlah sampel, prosedur dan teknik 

pengambilan sampel serta rumus perhitungannya. Kriteria menentukan populasi/sampel 

termasuk kriteria inklusi dan eksklusi.  

 

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Uraian tentang gambaran tempat penelitian yang akan dipakai dan rencana alokasi waktu 

penelitian yang akan digunakan peneliti. Penetapan tempat dan waktu penelitian dilakukan 

harus disertai dengan alasan pemilihan tersebut.  
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3.7  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menjelaskan metode dan tahapan pengumpulan data yang digunakan saat 

penelitian. Penjelasan dimulai dari proses kaji etik yang merupakan proses awal pengumpulan 

data. Cara mendapatkan responden, cara pengumpulan data yang dilakukan antara lain: 

observasi, wawancara, atau menggunakan kuesioner. Proses responden mengisi kuesioner 

sampai data terkumpulkan. 

 

3.8  Analisa Data 

Merupakan penjelasan tentang cara pengolahan data melalui tahapan editing, coding, 

tabulating, entry. Dilanjutkan penjelasan metode analisis data misalnya analisa univairat, 

analisa bivariat, atau analisa multivariate. Uji statistic yang digunakan misalnya  statistik 

nonparametrik (Chi-Square, Rank-Spearman, dll) dan statistik parametrik (Korelasi Product 

Moment dari Pearson, ANOVA, regresi, student test, dll). Rumus yang digunakan beserta 

beserta keterangan symbol, tingkat kepercayaan/ kesalahan yang digunakan dan kriteria 

penerimaan hipotesis 

 

3.9  Keterbatasan Penelitian 

Bagian ini menjelaskan keterbatasan penelitian seperti keterbatasan pengambilan sampel, 

jumlah sampel yang diteliti, instrument pengumpulan data, keterbatasan dan hal-hal yang lain 

yang dianggap perlu oleh peneliti. 

 

3.10  Etika Penelitian 

a. Inform Consent 

Inform Consent berupa lembar persetujuan untuk menjadi responden, yang bertujuan agar 

subjek mengerti maksud dan tujuan peneliti dan mengetahui dampaknya. Jika subjek 

bersedia, maka mereka harus mendatangani lembar persetujuan dan jika responden tidak 

bersedia, maka peneliti harus menghormati keputusan tersebut. 

b. Anonimity (tanpa nama) 

Anonimity menjelaskan bentuk penulisan kuesioner dengan tidak perlu mencantumkan 

nama pada lembar pengumpulan data tetapi hanya menuliskan kode pada lembar 

pengumpulan data. 
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c. Confidentiality (kerahasiaan) 

Bagian  ini menjelaskan masalah-masalah responden yang harus dirahasiakan dalam 

penelitian. Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh 

peneliti, hanya kelompok data yang akan dilaporkan dalam hasil penelitian. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN* 

 

4.1  Hasil Penelitian* 

Bagian ini merupakan bagian yang menyajikan hasil penelitian. Pada penulisan hasil tidak 

diperkenankan untuk memberi tanggapan. Bagian ini hanya menyampaikan hasil yang  

meliputi : data karakteristik umum responden dan data khusus yang menyangkut hal-hal yang 

diteliti. 

 

4.2  Pembahasan* 

Dalam bab ini penulis harus mempunyai sejumlah gagasan atau teori yang dapat 

dikembangkan yang disebut dengan argument menurut pengetahuan yang di peroleh. 

Pada bagian pembahasan, diuraikan mengenai pendapat peneliti setelah dibandingkan dengan 

beberapa teori dan penerapan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya dam bentuk uraian. 

Beberapa data yang diperlukan setelah diringkas dari seluruh data yang dikumpulkan, 

ditampilkan pada bagian ini. Jika penelitian bermaksud menguji hipotesis, maka pada bagian 

ini hipotesis diuji. Kemungkinan data primer maupun data sekunder yang ditemui saat 

penelitian melalui pemakaian data primer/sekunder tersebut dilakukan analisis permasalahan 

lengkap dengan argumentasi yang jelas, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

Dengan demikian, saat melakukan pembahasan masalah perlu diperhatikan hal-hal berikut : 

a. Bahasan permasalahan yang meliputi inventarisasi data, inventarisasi masalah, klasifikasi 

masalah, sampai dengan pemecahan masalah yang bersipat objektif, lengkap, taat asas, 

eksplisit analitis, dan terintegritas. 
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b. Bahasan hasil penelitian bertolak ukur pada persiapan, hipotesis, masalah, metode, dan 

teknik penelitian, tolak ukur penafsiran data dan komponen-komponen lain yang terlibat di 

dalam penelitian itu. 

c. Temuan secara terbuka terhadap sebab-sebab keanehan hasil-hasil penelitian jika hal itu 

memang terjadi. 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI* 

 

5.1  Simpulan* 

Simpulan menjelaskan tentang kesimpulan karya ilmiah atau hasil penelitian yang 

disampaikan secara sistematis dalam upaya menjawab hipotesis atau tujuan penelitian. Yang 

didapatkan oleh peneliti terhadap hasil penelitian kemudian menghubungkannya dengan ilmu 

pengetahuan dan praktek keperawatan serta manfaatnya untuk penelitian selanjutnya. Dengan 

kata lain, kesimpulan berisi jawaban dari tujuan atau pertanyaan masalah. Dengan 

kesimpulan, dapat diperoleh informasi baru, pengukuhan, atau koreksi terhadap pendapat 

lama. 

5.2  Rekomendasi* 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dibuat rekomendasi yang operasional terhadap masalah 

yang ditemukan yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, pengguna, atau kepada peneliti 

berikutnya. 

 

4.2.3 Penjelasan Bagian Akhir 

Bagian akhir Skripsi meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup, ketiga 

hal itu secara berturut-turut akan dibicarakan berikut ini : 

4.2.3.1 Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka merupakan daftar buku, majalah, artikel, di dalam majalah atau surat kabar, 

atau artikel di dalam kumpulan karangan (antologi) yang digunakan sebagai acuan dalam 

pengumpulan data, analisis/ pembahasan, dan penyusunan SKRIPSI. Daftar Pustaka 

merupakan persyaratan yang harus ada dalam SKRIPSI dan tidak perlu diberikan nomor. 
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Tatacara penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan nama pengarang 

menurut aturan APA yang diselaraskan dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia . 

4.2.3.2 Lampiran-lampiran 

Lampiran adalah bagian SKRIPSI yang merupakan keterangan atau informasi tambahan 

yang dianggap perlu untuk menunjang kelengkapan SKRIPSI. Keterangan yang dapat 

dilampirkan tergantung pada jenis, dan tujuan penelitian, misalnya data, kuisioner, surat 

ijin penelitian dan sebagainya. 

4.2.3.3 Riwayat Hidup 

Dalam riwayat hidup penulis, terbagi dua atau tiga bagian/yakni : (a) identitas diri berisi 

secara tersusun ke bawah tentang nama, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat; (b) 

Riwayat Pendidikan yang berisi secara tersusun ke bawah tentang Rentang Tahun 

Pendidikan formal yang telah ditempuh termasuk di Jurusan Keperawatan Politeknik 

Keperawatan Kemenkes Bandung serta (c) Riwayat Pekerjaan (bila ada/ telah bekerja, 

khusus untuk Kelas Khusus/Ekstensi). 
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BAB V 

TEKNIK PENULISAN SKRIPSI 

 

5.1 Bahan Dan Jumlah Halaman 

a. Kertas yang digunakan HVS 80 gram ukuran A4 (21,5 x 29,7 cm) berwarna putih. 

b. Sampul luar/cover ditetapkan sampul kertas (hard cover), dengan bahan karton buffalo 

atau linen berwarna navy, tinta emas. Setiap bab diberi pembatas dengan kertas doorslag 

berwarna biru muda berlogo Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. 

c. Untuk first draft s.d final draft selama dalam bimbingan sampai dengan ujian sidang, dapat 

menggunakan kertas HVS dengan kualitas lebih rendah, bundle draft cukup dijilid biasa 

seperti makalah: jilid depan trasparan dan belakang kertas jilid. 

 

5.2 Lay-out Kertas 

Naskah tugas akhir diketik dengan aplikasi pengolah kata dengan ketentuan lay-out kertas 

sebagai berikut: 

a. Margin atas dan margin kiri 4 cm. 

b. Margin bawah dan margin kanan 3 cm. 

Pengetikan kertas skripsi  harus disesuaikan agar memenuhi ketentuan di atas serta tidak 

diperkenankan mencantumkan header dan footer dalam bentuk apapun. 

 

5.3 Cara pengetikan 

Pengetikan dilakukan pada satu muka kertas, tidak boleh bolak-balik dan jenis huruf yang 

digunakan adalah Times New Roman 12 pt, kecuali untuk huruf dalam tabel minimal 10 pt.  

Margin kanan harus lurus merata, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemenggalan pada 

kata ujung baris harus sesuai dengn kaidah pemenggalan kata.Margin kanan diatur lurus oleh 

komputer, namun pemenggalan kata hendaklah dilakukan secara manual, tidak secara 

otomatis. 

Ukuran huruf yang digunakan harus standar dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Judul pada cover dan halaman judul dengan ukuran 14 dicetak tebal. 

b. Judul dan subjudul pada bab dengan ukuran 12 dicetak tebal. 

c. Isi naskah dengan ukuran 12 dicetak standar (tidak tebal). 
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d. Pengetikan bahasa asing menggunakan huruf miring (italic). 

e. Pencetakan dapat menggunaikan berbagai jenis printer. 

 

5.4 Paragraf/alinea 

Penulisan skripsi harus menggunakan paragraf yang baik. Paragraf adalah bagian karagan yang 

terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk satu 

kesatuan pikiran. Dalam paragraf terdapat tiga persyaratan agar paragraf menjadi padu, yaitu 

kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan suatu paragraf yang baik hanya memiliki satu pikiran 

utama dan terdiri atas beberapa pikiran penjelas yang membentuk suatu hubungan yang 

harmonis.  

 

5.5 Spasi  

a. Jarak antar baris satu dengan berikutnya adalah 2 (dua) spasi. 

b. Jarak antar baris dalam tabel adalah 1  (satu) spasi. 

c. Jarak antara penunjuk bab (BAB I) dengan judul bab (PENDAHULUAN) adalah 2 (dua) 

spasi. 

d. Jarak antara judul bab dengan sub bab adalah 4 (empat) spasi. 

e. Jarak antara sub bab dengan baris pertama teks adalah tiga spasi dan alinea teks diketik 

menjorok ke dalam satu tabulasi ( lima ketukan / karakter ) jadi huruf pertama tiap alinea 

baru adalah pada ketikan ke-6 (enam). 

f. Jarak antara baris teks dengan sub bab berikutnya adalah (tiga) spasi. 

g. Jarak antara teks dengan table, gambar grafik, diagram atau judulnya adalah 3 (tiga) spasi. 

h. Alinea baru diketik menjorok ke dalam satu tabulasi dari margin kiri teks dengan jarak 

antara alinea adalah 2 (dua) spasi. 

i. Petunjuk bab dan tajuk selalu mulai dengan halaman baru. 

j. Judul, sub judul, judul tabel diketik 1 (satu) spasi.  (contoh pada lampiran 8) 

 

5.5 Penomoran 

Tata cara penulisan nomor halaman mengikuti aturan sebagai berikut: 
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a. Nomor halaman bagian awal SKRIPSI (sebelum Bab Pendahuluan) diberi nomor urut 

dengan menggunakan huruf Romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya) pada bagian bawah 

tengah dengan jarak 1,5 cm dari tepi bawah teks. 

b. Lembar halaman sampul dalam tetap dihitung tetapi tidak di beri nomor halaman. 

c. Halaman yang memuat Pendahuluan sampai dengan lembar terakhir diberi nomor urut 

dengan angka  ( 1,2, 3, 4, dan seterusnya). 

d. Nomor halaman pada halaman dengan judul Bab, ditulis dibawah tengah dengan jarak 1,5 

cm dari tepi bawah teks. 

e. Semua nomor halaman setelah judul bab, diketik pada sudut atasdengan jarak 3 cm dari 

tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas teks. 

f. Anak bab dan sub anak bab dinomori dengan angka Arab sistem digital. Angka terakhir 

dalam digital ini tidak diberi titik (seperti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 3.1, 3.2) dan 

selanjutnya. Untuk isi dari sub judul pergunakan a, b, c 1), 2), 3), selanjutnya a), b), c) dan 

seterusnya. 

 

5.6 Penulisan Tabel dan Gambar (Peta dan Grafik) 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tabel dan gambar (peta dan grafik) 

yaitu: 

a. Tabel yang dimasukkan ke dalam SKRIPSI ini berupa tabel terbuka (tanpa garis vertikal)  

b. Perkataan Tabel atau Gambar ditulis dengan huruf besar (Kapital) pada setiap awal kata di 

pertengahan halaman. Tiap-tiap tabel/gambar diberikan nomor urut dengan angka Latin 

dari awal sampai akhir SKRIPSI, jadi tidak untuk tiap-tiap bab (contoh: Tabel 1). 

c. Nama tabel atau gambar ditulis dibawahnya, dengan menggunakan huruf kapital di awal 

kata berjarak 1,5 spasi dari kata Tabel. Jika kepala atau nama tabel lebih dari satu baris, 

susun berbentuk trapezium terbalik dan diketik berjarak 1 (satu) spasi. 

d. Jarak antara judul tabel dengan tabel 1,5 (satu setengah) spasi. 

e. Bila tabel atau gambar yang disajikan diambil atau dikutip dari suatu sumber tertentu, maka 

sumber tabel ditulis dibawah tabel atau gambar dengan jarak 1 (satu) spasi dengan huruf 

yang lebih kecil. 
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f. Tidak dibenarkan melakukan pemutusan tabel, kecuali untuk lampiran. Misalnya satu tabel 

diletakkan pada 2 (dua) halaman naskah SKRIPSI, setengah tabel pada halaman 

sebelumnya dan setengahnya pada halaman berikutnya (lihat lampiran 9 dan 10) 

 

5.7 Tajuk  

Tajuk diketik pada halaman baru dengan huruf besar yang ditempatkan di tengah tanpa 

diberikan garis bawah, namun diperbolehkan dicetak tebal. Adapun tajuk yang dimaksud 

adalah : 

a. DAFTAR BAGAN (bila ada) 

b. DAFTAR LAMPIRAN 

c. DAFTAR PUSTAKA 

d. RIWAYAT HIDUP 

e. DAFTAR DIAGRAM 

f. JUDUL BAB 

g. LAMPIRAN 

 

5.8 Kutipan 

Salah satu bagian penting dalam sebuah karya ilmiah yang baik adalah studi literatur yaitu 

membaca dari berbagai sumber baik yang berasal dari ide seseorang atau orang lain, dengan 

tujuan untuk memperkuat hasil penulisan. Ide atau hasil penelitian orang lain itu harus 

dituliskan sebagai kutipan. Oleh karena itu tata cara kutipan pun harus diperhatikan untuk 

menghindari “plagiat” dalam penulisan karya ilmiah. Informasi lengkap tentang sumber 

kutipan dituliskan dalam sebuah daftar yang disebut Daftar Pustaka atau Daftar Referensi. Oleh 

karena itu format penulisan kutipan harus disesuaikan dengan format penulisan daftar pustaka. 

Pada penulisan karya ilmiah di Jurusan Keperawatan Poltekkes Bandung, format penulisan 

kutipan dan daftar pustaka menggunakan format American Psychological Association (APA) 

yang telah diselaraskan dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. 

5.8.1 Jenis Kutipan  

5.8.1.1 Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan tidak langsung adalah ide/konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan 

kata-kata penulis sendiri. Pada format APA, kutipan tidak langsung dituliskan dalam 
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kalimat/teks dengan mencantumkan nama belakang pengarang tanpa gelar dan tahun 

penerbitan, tanpa menuliskan halaman yang dikutip. 

 

Nama penulis disebutkan dalam kalimat 

Menurut Sonne et al (2010), berbagai hasil penelitian menunjukkan efek imobilisasi pada 

orang yang sehat akan menurunkan sensitifitas insulin setelah 3-5 hari 

Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 

Tirah baring adalah suatu tindakan menempatkan pasien untuk tetap di tempat tidur selama 

hospitalisasi dengan tujuan terapeutik (Theresa & Fox, 2007; Perry & Potter, 2006) 

 

5.8.1.2 Kutipan Langsung 

Kutipan langsung adalah ide/konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Kutipan 

ini ditulis dengan menyebutkan nama belakang pengarang tanpa gelar, tahun terbit dan 

halaman kalimat/teks yang dikutip. Kutipan langsung dibedakan atas dua jenis yaitu 

kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. 

a) Kutipan langsung pendek 

Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. 

Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan 

di akhir kutipan. 

Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat  

Penulis menyatakan, “mahasiswa sering kesulitan menggunakan format APA,”(Jones, 

1998, hlm.199). 

Nama penulis disebutkan dalam kalimat  

Menurut Jones (1998), “mahasiswa sering kesulitan menggunakan format APA, 

terutama pada saat pertama kali penggunaan” (hlm.199). 

 

b) Kutipan langsung panjang 

Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata . Kutipan ini 

ditulis dalam paragraf tersendiri, dengan jarak 5 ketuk/spasi dari margin kiri dan tetap 

dalam jarak 1,5 spasi (seperti teks).  
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Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat  

Peneliti menyatakan: Pengetahuan tentang komplikasi imobilisasi baik fisiologis 

maupun psikologis mulai berkembang pesat pada abad ke-20 (Krasnoff & Painter, 1999) 

Nama penulis disebutkan dalam kalimat  

Penelitian Mahat pada tahun 2006 menemukan bahwa:Pada anak yang berusia sekolah 

yaitu 6 sampai 12 tahun terdapat empat hal  utama  yang menyebabkan rasa takut pada 

anak yang dirawat di rumah sakit, yaitu takut bolos sekolah, takut disuntik, takut jauh 

dari keluarga dan  takut diambil darah (hlm. 12). 

Krasnoff dan Painter tahun 1999 menyatakan bahwa:Pengetahuan tentang komplikasi 

imobilisasi baik fisiologis maupun psikologis mulai berkembang pesat pada abad ke-20. 

 

 

5.8.2 Contoh Penulisan Kutipan 

a. Karya dengan 1 atau 2 sampai 6 penulis 

Nama keluarga/nama belakang penulis disebutkan semua. Jika berada dalam kalimat 

maka dituliskan “dan”, tapi untuk yang tidak disebutkan dalam kalimat dituliskan “&”. 

 

Hipotensi orthosatik disertai kelemahan otot akibat tirah baring meningkatkan risiko 

cedera individu (Topp, Ditmyer, King, Doherty, & Hornyak, 2002). 

 atau  

Topp, Ditmyer, King, Doherty, dan Hornyak (2002) menyatakan hipotensi orthosatik 

disertai kelemahan otot akibat tirah baring meningkatkan risiko cedera individu.  

 

b. Karya lebih dari 6 penulis 

Jika karya yang dikutip ditulis lebih dari 6 penulis, yang ditulis hanya nama 

keluarga/belakang penulis pertama dengan memberi inisial dkk. (dan kawan-kawan).  

 

Anak usia sekolah sering menghadapi ketakutanberkaitan dengan hubungan sosial, 

kematian dan penyakit (Murris dkk., 2000). 
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c. Beberapa karya dari penulis yang berbeda dan tahun penerbitan yang berbeda 

dalam 1 kalimat (kutipan diambil dari sumber yang berbeda). 

Penulisan pada kutipan ini nama pengarang dan tahun terbit di dalam satu kurung dan 

penempatannya mengikuti urutan tahun terbit. Pemisahan sumber informasi 

menggunakan tanda titik koma. 

 

Adaptasi fisiologik yang dihasilkan meliputi penurunan kemampuan berhubungan 

dengan melemahnya fungsi metabolik, kardiovaskuler, pulmonal, muskuloskeletal,  

hematologik,  sistem  imun,  thermoregulasi,  neuroendokrin  dan organ lainnya. (Sonne 

et al., 2010; Alibegovic et al., 2009; Smorawiński et al., 2001; Krasnoff & Painter, 1999; 

Convertino, VA, 1995). 

 

d. Mengutip dari kutipan atau sumber kedua 

Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli dicantumkan pada kalimat 

dan nama penulis yang mengutip dicantumkan dalam tanda kurung di akhir kalimat. 

 

            Menurut Kaschani dan Overschel (1990),frekuensi terjadinya kecemasan akibat 

perpisahan yang muncul pada anak tanpa disertai tanda-tanda klinik mencapai lebih dari 

50 % (Mendez dkk., 2008). 

 

e. Kutipan dari web site dalam internet 

Pada dasarnya mengutip dari web site atau sumber elektronik sama dengan mengutip 

dari sumber tercetak, yang perlu dicantumkan adalah nama penulis, tahun penerbitan 

dan nomor halaman (untuk kutipan langsung). Alamat website (URL) dan informasi lain 

dituliskan dalam daftar pustaka. 

 

5.9 Daftar Pustaka 

Daftar pustaka adalah kumpulan sumber informasi yang digunakan dalam sebuah penulisan 

dan disusun secara alfabetis. Sumber informasi yang dicantumkan dalam daftar tersebut adalah 

yang dikutip dalam uraian/teks dan yang mendukung atau dipakai sebagai acuan. Informasi 

tentang sumber yang digunakan harus ditulis secara benar, lengkap, dan konsisten dengan 
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menggunakan  format tertentu. Penulisan daftar pustaka pada Karya Tulis Ilmiah Jurusan 

Keperawatan Poltekkes Bandung mengacu pada American Psychological Association (APA, 

2001) yang disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Adapun ketentuan umum 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

a) Sumber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap dalam “Daftar Pustaka”. 

Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam daftar pustaka harus ditulis dalam teks sebagai 

kutipan. 

b) Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama Cina, 

jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di awal.  

Nama : Kwik Kian Gie                     ditulis : Kwik Kian Gie 

Nama : Heribertus Andi Matalata    ditulis : Mattalata, Heribertus Andi 

c) Gelar kebangsawanan, akademik dan keagamaan tidak perlu ditulis 

d) Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema utama 

e) Pada format APA, huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis dengan huruf 

kapital.  

f) Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 spasi dari margin kiri baris pertama 

dengan jarak antar baris 1 spasi. 

g) Daftar diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga/nama belakang dengan jarak 1,5 spasi.  

h) Setiap unsur kepustakaan masing-masing diikuti tanda titik, kecuali antara kota dan nama 

penerbit dipisahkan oleh titik dua.  

i) Urutan penyebutan adalah nama belakang pengarang, abjad awal nama dan nama tengah 

(jika ada), tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit dan nama penerbit. 

j) Judul buku atau jurnal dicetak miring/italic 

 

Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka secara lengkap: 

a. Cara penulisan dari buku  

Penulis tunggal 

Asmadi. (2008). Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta : EGC 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 
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Penulis dua atau tiga 

Atikah, P., & Sulistyorini, I. C. (2010). BBLR : Berat Badan Lahir Rendah. Yogyakarta: 

Nuha Medika. 

Laraia, M. T., Stuart, G. W. (2005). Principles and Practice of Psychiatric 

Nursing. Malawi: Elsevier Mosby. 

McFarlane, J. M., Anderson, E. T. (2015). Community as Partner: Theory and Practice in 

Nursing. United Kingdom: Wolters Kluwer. 

Sastroasmoro, S. & Ismael, S. (2008). Dasar-dasar metodologi penelitian klinis. Jakarta: 

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 

 

Penulis sama dengan artikel berbeda 

Ngastiyah. (2005). Perawatan anak sakit. Jakarta: EGC. 

________. (2008). Perawatan bayi. Jakarta: EGC. 

 

Bukan edisi pertama  

Ladwig, G. B., Martinez-Kratz, M., Zanotti, M., Ackley, B. J., Makic, M. B. F., Martinez-

Kratz, M. R. (2021). Nursing Diagnosis Handbook, 12th Edition Revised Reprint 

with 2021-2023 NANDA-I® Updates. United Kingdom: Elsevier Health Sciences. 

Dahlan, S. (2009). Besar sampel dan cara pengambilan sampel dalam penelitian kedokteran 

dan kesehatan. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Medika. 

Pender, N.J., Murdaugh, C.L., & Parson, M.A. (2011). Health promotion in nursing practice 

6th ed. Boston : MA Person. 

 

Terjemahan  

Hurlock, E.B. (1998). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang 

kehidupan. Edisi kelima. (Istiwidayanti & Soedjarwo, Penterjemah). Jakarta: 

Erlangga.   

 

Penulis berupa Tim atau lembaga 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2008). Profil kesehatan Indonesia  2007. 

Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.   

UNICEF. (2012). Indonesia Laporan Tahunan 2012. Jakarta: UNICEF. 

Kemenkes RI. (2010). Pedoman penanganan kasus rujukan kelainan tumbuh kembang 

balita. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 

Kemenkes RI. (2015a). Kesehatan dalam Kerangka Sustainable Development Goals 

(SDGs). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 
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Kemenkes RI. (2015b). Situasi dan Analisis Gizi. InfoDATIN. Jakarta: Kementerian 

Kesehatan RI. 

 

Bagian bab dari buku  

Bjork, R.A. (1989). Retrieval inhibition as an adptive mechanism in human memory, dalam 

Roediger, H. L, & Craik, F.L.M (eds), Varities of memory & consciousness (hlm, 

309-330). Hillsdale, NJ: Eribaum 

 

b. Cara penulisan sumber dari jurnal 

Urutan penulisan untuk jurnal adalah nama belakang penulis, tahun judul artikel, judul jurnal 

ditulis miring, volume penerbitan, dan nomor penerbitan yang ditulis dalam tanda kurung 

dan nomor halaman yang dikutip.   

 

Atienzar, P., Abizanda, P., Guppy,   a., & Sinclair,   a. J. (2012a). Diabetes and frailty: an 

emerging issue. Part 1: Sarcopaenia and factors affecting lower limb function. The 

British Journal of Diabetes & Vascular Disease, 12(3), 110–116. 

https://doi.org/10.1177/1474651412445619 

 

Burkhardt, K., Loxton, H., & Muris, P. (2003). Fears and fearfulness in South African 

children. Behaviors Change.20 (2). 94-102. 

Sujendran, S., Senarath, U., & Joseph, J. (2015). Prevalence of stunting among children aged 

6 to 36 months, in the Eastern Province of Sri Lanka. J Nutr Disorders Ther, 5(2), 

168. http://doi.org/10.4172/2161-0509.1000154 

 

c. Cara penulisan sumber dari majalah 

Sugiarto, E. (2010). “Agama sebagai tertuduh”. Dalam Suara Muhammadiayah (23): 12. 

Yogyakarta. 

 

d. Cara penulisan sumber dari media elektronik/internet 

Costello,A.M. (2008). Hospitalization. http://www.answers.com/topic/hospitalization. 

Diakses pada tanggal 12 Januari 2011. 

Sjarif, D. R. (2012). Impact of Micronutrients Malnutrition on Growth : The, 3–4. Retrieved 

from https://www.nestlenutrition-institute.org/.../Dr Damayanti.pdf 

 

e. Cara penulisan dari surat kabar 

Rachman, M. “ Mahasiswa dan Dosen”. Dalam Pikiran Rakyat, 24 November 2014. 

Bandung. 

 

http://www.answers.com/topic/hospitalization
https://www.nestlenutrition-institute.org/.../Dr%20Damayanti.pdf


 30 

f. Cara penulisan dari karya tulis ilmiah, Skripsi, tesis dll. 

Khatalae, D. (2007). An intervention to reduce anxiety/fear of hospitalized Thai school aged 

children. Dissertation. Buffalo: Faculty of the graduate school of the state of 

university of New York.  

 



 

 31 

BAB VI 

FORMAT PENULISAN TUGAS AKHIR 

 

6.1 Ukuran Margin Pengetikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 cm 

4 cm 
3 cm 

4 cm 
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6.2 Halaman Sampul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 
(Times New Roman Ukuran font 16, Spasi 1.15) 

 

 

SKRIPSI 
(Times New Roman Ukuran font 14) 

 
 

 

 

 
 

Disusun Oleh : 

Nama Mahasiswa 

NIM. ............... 
(Times New Roman Ukuran font 12, Spasi 1.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN 

JURUSAN KEPERAWATAN BANDUNG 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG 

2022 
(Times New Roman Ukuran font 16, Spasi 1.15) 
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6.3 Halaman Judul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 
(Times New Roman Ukuran font 16, Spasi 1.15) 

 

 

SKRIPSI 
(Times New Roman Ukuran font 14) 

 
Diajukan untuk Menyelesaikan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan 

Pada Jurusan Keperawatan Bandung Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung 
(Times New Roman Ukuran font 12, Spasi 1.15) 

 

 

 

 
 

Disusun Oleh : 

Nama Mahasiswa 

NIM. ............... 
(Times New Roman Ukuran font 12, Spasi 1.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN 

JURUSAN KEPERAWATAN BANDUNG 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG 

2022 
(Times New Roman Ukuran font 16, Spasi 1.15) 
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6.4 Lembar Persetujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL SKRIPSI  
 

 

 

 

Disusun Oleh : 

NAMA MAHASISWA  

NIM. ………….. 

 

Disetujui untuk diajukan pada Ujian Proposal Skripsi 

 

Menyetujui, 

Bandung, ……….. 

 

 

           Pembimbing Utama                                                   Pembimbing Pendamping 

 

 

        Nama Pembimbing Utama                                      Nama Pembimbing Pendamping 

          NIP……………………                                               NIP………………… 

 

 

Menyetujui 

Ketua Jurusan Keperawatan Bandung 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung 

 

 

 

Nama Ketua Jurusan 

NIP………………….. 
 

  

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES 

BANDUNG 

 

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI 
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6.5 Lembar Persetujuan Ujian Sidang Skripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL SKRIPSI  
 

 

 

 

Disusun Oleh : 

NAMA MAHASISWA  

NIM. ………….. 

 

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada Ujian Sidang SKRIPSI 

 

Menyetujui, 

Bandung, ……….. 

 

 

           Pembimbing Utama                                                     Pembimbing Pendamping 

 

 

        Nama Pembimbing Utama                                         Nama Pembimbing Pendamping 

          NIP……………………                                               NIP………………… 

 

 

Menyetujui 

Ketua Jurusan Keperawatan Bandung 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung 

 

 

 

Nama Ketua Jurusan 

NIP………………….. 
 

  

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES 

BANDUNG 

 

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI 
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6.6 Lembar Pengesahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDULPENELITIAN  

 

 

 

Disusun Oleh : 

NAMA MAHASISWA  

NIM. ……………. 

 

SKRIPSI ini telah disetujui, diperiksa dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji  

pada tanggal .............. 

 

Susunan Dewan Penguji 

 

Ketua Penguji 

 

 

 

 

 

 

NAMA PENGUJI & GELAR  

NIP. ………………… 

Anggota Penguji 1 

 

 

 

 

 

 

NAMA PENGUJI & GELAR  

NIP. ………………… 

Anggota Penguji 2 

 

 

 

 

 

 

NAMA PENGUJI & GELAR  

NIP. ………………… 

 

 

Menyetujui 

Ketua Jurusan Keperawatan Bandung 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung 

 

 

 

Nama Ketua Jurusan 

NIP………………….. 

 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES 

BANDUNG 

 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 
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6.7 Contoh Abstrak 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung 

Jurusan Keperawatan Bandung 

Program Studi Keperawatan Bandung 

Bandung,  Agustus 2011 

Radi Nurdiansyah. P17320108028 

 

HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN KONTROL ASMA PADA PASIEN ASMA 

BRONKHIAL DI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG 

 

ABSTRAK 

x, 44 hal., 5 Bab, 2 bagan, 12 tabel, 8 lampiran 

 

Kontrol asma adalah pengendalian terhadap manifestasi klinis penyakit asma. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kontrol asma salah satunya adalah masalah psikologis yaitu cemas. 

Cemas merupakan faktor pencetus serangan asma yang merupakan manifestasi penilaian dari 

kontrol asma tersebut. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan kecemasan dengan kontrol 

asma pada pasien asma bronkhial. Peneliti menggunakan desain penelitian cross sectional. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang 

didapatkan adalah 73 responden. Alat ukur yang digunakan Hamilton Anxiety Rating Scale 

dan Asthma Control Test. Analisa data menggunakan metode Chi Square. Hasil penelitian 

didapatkan, terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dengan kontrol asma orang, 

dengan nilai p value 0,010. Perlunya pengendalian kecemasan dan manajemen stress dalam 

upaya mengurangi kecemasan dan adanya penelitian lebih lanjut terkait faktor lain yang 

mempengaruhi kontrol asma. 

 

Kata kunci:  asma bronkhial, kecemasan, kontrol asma 

Daftar pustaka: 30 (2007-2018) 
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6.8 Contoh Daftar Isi 

DAFTAR ISI 

  

HALAMAN JUDUL  .....................................................  

HALAMAN PERSETUJUAN........................................  

ABSTRAK   ....................................................................  

KATA PENGANTAR ....................................................  

DAFTAR ISI ...................................................................  

DAFTAR TABEL ...........................................................  

DAFTAR DIAGRAM  ...................................................  

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................  

 

BAB I  PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang  

1.2. Rumusan Masalah  

1.3. Tujuan Penelitian   

1.4. Manfaat Penelitian  

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA   

2.1. Landasan Teori   

2.2. Kerangka teori  

  

BAB III  METODE PENELITIAN   

3.1. Desain  Penelitian 

3.2. Kerangka Konsep Penelitian  

3.3. Definisi Operasional dan Konseptual  

3.4. Hipotesis Penelitian  

3.5. Populasi dan Sampel  

3.6. Tempat dan Waktu Penelitian  

3.7. Pengumpulan Data   

3.8. Analisis Data   

3.9. Keterbatasan  

3.10. Etika Penelitian   

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1. Hasil Penelitian  

4.2. Pembahasan   

  

BAB V : SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

5.1. Simpulan  

5.2. Rekomendasi  

 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................  

LAMPIRAN...................................................................  
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6.9 Contoh Pengetikan Judul dan Sub Judul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 Contoh Pengetikan Tabel 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Pasien Kanker Di Poli Bedah Onkologi 

Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung 

 

Jenis Kelamin Frekuensi (F) 
Prosentase 

(%) 

Laki-laki 

Perempuan 

14 

41 

25,5 % 

74,5 % 

Total 55  100 % 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

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

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

1.2 RUMUSAN Penelitian 

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

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

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan umum 

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

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

1.3.2 Tujuan khusus 

         a. ......................................................................  

         b.......................... 

3 spasi 

2 spasi 

4 spasi 

3 spasi 

2 spasi 

3 spasi 

3 spasi 

3 spasi 

3 spasi 
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Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kecemasan Pada Pasien Asma Bronkhial  

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung  

Tahun 2019 

 

Kecemasan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak cemas 27 37,0 

Cemas 46 63,0 

Total 73 100 

 

 

6.11 Contoh Pengetikan Grafik 

Grafik 1 

Jumlah Kasus HIV – AIDS Menurut Tahun di indonesia 

2005 – September 2012 
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