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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya
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memperbaiki pedoman yang lama serta menyesuaikan pedoman dengan kebijakan
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PRAKATA
Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan hidayah dan inayah-Nya berupa kemampuan berpikir dan analisis sehingga dapat
terwujud buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember
ini. Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku pedoman skripsi sebelumnya yang
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Buku ini disusun
melalui beberapa tahap yaitu : rapat kerja penyusunan pedoman skripsi, pembahasan intensif
oleh Tim Perumus, pembahasan di tingkat bagian, dan diakhiri dengan kegiatan workshop
penyusunan pedoman skripsi.
Buku ini telah disusun seoptimal mungkin dengan merujuk pada buku Pedoman Penulisan
Karya Ilmiah Universitas Jember edisi ketiga tahun 2010 serta referensi lain yang sesuai. Buku
pedoman ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya komitmen dan kerja sama yang harmonis di
antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini atas nama seluruh Tim
Penyusun Pedoman Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :
1. Dekan FKM Universitas Jember beserta jajaran pimpinan.
2. Segenap dosen FKM Universitas Jember
3. Tenaga kependidikan yang turut membantu proses pengadaan dan penggandaan.
4. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pedoman penulisan skripsi ini.
Akhir kata, semoga buku pedoman ini bermanfaat terutama bagi seluruh civitas
akademika di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Kami sangat
mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan serta penyempurnaan lebih lanjut
pada masa yang akan datang.

Jember, Maret 2021
Tim Penyusun
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BAB 1. PENDAHULUAN
Skripsi merupakan salah satu syarat penyelesaian studi program Sarjana pada
Program Studi yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember (FKM
UNEJ), baik itu Prodi Kesehatan Masyarakat maupun Prodi Gizi. Sebagaimana pada
berbagai program studi lainnya, dasar pemikiran penyusunan skripsi adalah menjadikan
proses penyusunan skripsi sebagai proses pembelajaran yang berguna bagi mahasiswa
dalam mengkonstruksikan pemikirannya ke dalam suatu karya tulis ilmiah.
Penulisan skripsi pada Program Studi di FKM UNEJ hingga saat ini
terkonsentrasi pada dua jenis penulisan. Hal ini didasarkan pada dua jenis penelitian
yang menjadi acuan utama mahasiswa dalam menyusun skripsi, yaitu penelitian
kualitatif dan kuantitatif. Adanya perbedaan tersebut menjadikan penulisan skripsi
menjadi beragam. Selain itu perbedaan latar belakang keilmuan yang ada pada Program
Studi di FKM UNEJ turut menjadikan penulisan skripsi menjadi beragam. Sejak tahun
2020, literature review juga menjadi bagian dalam penulisan skripsi di FKM UNEJ.
Pedoman untuk penyusunan literature review telah dibuat terpisah dan bisa diakses di
Website FKM UNEJ.
Proses penyusunan skripsi oleh mahasiswa telah diatur secara terpadu dan terpusat di
tingkat universitas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun dalam
pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk diatur secara khusus
di tingkat fakultas. Sejak tahun 2009 fakultas telah merumuskan pedoman penulisan
skripsi bagi mahasiswa. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi, fakultas juga secara berkala telah melaksanakan beberapa kali revisi terhadap
pedoman tersebut.Pada proses revisi tahun ini tim penyusun berfokus untuk menyusun
ulang dengan mengorganisasi pedoman secara terperinci ke dalam bab, sub bab , dan
atau sub subbab agar mahasiswa dan dosen pembimbing serta pihak administratif bisa
mendapatkan pedoman yang terarah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi.

1.1.

Pengertian Skripsi
Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian

dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan dan pengarahan
dosen pembimbingsesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing. Sebagai sebuah
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karya tulis ilmiah, skripsi diharapkan mampu merepresentasikan karya ilmiah produk
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember, sehingga skripsi yang
dihasilkan memiliki ciri tertentu yang dengan mudah dikenali sebagai produk ilmiah
mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang terencana, terarah, sistematis,
dan terkendali dalam upaya memperoleh data dan informasi dengan menggunakan
metode ilmiah untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dalam bidang ilmu
tertentu. Penelitian bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif maupun
literature review. Penjelasan terperinci mengenai kedua jenis penelitian tersebut akan
diberikan dalam sub bab 1.5. Pedoman literature review bisa diakses di website FKM
UNEJ.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi dapat berupa data
primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti di
lapangan, baik melalui proses wawancara maupun pengukuran langsung, dan/atau di
laboratorium (wet laboratory). Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh data
dari pihak lain yang telah melakukan pengumpulan data, misalnya profil kesehatan
kabupaten/kota, data Badan Pusat Statistik, rekam medis, dan lain-lain.

1.2.

Kedudukan Skripsi dan Bobot SKS
Pada dasarnya skripsi memiliki kedudukan yang sama dengan mata kuliah

lainnya. Namun proses pembelajaran dan penilaian skripsi berbeda dengan mata kuliah
lainnya karena skripsi bersifat tugas akhir (final assignment). Sesuai dengan Pedoman
Akademik FKM UNEJ, bobot skripsi ditetapkan sebesar 4 SKS.

1.3.
1.

Tujuan Skripsi
Penyusunan skripsi oleh mahasiswa dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:
Mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan
bidang ilmu yang ditempuh;

2.

Mahasiswa mampu melakukan penelitian mulai dari merumuskan masalah,
mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menarik
kesimpulan, serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian;

2

3.

Mahasiswa mampu menggunakan dan mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan
yang diperoleh ke dalam skripsi untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan
bidang ilmu yang ditempuh; dan

4.

Mahasiswa mampu menggunakan dan mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan
yang diperoleh menjadi suatu sistem yang terpadu dalam mengembangkan ilmu
sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh; dan

5.

Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan yang dituangkan dalam skripsi
secara lisan dalam suatu sidang skripsi di hadapan dewan penguji.

1.4.

Materi Skripsi
Permasalahan penelitian yang mendasari penyusunan skripsi dikembangkan dari

bidang ilmu masing-masing, yang berasal dari tujuh bidang ilmu dalam rumpun Ilmu
Kesehatan Masyarakat, serta bidang ilmu lainnya yang terkait. Ketujuh bidang ilmu
dalam rumpun Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah Epidemiologi, Promosi Kesehatan
dan Ilmu Perilaku, Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja, Biostatistika, dan Administrasi Kebijakan Kesehatan. Sedangkan
untuk Prodi Gizi dengan kompetensi keilmuan : Gizi Klinik, Gizi Masyarakat dan
Manajemen Penyelenggaraan Makanan.
Materi skripsi didasarkan atas data dan/atau informasi yang berasal dari studi
kepustakaan, penelitian laboratorium/klinik, dan/atau penelitian lapangan.Hal ini
dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman penelitian, baik berupa hasil
penelusuran pustaka, laboratorium/klinik, dan/atau lapangan, serta menuangkannya
dalam bentuk karya tulis ilmiah.

1.5.

Lingkup Penelitian
Jenis penelitian yang mendasari penyusunan skripsi oleh mahasiswa FKM

terbagi menjadi penelitian dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.Masingmasing jenis penelitian memiliki kekhususan, baik dalam penyusunan maupun dalam
penyajian. Oleh karena itu sub bab ini akan secara khusus menjelaskan mengenai
lingkup penelitian menurut jenisnya

3

1.5.1. Penelitian Kualitatif
Penelitian kualitatif merupaka penelitian yang berlandaskan postpositivisme,
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data
bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, grounded
theory, etnografi, case studies, dan penelitian naratif (Sugiyono, 2011).

1.5.2. Penelitian Kuantitatif
Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik,
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011).
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BAB 2. PERSYARATAN PENYUSUNAN SKRIPSI
2.1

Persyaratan Akademik
Persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan menyusun

skripsi adalah:
1.

Mahasiswa telah menempuh studi dengan bobot minimal 120 SKS (sesuai dengan
bidang ilmu masing-masing);

2.

Mahasiswa sekurang-kurangnya telah memenuhi PP sebesar 90%;

3.

Mahasiswa sekurang-kurangnya memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
sebesar 2,00 (skala 4); dan

4.

Mahasiswa telah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai mutu
sekurang-kurangnya C.

2.2

Persyaratan Administratif
Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan

menyusun skripsi adalah:
1.

Memenuhi persyaratan akademik sebagaimana tertulis pada butir 2.1;

2.

Memiliki kartu mahasiswa yang masih berlaku pada semester bersangkutan;

3.

Memprogram skripsi pada KRS semester bersangkutan yang ditandatangani oleh
Dosen Pembimbing Akademik; dan

4.

Telah mengikuti pelaksanaan seminar proposal skripsi sekurang-kurangnya 5
kali yang dibuktikan dengan Formulir Menghadiri Seminar Proposal Skripsi.

2.3

Persyaratan Pembimbing
Selama proses penelitian, penyusunan, dan penulisan skripsi, mahasiswa harus

dibimbing oleh tim pembimbing dengan ketentuan sebagai berikut:
1.

Tim Pembimbing terdiri dari dua dosen pembimbing, yaitu:
a.

Satu orang pembimbing utama yang selanjutnya disebut dengan Dosen
Pembimbing Utama (DPU) selaku penanggung jawab; dan

b.

Satu orang pembimbing anggota yang selanjutnya disebut dengan Dosen
Pembimbing Anggota (DPA).

2.

DPU dan DPA diusulkan oleh peminatan sesuai bidang ilmu yang ditempuh
mahasiswa, kemudian ditetapkan oleh Komisi Bimbingan (KOMBI). KOMBI
5

adalah tim yang dibentuk oleh fakultas serta bertugas untuk mengkoordinasikan
penentuan pembimbing dan penguji skripsi, melakukan monitoring proses
pembimbingan skripsi, serta mengunggah nilai skripsi mahasiswa melalui SISTER
(Sistem Informasi Terpadu).
3.

DPU dan DPA disahkan melalui SK Dekan.

2.3.1 Persyaratan Pembimbing Utama
Persyaratan pembimbing utama bagi penyusunan skripsi diatur sebagai berikut:
1.

Berstatus dosen tetap fakultas;

2.

Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;

3.

Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S-2/Sp-1;

4.

Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi yang diajukan oleh
mahasiswa; dan

2.3.2 Persyaratan Pembimbing Anggota
Pembimbing anggota adalah pembimbing bertanggungjawab dalam proses
pembimbingan skripsi mahasiswa bersama dengan DPU.
Adapun persyaratan bagi pembimbing anggota ditentukan sebagai berikut:
1.

Berstatus dosen tetap fakultas atau dosen luar biasa yang mengajar di FKM;

2.

Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli;

3.

Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S-2/Sp-1; dan

4.

Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi yang diajukan oleh
mahasiswa.

2.3.3 Tugas Pembimbing
Tugas dari pembimbing utama (DPU) adalah bertanggung jawab atas substansi
dan konsistensi penulisan skripsi serta pengambilan keputusan terhadap segala hal yang
terkait dengan penulisan skripsi mahasiswa bimbingan. Adapun tugas dari pembimbing
anggota (DPA) adalah bertanggung jawab atas sistematika penulisan skripsi yang sesuai
dengan pedoman penulisan skripsi serta membantu pembimbing utama dalam
pengambilan keputusan terhadap segala hal yang terkait dengan penulisan skripsi
mahasiswa bimbingan.
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2.4

Persyaratan Penguji
Setelah proses penyelesaian tugas akhir berupa rangkaian kegiatan yang terdiri

dari: penyusunan proposal, seminar proposal, penelitian dan penulisan tugas akhir
dibawah bimbingan DPU dan DPA, selanjutnya dilaksanakan sidang skripsi sebagai
salah satu prasyarat kelulusan. Sidang skripsi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa
mendapatkan persetujuan dari kedua pembimbing dan memenuhi persyaratan dapat
dilaksanakannya siding skripsi. Sidang skripsi dihadiri oleh kedua atau salah satu
pembimbing dan tiga penguji yang terdiri dari ketua penguji, sekretaris penguji dan
penguji anggota. Ketua penguji dan sekretaris penguji berasal dari internal FKM UNEJ,
sedangkan penguji anggota berasal dari luar FKM UNEJ atau institusi tempat penelitian
mahasiswa.

2.4.1. Persyaratan Ketua Penguji
Ketua penguji bertugas memimpin jalannya sidang skripsi dan juga melakukan
konfirmasi, klarifikasi dan menguji mahasiswa untuk memutuskan kelulusan mahasiswa
bersama tim penguji lainnya. Persyaratan ketua pengujipada sidang skripsi diatur
sebagai berikut:
1.

Berstatus dosen tetap fakultas;

2.

Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;

3.

Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S-2/Sp-1;

4.

Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi yang akan diujikan; dan

2.4.2. Persyaratan Sekretaris Penguji
Sekretaris Penguji bertugas sebagai notulen dalam kegiatan sidang skripsi yang
bertanggung jawab untuk kelengkapan berita acara. Selain itu juga melakukan
konfirmasi, klarifikasi dan menguji mahasiswa untuk memutuskan kelulusan mahasiswa
bersama tim penguji lainnya
Adapun persyaratan bagi sekretaris penguji ditentukan sebagai berikut:
1.

Berstatus dosen tetap fakultas atau dosen luar biasa yang mengajar di FKM;

2.

Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli;

3.

Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S-2/Sp-1; dan

4.

Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi yang sedang diujikan.
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2.4.3. Persyaratan Penguji Anggota
Anggota penguji bertugas melakukan konfirmasi, klarifikasi dan menguji
mahasiswa untuk memutuskan kelulusan mahasiswa bersama tim penguji lainnya
Adapun persyaratan bagi penguji anggota ditentukan sebagai berikut:
1.

Berstatus dosen di luar FKM UNEJ atau Praktisi;

2.

Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S-1; dan

3.

Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi yang sedang diujikan.

Hasil tugas akhir yang masih perlu perbaikan, diberikan waktu selama 2 (dua) bulan
sejak ujian tugas akhir dilaksanakan. Apabila melebihi batas waktu yang
ditentukan, kelulusan tugas akhir dinyatakan batal dan mahasiswa harus melakukan
ujian ulang tugas akhir. Proporsi persentase nilai pembimbing dan penguji pada sidang
skripsi adalah 60:40 dengan rentang nilai tidak lebih dari 10 untuk nilai tertinggi dan
terendah. Jika hal ini terjadi, dilakukan musyawarah mufakat untuk tercapainya syarat
tersebut.
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BAB 3. PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI
Prosedur penyusunan skripsi sekaligus sidang skripsi telah diatur oleh
Universitas melalui SISTER dengan melibatkan mahasiswa, DPU, KOMBI, Operator
Fakultas, dan UPT TI. Prosedur tersebut secara rinci disajikan dalam Gambar1.

Sumber: Panduan Modul Tugas Akhir SISTER 2014

Gambar 1. Alur Proses Penyusunan Skripsi

Prosedur di atas menjelaskan mengenai proses penyusunan skripsi mulai dari
pendaftaran judul skripsi oleh mahasiswa dengan mengunggah draft proposal skripsi ke
SISTER, hingga persetujuan artikel ilmiah oleh reviewer (penetapan oleh Fakultas)
yang sebelumnya juga diunggah ke SISTER. Pada setiap tahap dijelaskan mengenai
langkah yang harus dilakukan sekaligus siapa yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan tahapan tersebut.
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3.1 Proses Awal
Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pada butir 2.1 dan 2.2 harus
memprogram/mencantumkan skripsi pada semester bersangkutan yang dibuktikan
dengan KRS. Pada saat memprogram skripsi diharapkan mahasiswa sudah memiliki topik
penelitian. Proses pada tahap ini melibatkan mahasiswa, Kaprodi, Bagian Akademik,
WD1 dan KOMBI. Tahapan proses awal meliputi:
1.

Bagian akademik menyelenggarakan sosialisasi prosedur ploting bimbingan skripsi;

2.

Mahasiswa mengumpulkan form ploting bimbingan skripsi ke akademik;

3.

Bagian akademik menyerahkan daftar susunan mahasiswa beserta topik ke WD1;

4.

WD1 menyerahkan daftar susunan mahasiswa beserta topik ke Kaprodi;

5.

Kaprodi menyerahkan daftar susunan mahasiswa beserta topik penelitian kepada
KOMBI;

6.

KOMBI menyusun pembimbing (DPU dan DPA) dan penguji berdasarkan topik
penelitian;

7.

KOMBI menyerahkan daftar susunan mahasiswa beserta topik dan juga pembimbing
ke Kaprodi selambat-lambatnya 2 minggu;

8.

Kaprodi meyerahkan daftar ploting bimbingan skripsi kepada WD1;

9.

WD1 menetapkan daftar ploting bimbingan skripsi dan mengumumkannya melalui
papan pengumuman;

10. Mahasiswa bisa memulai proses pembimbingan skripsi; dan
11. Mahasiswa mengunggah draft proposal penelitian melalui SISTER selambatlambatnya satu bulan setelah masa perkuliahan efektif pada semester bersangkutan.
Draft proposal berisi hasil identifikasi masalah dan latar belakangpenelitian.
3.2 Prosedur Pembimbingan
Setelah penetapan pembimbing , mahasiswa dapat memulai proses pembimbingan
dengan tahapan sebagai berikut:
1.

Mahasiswa menghubungi DPU untuk mendapatkan persetujuan topik penelitian;

2.

Setelah mendapatkan persetujuan topik penelitian, proses pembimbingan di DPU dan
DPA dapat dilakukan secara simultan (bersama-sama);

3.

Mahasiswa menyusun proposal penelitian sesuai dengan sistematika penulisan yang
ditentukan pada Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi dengan batasan
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penulisan dari Bab I hingga Bab III, dilengkapi juga dengan Daftar Pustaka yang
menjadi rujukan dalam penulisan serta draft instrumen yang akan digunakan
dalampenelitian;
4.

Lama koreksi naskah skripsi di pembimbing maksimal 2 minggu; dan lama revisi
perbaikan naskah di mahasiswa adalah 1 minggu.

5.

Proses pembimbingan dinyatakan selesai jika mendapatkan persetujuan untuk
seminar proposal atau ujian tugas akhir;

6.

Setiap kali melakukan pembimbingan, mahasiswa wajib membawa Kartu Kendali
Skripsi;

7.

DPU atau DPA wajib membubuhkan paraf pada kartu tersebut disertai tanggal dan
materi pembimbingan;

3.3

Prosedur Seminar Proposal
Setelah mahasiswa mendapatkan persetujuan dari kedua pembimbing untuk

pelaksanaan seminar proposal. Pelaksanaan seminar proposal minimal 4 bulan setelah
pengumuman pembimbing atau maksimal akhir semester pemrograman. Berikut adalah
prosedur yang harus dilakukan untuk pelaksanaan seminar proposal:
1.

Mahasiswa mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan seminar
proposal kepada DPU dan DPA secara tertulis menggunakan Kartu Kendali
Pembimbingan (FormA3).

2.

Mahasiswa mengunggah file proposal final yang sudah disetujui secara tertulis oleh
DPU dan DPA, melaluiSISTER;

3.

DPU memberikan persetujuan terhadap proposal yang diunggah melalui SISTER;

4.

KOMBI menetapkan dua dosen penguji (terdiri dari Ketua dan Sekretaris Penguji)
bagi mahasiswa pada seminar proposal sekaligus sidang skripsi;

5.

Mahasiswa bersama DPU, DPA, dan dosen penguji melaksanakan seminar proposal;

6.

Mahasiswa mencetak Berita Acara SeminarProposal;

7.

Mahasiswa melaksanakan seminar proposal dengan mengundang DPU, DPA, dosen
penguji, serta rekan mahasiswa lainnya sekurang- kurangnya 15mahasiswa;

8.

Mahasiswa bersama DPU, DPA, dan dosen penguji menyusun jadwal pelaksanaan
seminar proposal;

9.

Mahasiswa mencetak Berita Acara SeminarProposal;
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10. Mahasiswa melaksanakan seminar proposal dengan mengundang DPU, DPA, dosen
penguji, serta rekan mahasiswa lainnya sekurang- kurangnya 15mahasiswa;
11. Bagi mahasiswa lain, terutama mahasiswa yang sedang memprogram skripsi, yang
hadir sebagai undangan dalam pelaksanaan seminar proposal wajib membawa Kartu
Kendali Seminar Proposal serta meminta Paraf dari DPU yang hadir pada acara
tersebut;
12. Mahasiswa mencatat semua masukan yang diberikan oleh DPU, DPA, dosen
penguji, serta rekan mahasiswa lainnnya sebagai bahan perbaikanproposal;
13. DPU dan DPA membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Seminar Proposal
yang telah disiapkan olehmahasiswa;
14. Mahasiswa wajib melakukan perbaikan terhadap proposal di bawah bimbingan DPU
dan DPA serta mengkonfirmasi hasil perbaikan kepada dosen penguji selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan seminar proposal;dan
15. Jika perbaikan proposal melebihi batas waktu maka mahasiswa diwajibkan untuk
mengulang seminar proposal; dan
16. Seminar proposal yang diulang prosedurnya sama dengan seminar proposal biasanya.

3.4

Prosedur Pembimbingan setelah Seminar Proposal
Setelah mahasiswa melaksanakan seminar proposal sekaligus memperbaiki

proposal sesuai arahan dan masukan yang diterimanya, maka mahasiswa bersangkutan
bisa

melanjutkan

proses

penyusunan

skripsi

dengan

melaksanakan

kegiatan

pembimbingan dengan dosen pembimbing, baik DPU dan DPA.
1.

Bagi mahasiswa yang telah melaksanakan seminar proposal diberikan tenggat waktu
maksimal 2 bulan terhitung setelah jadwal seminar dibuktikan dengan kartu
kendali untuk menyampaikan kemajuan penelitian;

2.

Selama proses pembimbingan mahasiswa wajib untuk mengkonfirmasikan kemajuan
dari penelitian yang dilakukan kepada dosen pembimbing;

3.

Proses pembimbingan ini dilaksanakan selama maksimal 4 (empat) bulan setelah
pelaksanaan seminar proposal. Jika dalam kurun waktu tersebut mahasiswa belum
menyelesaikan proses pembimbingan dengan ditandai pelaksanaan sidang skripsi
maka KOMBI melalui WD1 akan memberikan surat peringatan kepada mahasiswa
untuk menyelesaikannya dalam kurun waktu 2 bulan berikutnya. Tembusan surat
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peringatan juga diberikan kepada pembimbing; dan
4.

Jika dalam waktu 2 bulan tersebut mahasiswa belum juga mampu menyelesaikan
skripsinya, maka KOMBI melalui WD1 akan melakukan pemanggilan terhadap
mahasiswa yang bersangkutan beserta kedua dosen pembimbing dalam sebuah rapat
terbatas untuk membahas kendala dan solusi bagi keterlambatan penyelesaian
penyusunan skripsi tersebut.

3.5

Prosedur Penggantian Pembimbing
Selama proses pembimbingan berlangsung, baik mahasiswa maupun dosen

pembimbing berhak mengajukan penggantian pembimbing. Adapun kondisi yang
memungkinkan bagi penggantian pembimbing antara lain:
1.

Mahasiswa

tidak

dapat

bekerja

sama

dengan

dosen

pembimbing,

demikiansebaliknya;
2.

Dosen pembimbing mendapatkan tugas untuk melaksanakan studi lanjut. Terkait
hal

ini, mahasiswa

yang telah melaksanakan seminar proposal

proses

pembimbingan dilanjutkan dengan dosen yang melaksankan studi lanjut maksimal
6 bulan. Jika melebihi batas waktu tersebut maka mahasiswa akan mendapatkan
pembimbing pengganti dari KOMBI;
3.

Dosen pembimbing mendapatkan tugas lain yang dalam tugas tersebut memakan
waktu lebih dari 4 (empat) bulan;

4.

Mahasiswa yang tidak mengalami kemajuan dalam penyusunan skripsinya selama
satu tahun maka KOMBI berhak mengganti pembimbing.

Jika salah satu kondisi di atas terpenuhi, maka baik mahasiswa maupun dosen
pembimbing berhak mengajukan surat permohonan penggantian pembimbing (terlampir
form F 25.01.03.01.01) kepada KOMBI (u.p. Ketua) dengan mengetahui Kaprodi.
Selanjutnya KOMBI akan mengevaluasi surat permohonan tersebut serta memberikan
keputusan selambat-lambatnya dua minggu setelah tanggal pengajuan surat.
3.6

Prosedur Sidang Skripsi
Setelah mahasiswa menjalankan pembimbingan bersama dosen pembimbing

selama 4 bulan, atau selambat-lambatnya 6 bulan setelah jadwal seminar proposal, maka
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mahasiswa diwajibkan untuk mengajukan sidang skripsi. Adapun prosedur pengajuan
sidang skripsi oleh mahasiswa diatur sebagai berikut:
1.

Mahasiswa mengunggah draft skripsi final melalui SISTER;

2.

DPU memberikan persetujuan terhadap pengajuan draft skripsi final tersebut
melaluiSISTER;

3.

Mahasiswa mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan sidang skripsi bersama DPU,
DPA, dan dosenpenguji;

4.

Mahasiswa mendaftarkan jadwal pelaksanaan sidang skripsi kepada Bagian
Akademik;

5.

Mahasiswa mencetak Berita Acara SidangSkripsi dan melaksanakan sidang skripsi;

6.

Mahasiswa mencatat semua masukan dan saran yang diberikan oleh dosen penguji
dan dosen pembimbing pada saat sidang skripsi berlangsung; dan

7.

Dosen penguji memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang melaksanakan
sidang skripsi, sementara penilaian pembimbingan oleh dosen pembimbing sudah
diterima oleh Tim Penguji pada satu hari sebelum pelaksanaan sidangskripsi;

8.

Proporsi nilai pembimbing dan penguji adalah 60 : 40.

3.7

Proses Akhir
Tahap ini merupakan tahap akhir bagi mahasiswa dari serangkaian tahap yang

harus dilalui mahasiswa sebagai bagian dari proses penyusunan skripsi. Proses akhir dari
penyusunan skripsi meliputi:
1.

Mahasiswa memperbaiki draft skripsi sesuai dengan semua masukan dan saran
yang disampaikan dosen penguji dan dosen pembimbing dalam pelaksanaan sidang
skripsi selama maksimal 2 bulan setelah jadwal sidangskripsi;

2.

Jika mahasiswa tidak mampu memenuhi tenggat waktu perbaikan skripsi, maka
mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk melaksanakan sidang skripsi ulang
sebagai persyaratan penyelesaian skripsi. Prosedur pelaksanaan sidang ulang sama
dengan prosedur sidang sebagaimana biasanya;

3.

Mahasiswa mengkonfirmasi hasil perbaikan skripsi berturut-turut kepada anggota,
sekretaris, dan ketua penguji, serta DPA dan terakhir DPU;

4.

Mahasiswa

menyusun artikel ilmiah berdasarkan hasil

skripsi sekaligus

mendiskusikannya denganDPU
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5.

Mahasiswa mengunggah file skripsi akhir dan bukti submit artikel melaluiSISTER;

6.

DPU menyetujui file revisi skripsi akhir dan bukti submit artikel melalui SISTER;
dan

7.

KOMBI memasukkan nilai akhir skripsi melalui SISTER.

3.8

Mekanisme Seminar Proposal dan Sidang Secara Daring
Sehubungan dengan pelaksanaan melalui sistem daring, pada umumnya tidak
terdapat perbedaan yang signifikan, kecuali 2 hal antara lain:

1.

Semua proses komunikasi mulai bimbingan hingga revisi pasca seminar proposal
dilakukan secara online (telepon, whatsapp, WAG, telegram, dll);

2.

Dalam pelaksanaan seminar proposal dilakukan secara daring menggunakan
aplikasi video teleconfren ( aplikasi zoom dll). Sehubungan dengan hal ini (seminar
proposal), penguji memiliki peran yang cukup besar, maka peran penguji akan
dijelaskan dalam alur di bawah ini.

Gambar 2. Alur Seminar Proposal Secara Daring
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3.9

Alur pelaksanaan Sidang Secara Daring
Sehubungan dengan pelaksanaan melalui sistem daring, pada umumnya tidak
terdapat perbedaan yang signifikan, kecuali 2 hal antara lain:

1.

Semua proses komunikasi mulai bimbingan hingga revisi pasca seminar proposal
dilakukan secara online (telepon, whatsapp, WAG, telegram, dll);

2.

Dalam pelaksanaan seminar proposal dilakukan secara daring menggunakan
aplikasi video teleconfren ( aplikasi zoom dll). Sehubungan dengan hal ini (seminar
proposal), penguji memiliki peran yang cukup besar, maka peran penguji akan
dijelaskan dalam alur di bawah ini.

Gambar 3. Alur pelaksanaan Sidang Secara Daring

16

3.10
1.

Mekanisme Penetapan Judul, Pembimbing, Penguji dan Jadwal Sidang oleh
KOMBI
Kombi melakukan penetapan judul penelitian mahasiswa berdasarkan update data
permohonan penetapan judul pada file Excel.

2.

Kombi menentukan DPU dan DPA judul penelitian mahasiswa berdasarkan syarat
berikut:
Persyaratan bagi dosen pembimbing utama (DPU) penyusunan skripsi diatur
sebagai berikut:
a) Berstatus dosen tetap FKM UNEJ
b) Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
c) Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S-2/Sp-1;
d) Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi yang diajukan oleh
mahasiswa;
Persyaratan bagi dosen pembimbing anggota (DPA) penyusunan skripsi diatur
sebagai berikut:
a) Berstatus dosen tetap fakultas atau dosen luar biasa yang mengajar di FKM;
b) Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli;
c) Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S-2/Sp-1; dan
d) Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi yang diajukan oleh
mahasiswa.
Penetapan DPU, DPA, Ketua Penguji, Ketua Penguji dilakukan di awal mahasiswa
menempuh skripsi, dengan memperhatikan kompetensi dan distribusi dosen

3.

Kombi menentukan Ketua Penguji, dan Sekretaris Penguji penelitian mahasiswa
berdasarkan syarat berikut:
Persyaratan ketua penguji pada seminar proposal dan sidang skripsi diatur sebagai
berikut:
a) Berstatus dosen tetap fakultas;
b) Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
c) Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S-2/Sp-1;
d) Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi yang akan diujikan.
Persyaratan sekretaris penguji pada seminar proposal dan sidang skripsi diatur
sebagai berikut:
a) Berstatus dosen tetap fakultas atau dosen luar biasa yang mengajar di FKM;
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b) Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli;
c) Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S-2/Sp-1; dan
d) Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi yang sedang
diujikan.
4.

Kombi melakukan penetapan DPU, DPA, Ketua Penguji, dan Sekretaris Penguji
penelitian mahasiswa untuk kegiatan SEMINAR PROPOSAL berdasarkan update
data permohonan penetapan judul yang masuk pada Kombi

5.

Kombi menentukan Penguji Anggota/ Penguji External penelitian mahasiswa
berdasarkan syarat berikut:
a) Berstatus dosen di luar FKM UNEJ atau Praktisi;
b) Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S-1; dan
c) Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik skripsi yang sedang
diujikan.
Penetapan Penguji Anggota/ Penguji External dilakukan oleh Kombi. Kombi
mengecek nama Penguji Luar di SISTER (autocomplete).

6.

Kombi melakukan penetapan DPU, DPA, Ketua Penguji, dan Sekretaris Penguji
dan Anggota Penguji untuk kegiatan SIDANG SKRIPSI berdasarkan update data
permohonan penetapan judul.

Dosen Non Jabatan Akademik
Adapun dosen dengan Non Jabatan Akademik dapat menjadi pembimbing skripsi
dan penguji skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:
1.

Dosen Non Jabatan akademik dengan kualifikasi Doktor/ Spesialis II melaksanakan
bimbingan penyelesaian tugas akhir skripsi dan melaksanakan kegiatan pendidikan
dan pengajaran pada Program Sarjana

2.

Dosen Non Jabatan akademik dengan kualifikasi Magister/ Spesialis I dengan
pengalaman kerja 2 (dua) tahun melaksanakan bimbingan penyelesaian tugas akhir
skripsi, menguji tugas akhir skripsi dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran
pada Program Sarjana
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3.11 Mekanisme Cetak Surat Pembimbing dan Cetak Surat Penguji di SISTER
oleh Operator Akademik

Gambar 4. Alur Cetak Surat Tugas Pembimbing dan Penguji oleh Operator Akdemik

3.12 Mekanisme Penguji Luar oleh Operator Akademik
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mahasiswa Menghubungi Bagian Akademik FKM untuk membuat surat input/
aktifasi penguji luar untuk sidang dengan persyaratan :
a. Mahasiswa menyerahkan biodata penguji luar/ Form via WA
b. Mencantumkan tanggal sidang
c. Menyerahkan ke bagian akademik fakultas paling lambat 1 atau 2 minggu
sebelum sidang
Bagian akademik melakukan proses surat
Paraf oleh Wakil Koordinator Bagian Akademik FKM
Paraf oleh koordinator Pokja TU FKM
Memproses tanda tangan Wakil Dekan I
Penomeran di bagian Persuratan bagian Umum FKM
Surat selesai di stempel dan langsung di serahkan ke bagian kepegawaian FKM
Surat dikirim ke bagian Kepegawaian Universitas
Bagian kepegawaian FKM mengkonfirmasi pengaktifan di SISTER ke Universitas
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Gambar 4. Alur Mekanisme Penguji Luar oleh Operator Akdemik
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3.13 Kaji Etik Penelitian

Gambar 5. Alur Kaji Etik Penelitian
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BAB 4. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI
Sistematika penulisan skripsi umumnya dapat dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu
(1) bagian awal, (2) bagian inti, dan (3) bagian akhir.
4.1 Bagian Awal
Bagian awal terdiri atas :
a.

Halaman Sampul

b.

Halaman Judul (dan sub judul);

c.

Halaman Pernyataan;

d.

Halaman Pengesahan;

e.

Halaman Prakata;

f.

Halaman Ringkasan

g.

Halaman Summary

h.

Halaman daftar isi;

i.

Halaman daftar tabel (pilihan);

j.

Halaman daftar gambar/Diagram (pilihan);

k.

Halaman daftar lampiran; dan

l.

Halaman daftar singkatan dan notasi

m.

Daftar istilah (pilihan)

4.1.1 Halaman Sampul
Halaman Sampul adalah halaman paling depan yang berisi logo, judul, tulisan
“Skripsi”, Nama dan NIM penulis, Nama institusi dan tahun. Pada punggung halaman
sampul ada nama, NIM penulis dan tahun lulus (Lihat Bab 8).

4.1.2

Halaman Judul
Halaman judul berisi judul skripsi beserta identitas penulis yang disertai dengan

logo Universitas Jember dan nama bagian dimana yang bersangkutan berasal. Judul
disajikan secara singkat, dengan jumlah maksimal kata sebanyak 15 kata selain kata
penghubung.
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4.1.3

Halaman Pernyataan
Halaman ini berisi pernyataan penulis mengenai keaslian skripsi yang disusun,

bukan karya jiplakan atau hasil plagiat. Halaman pernyataan dibubuhi tanda tangan
pembuat pernyataan.

4.1.4

Halaman Pengesahan
Halaman Pengesahan berisi persetujuan DPU, DPA, dan Dosen Penguji yang

dibuktikan dengan tanda tangan masing-masing, dengan mengetahui Dekan
(Lampiran D).

4.1.5

Halaman Prakata
Halaman ini berisi ucapan puji syukur kepada Tuhan YME atas terselesaikannya

skripsi serta ucapan terima kasih terhadap berbagai pihak yang turut berkontribusi
terhadap penyusunan skripsi, selain dari pihak-pihak yang sudah disebutkan di Halaman
Persembahan.Prakata disusun menggunakan kalimat efektif, singkat, dan jelas.

4.1.6 Ringkasan (Summary)
Ringkasan berisi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil
penelitian serta kesimpulan dari skripsi yang sudah disusun. Adapun jumlah kata yang
digunakan dalam Ringkasan tidak melebihi 600 kata. Ringkasan disajikan dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris (Summary).
4.1.7

Daftar Isi
Daftar isi dimaksudkan untuk mempermudah mencari atau merunut isi dalam

skripsi. Daftar isi memuat semua judul bab, subbab, sub-subbab yang tercantum dalam
skripsi disertai dengan nomor urut halaman. Susunan daftar isi harus sesuai dengan
sistematika skripsi (Tata cara penulisan Lihat Bab 8).

4.1.8

Daftar Tabel
Daftar tabel dimaksudkan untuk mempermudah mencari atau merunut tabel yang

ada dalam skripsi. Daftar tabel memuat semua nomor tabel dan judul tabel yang
tercantum dalam skripsi beserta halamannya. Format dan teknik penulisan daftar tabel
sama dengan daftar isi. Jika jumlah tabel dalam skripsi tidak lebih dari dua, tidak perlu
dibuat daftarnya.
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4.1.9. Daftar Gambar
Daftar gambar dimaksudkan untuk mempermudah mencari atau merunut gambar
yang ada dalam skripsi. Daftar gambar memuat semua nomor gambar dan judul gambar
yang tercantum dalam skripsi beserta halamannya. Format dan teknik penulisan daftar
gambar sama dengan daftar isi. Jika jumlah gambar dalam skripsi tidak lebih dari dua,
tidak perlu dibuat daftarnya.

4.1.10. Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat susunan lampiran secara berurutan dan formatnya sama
dengan daftar tabel/gambar. Jika tidak ada lampiran, daftar lampiran tidak boleh dibuat.
4.1.11. Daftar Singkatan dan Notasi
Daftar singkatan dannotasi memuat singkatan-singkatan dan notasi yang
digunakan dalam penulisan skripsi. Teknik penulisan daftar singkatan dannotasi
dilakukan secara berurutan sesuai dengan kemunculannya di dalam teks skripsi yang
disusun dan tidak perlu diberi penunjukkan nomor halaman. Jika jumlah singkatan dan
notasi kurang dari lima, tidak perlu dibuat daftarnya.
4.2

Bagian Inti
Pada umumnya bagian ini diawali dengan deskripsi tentang masalah umum dan

khusus yang diteliti serta deskripsi tentang nilai pentingnya penelitian yang dilakukan.
Berikut disajikan sistematika dan pengertian setiap bagian dari skripsi.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian

Latar belakang penelitian mengungkapkan keingintahuan mahasiswa tentang fenomena/
gejala yang menarik untuk diteliti dengan menunjukkan signifikansi penelitian bagi
pengembangan pengetahuan ilmiah. Empat komponen latar belakang masalah yang
perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
1.

Urgensitas penelitian;

2.

Relevansi dan intensitas pengaruh masalah yang diteliti terhadap aspek ilmu lain
di luar ilmu kesehatan (teknik, sosial, ekonomi, budaya, politik, seni, agama)
dengan segala akibat yang ditimbulkannya;

3.

Keserasian pendekatan metodologis yang digunakan;

4.

Gambaran kegunaan hasil penelitian;

5.

Hasil penelitian lain yang mempunyai topik yang sama sebagai dasar penelitian
yang akan dilakukan.

Sebagai pendukung, pengungkapan bagian ini dapat didasarkan atas pertanyaanpertanyaan berikut:
a.

Tentang topik yang diteliti, apa-apa saja informasi yang telah diketahui, baik
teoretis maupun faktual;

b.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, apakah terdapat permasalahan;

c.

Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi, bagian mana yang menarik untuk
diteliti;

d.

Apakah mungkin secara teknis masalah itu diteliti.

Secara teknis, dalam menyusun latar belakang penelitian bisa mengacu pada 4 pokok
pikiran yang memudahkan dalam pengembangan paragraf yaitu:
1.

Definisi dan besaran masalah, diperkirakan 2-3 paragraf untuk menjelaskan definisi
masalah penelitian yang didukung dengan data empiris dari laporan atau hasil
penelitian sebelumnya yang bisa memperkuat masalah penelitian.
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2.

Skala atau dampak masalah, diperkiran dibutuhkan 1 paragraf saja untuk
menjelaskan dampak atau akibat yang timbul jika masalah tidak diselesaikan
melalui langkah awal penelitian.

3.

Kronologis masalah, diperkirakan perlu 3-4 paragraf untuk menjelaskan factor
penyebab terjadinya masalah. Dalam paragraf ini dijelaskan juga framework
analisis yang digunakan peneliti untuk menguraikan kronologis masalah serta
didukung hasil literatus revie.

4.

Konsep solusi adalah statemen peneliti yang menyiratkan bahwa masalah akan
terselesaikan dengan penalitian yang akan dilakukan sebagai langkah awal
penyelesaian masalah

1.2

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah berisi uraian permasalahan yang akan diteliti sebagai akibat adanya
kesenjangan antara teori dan realitas. Perumusan masalah penelitian bisa berupa kalimat
pertanyaan.

1.3

Tujuan Penelitian

TujuanPenelitian mengungkap arah dan tujuan umum apa yang akan dicapai dalam
penelitian, sekaligus merinci indikator-indikator/ aspek-aspek yang hendak ditemukan
dalam penelitian, terutama berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

1.4

Manfaat Penelitian

Bagian ini menjelaskan mengenai manfaat penelitian yang dilakukan, baik secara
teoretis maupun praktis, sesuai dengan bidang penelitian.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi kumpulan teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik
skripsi sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan kerangka konseptual penelitian.
Referensi yang digunakan maksimal 10 tahun terakhir, kecuali referensi tersebut belum
ada edisi terbarunya. Sebagai hasil dari elaborasi terhadap teori dan hasil penelitian
yang dirujuk, maka penulis merumuskannya dalam bentuk Kerangka Konseptual yang
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didasarkan pada Kerangka Teori. Khusus untuk jenis penelitian yang bersifat
kuantitatif, hipotesis penelitian dituliskan pada bagian akhir dari Kerangka
Konseptual.Hipotesis yang dimaksud berupa Hipotesis Penelitian.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian mengungkapkan secara ringkas mengenai prosedur penelitian.
Prosedur penelitian yang dimaksud meliputi jenis dan desain penelitian serta cara
bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Adapun rincian dalam bagian ini disesuaikan
dengan pendekatan penelitian. Penjelasan mengenai rincian tersebut diberikan sebagai
berikut :
Terdapat dua jenis penelitian utama yang dirujuk oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember, yaitu jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian
penyajian Bab 3 dalam skripsi juga disesuaikan dengan kedua jenis penelitian tersebut.
Berikut ini diberikan penjelasan mengenai rincian bahasan yang ada dalam Bab 3
berdasarkan jenis penelitian yang digunakan.
PENELITIAN KUALITATIF
Subbab metode penelitian pada jenis penelitian kualitatif meliputi:
1)

Jenis Penelitian

2)

Tempat dan Waktu Penelitian

3)

Informan Penelitian

4)

Fokus Penelitian

5)

Data dan Sumber Data

6)

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

7)

Kredibilitas dan Dependabilitas Data

8)

Teknik Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data

9)

Alur Penelitian
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Adapun penjelasan bagi setiap bahasan dalam Bab III menurut perspektif penelitian
kualitatif diberikan sebagai berikut:
1) Jenis Penelitian
Bagian ini berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan. Jenis
penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan.
Pada penelitian kualitatif, jenis penelitian ditulis dengan menyebutkan cara
pendekatan yang digunakan, antara lain: biografis, fenomenologis, studi kasus,
etnografis, dan grounded theory.
2) Tempat dan Waktu Penelitian
Bagian ini menjelaskan daerah sasaran penelitiandisertai dengan alasan
pemilihan tempat tersebut serta menjelaskan kapan penelitian dilakukan yang
dimulai dari awal pengumpulan data hingga penyusunan hasil dan pembahasan.
3) Informan Penelitian
Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi karena
penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial
tertentu. Adapun penyebutan sampel dalam penelitian kualitatif lebih dikenal
sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.
Teknik penentuan informan yang sering digunakan adalah purposive dan snowball
sampling. Penentuan informan dianggap telah memadai apabila telah sampai pada
tahap “redundancy” (datanya telah jenuh, ditambah informan tidak lagi
memberikan informasi yang baru).
4) Fokus Penelitian
Penentuan fokus penelitian berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman,
referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus
dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah
penelitian dilakukan.
5) Data dan Sumber Data
Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan
dapat berupa cerita pendek. Pada beberapa data tertentu, dapat menunjukkan
perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun tidak jelas batasbatasnya. Contohnya “amat baik”, “baik”, “kurang baik”, “tidak baik”. Atau dapat
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seperti; “tahu”, “lupa”, “tidak tahu”, dan sebagainya. Data kualitatif dapat berupa
data kasus atau data pengalaman individu. Data primer adalah data yang diambil
dari sumber data secara langsung atau sumber pertama di lapangan. Data sekunder
adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau setelah sumber data primer.
6) Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting
(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih
banyak pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara
mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Data diperoleh dari berbagai
sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam
(triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai data mengalami tahap
“redundancy”. Sementara yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah
peneliti itu sendiri. Selain itu peneliti juga dibantu dengan panduan wawancara
yang telah disiapkan dan dapat dikembangkan pada saat peneliti di lapangan.
7) Kredibilitas dan Dependabilitas Data
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Reliabilitas berkenaan
dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian
kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan
antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang
diteliti. Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel
dilakukan dengan menguji validitas dan reliabilitas datanya
8) Teknik Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data
Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data
yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang
dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara
berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau
ditolak berdasarkan data yang terkumpul.
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9) Alur Penelitian
Bagian ini berisi uraian tentang langkah-langkah yang ditempuh, atau subsubkomponen yang harus ada untuk meraih hasil yang hendak dicapai.Rancangan
penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram.

PENELITIAN KUANTITATIF
Subbab metode penelitian pada jenis penelitian kuantitatif meliputi:
1) Jenis Penelitian
2) Tempat dan Waktu Penelitian
3) Penentuan populasi dan Sampel
4) Definisi Operasional
5) Data dan Sumber Data
6) Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
7) Validitas dan Reliabilitas Instrumen (bersifat opsional)
8) Teknik Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data
9) Alur Penelitian

Adapun penjelasan bagi setiap bahasan dalam Bab III menurut perspektif penelitian
kuantitatif diberikan sebagai berikut:
1) Jenis Penelitian
Bagian ini berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan. Jenis
penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan.
Berdasarkan ada/tidaknya perlakuan, dibedakan atas penelitian observasional
(deskriptif atau analitik) dan atau eksperimental (pra eksperimental, eksperimental
semu, atau eksperimental murni. Pada sub bab ini peneliti juga harus menegaskan
desain studi yang digunakan seperti cross sectional, case control dan cohort. Akan
lebih baik jika disertai skema jalannya penelitian menurut desain studi yang
digunakan.

2) Tempat dan Waktu Penelitian
Bagian ini menjelaskan daerah sasaran dan waktu penelitian dilakukan. Jika
penelitian dipengaruhi oleh tempat dan waktu, misal: penelitian Efektivitas
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desinfeksi air dengan metode Solar Water Desinfectant, maka perlu deskripsi
lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan iklim wilayah percobaan.
Jika pengambilan data terhadap subjek dilakukan lebih dari sekali, misal penelitian
yang menggunakan pre-post design maka perlu dijabaran secara jelas waktu
pengambilan data tersebut. Waktu penelitian merujuk pada jumlah hari, minggu
atau bulan yang diperlukan peneliti dalam mengumpulkan data, mengolah data,
menganalisis dan menyajikan data dalam laporan hasil penelitian.

3) Penentuan Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan subjek yang menjadi generalisasi penelitian.
Umumnya populasi penelitian kesehatan terdiri dari dua macam, yaitu populasi
target dan populasi terjangkau.Populasi terjangkau adalah bagian dari populasi
target yang mudah dijangkau oleh peneliti. Contoh bagi peneliti yang berdomisili di
Surabaya: Populasi penelitian ini adalah populasi terjangkau, yaitu pasien DBD
yang dirawat di RSUD dr. Soetomo Surabaya pada pada bulan SeptemberDesember 2006. Jika penelitian menggunakan lebih dari satu populasi, misal pada
penelitian yang menggunakan kelompok kontrol, maka masing-masing populasi
perlu dijabarkan.
Sampel, menguraikan tentang besar sampel, dan cara pemilihan sampel. Sampel
adalah sebagian atau reprensentasi dari populasi sebagai unit analisis. Jika terdapat
kriteria inklusi-eksklusi, dan atau kriteria retriksi sampel, maka kriteria tersebut
perlu diuraikan juga.

4) Definisi Operasional
Definisi Operasional meliputi uraian yang terbatas pada setiap istilah atau
frasa kunci yang digunakan dalam penelitian dengan makna tuggal dan terukur.
Definisi operasional bukan berarti menjelaskan kata demi kata yang terdapat dalam
judul secara harfiah, melainkan memberikan gambaran bagi variabel-variabel yang
akan diukur dan bagaimana cara pengukurannya serta indikator-indikator sebagai
penjelas variabel.
Untuk memudahkan pembacaan dan perunutan masing-masing variabel,
maka subbab Variabel Penelitian bisa disusun dalam bentuk tabel. Tabel dapat
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berisi : 1) Variabel penelitian, menjelaskan nama-nama variabel yang diteliti; 2)
Definisi operasional; 3) Skala data, menguraikan skala data tiap variabel; 4) Cara
pengukuran dan penilaian, dll. Penjelasan variabel penelitian disesuaikan dengan
kebutuhan peneliti. Penjelasan variabel yang dirasa tidak perlu bisa dihilangkan
sedangkan penjelasan lainnya yang dirasa perlu bisa ditampilkan.

5) Data dan Sumber Data
Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau
deskripsi yang berasal dari sumber data. Sumber data ialah uraian tentang asal
diperolehnya data penelitian. Sumber data berasal dari organisasi, masyarakat,
sistem, dan lain-lain. Data terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek
penelitian, baik benda maupun orang. Data sekunder adalah data yang diperoleh
secara tidak langsung dari dokumen dan atau sumber informasi lainnya.
Penggunaan data sekunder dalam penelitian merupakan data yang menjadi kajian
atau dianalisis bukan data sebagai pendukung referensi atau penjelas urgensi
penelitian.

6) Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Bagian ini berisi uraian yang menjelaskan cara dan instrumen yang digunakan
untuk memperoleh data.Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik
wawancara, observasi, tes atau pengukuran dan dokumentasi. Instrumen
pengumpulan data dapat berbeda bergantung pada macam penelitian dan jenis serta
bentuk data yang akan dicari, seperti taperecorder, video recorder, bath room
scale, sphygmomamometer, kuesioner, alat ukur, proses dan lain-lain. Semua alat
dan proses yang digunakan harus bersifat standar, yaitu telah diuji keandalan
(reliabilitas) dan kesahihan/keabsahan (validasi) terlebih dahulu.

7) Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Reliabilitas berkenaan
dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian
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kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan
reliabilitasnya adalah instrumen penelitian. Uji ini bisa tidak dilakukan untuk
kuesioner baku atau penelitian yang mempunyai keterbatasan karakteristik
responden. Jika peneliti menggunakan instrument yang sudah dinyatakan valid dan
reliable oleh peneliti sebelumnya, maka bukti hasil uji validitas dan reliabilitas
harus dicantumkan dalam sub bab ini dengan merujuk referensi yang diacu.

8) Teknik Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data
Bagian ini berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data awal atau
data mentah sehingga menjadi data atau informasi (data jadi) dan uraian tentang
cara analisisnya. Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan pengkodean,
pengeditan, tabulasi dan transkripsi. Teknik analisis data tergantung pada macam
penelitian, jenis, bentuk, dan sifat data yang dianalisis.Sedangkan teknik penyajian
informasi dapat dalam bentuk tabulasi, grafik, tekstular.

9) Alur Penelitian
Bagian ini berisi uraian tentang langkah-langkah yang ditempuh, atau subsubkomponen yang harus ada untuk meraih hasil yang hendak dicapai. Rancangan
penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian kuantitatif, hasil dan pembahasan disajikan dalam subbab yang
berbeda. Pada penelitian kualitatif, hasil dan pembahasan disajikan dalam satu
subbab. Sedangkan untuk penelitian mixed method, disesuaikan dengan urutan
penelitian. Pada bagian ini disajikan data, informasi dan temuan yang diperoleh dari
penelitian, serta diuraikan hasil analisis data dengan menggunakan teknik analisis dan
landasan teori yang telah dipilih. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar penarikan
kesimpulan. Penyajian hasil dan pembahasan dibuat secara terpisah namun berurutan
dengan penjelasan sebagai berikut:
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1)

Hasil
Disajikan data dan hasil penelitian yang terkumpul dan analisis data penelitian
secara ringkas (uraian dan olahan data secara lengkap diletakkan di lampiran).
Pada penelitian kuantitatif, pemaparan hasil penelitian tanpa disertai opini peneliti
dan pembahasan dengan merujuk referensi, karena akan diberi ruang dalam sub
bab pembahasan. Hasil penelitian dalam bentuk deskripsi dapat dibantu dengan
ilustrasi berupa tabel dan atau gambar untuk memperjelas dan mempersingkat
deskripsi. Tabel dan atau gambar yang ditulis dalam naskah bagian utama adalah
yang relevan dengan pembahasan, sedangkan tabel dan atau gambar penunjang
ditempatkan pada bagian lampiran. Urutan dalam pemaparan hasil disesuaikan
dengan tujuan khusus.

2)

Pembahasan
Pada bagian ini hasil penelitian dibahas dan dikaji. Pada bagian ini yang dimaksud
dengan pembahasan bukanlah mengulang data yang telah ditampilkan dalam
bentuk uraian kalimat, melainkan berupa arti (meaning) atau interpretasi dari data
yang diperoleh. Dengan demikian dimungkinkan dalam pembahasan terdapat
upaya membandingkan hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan, baik
berupa teori-teori yang bersesuaian ataupun hasil penelitian/riset orang lain yang
sudah terpublikasi. Kemudian dari proses pembandingan tersebut diberikan
penjelasan mengenai implikasi hasil yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan
pemanfaatannya. Pada bagian ini sebaiknya penulis juga mengutarakan
kelemahan dan keterbatasan penelitian.

3)

Keterbatasan Penelitian
Pada bagian ini disampaikan keterbatasan dari penelitian misalnya berupa jumlah
sampel yang belum memadai sehingga hasil tidak terbukti secara signifikan, atau
tambahan variabel lain untuk diteliti sehingga memperkuat hasil pembahasan.

BAB 5. PENUTUP

Penutup terdiri atas subbab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan
yang tegas, yang tidak menimbulkan multitafsir, dan merupakan pernyataan akhir
penalaran deduktif-induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji. Kesimpulan
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harus dibuat berdasarkan fakta, bukan yang tersirat, dirumuskan dengan singkat dan
cermat, serta mengandung semua informasi hasil penelitian untuk menjawab
permasalahan penelitian.
Adapun yang dimaksud dengan saran adalah rekomendasi yang didasarkan atas hasil
penelitian yang ditujukan untuk mengatasi penyelesaian masalah yang diteliti. Saran
yang disampaikan tidak muncul tiba-tiba, melainkan sebagai kelanjutan dari subbab
kesimpulan. Secara teknis saran bisa berupa anjuran yang berhubungan dengan aspek
operasional, kebijakan, ataupun koseptual. Saran hendaknya bersifat konkret, realistis,
bernilai keilmuan dan/atau praktis, sekaligus terarah.

4.3

Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi terdiri atas hal-hal berikut.
a.

Daftar Pustaka
Tata cara penulisan daftar pustaka dapat berbeda-beda, tetapi tata cara penulisan
yang dirujuk dalam penyusunan skripsi di Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember mengikuti aturan Harvard sebagaimana yang disampaikan
pada Bab VIII dalam Pedoman ini. Referensi yang digunakan dalam skrispi
diutamakan hasil penelitian yang diambil dari jurnal terbitan terbaru, maksimal 10
tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka hendaknya menggunakan aplikasi
reference manager seperti mendeley, end note dan zotero.

b.

Lampiran-lampiran (berisi tabel, perhitungan statistik, peraturan-peraturan, contoh
kuesioner atau instrumen tertulis yang digunakan, hasil koding verbatim hasil
wawancara dan dokumentasi saat pengumpulan data).
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BAB 5. EVALUASI
5.1

Sidang Skripsi
Sidang skripsi dapat dilaksanakan setiap bulan sepanjang tahun. Sidang skripsi

bisa dilaksanakan selama semua persyaratan terpenuhi (Lihat Bab II). Adapun jadwal
sidang mengacu pada hasil kesepakatan mahasiswa, dosen pembimbing bersama dosen
penguji dalam batas waktu yang sudah ditentukan (Lihat skema jadwal Lampiran Q ).
Alokasi waktu pelaksanaan sidang kurang lebih selama 90 menit (± 1,5 jam)adapun
waktu pelaksanaan secara daring diatur dalam pedoman pelaksanaan ujian daring.
Adapun materi yang diujikan dalam sidang skripsi meliputi materi skripsi, integrasi dan
aplikasi mata kuliah utama sesuai peminatan mahasiswa, serta keluasan wawasan
mahasiswa dalam bidang ilmu yang terkait dengan topik skripsi dan mahasiswa harus
memperhatikan indikator evaluasi pada saat sidang skripsi seperti yang tertuang dalam
evaluasi sasaran. Sidang skripsi wajib dihadiri oleh semua pembimbing kecuali dengan
kondisi: tugas negara (tugas kedinasan), sakit dan musibah, dengan melampirkan surat
keterangan yang diserahkan ke ketua penguji maksimal pada hari H pelaksanaan sidang
skripsi.
5.2

Sasaran Evaluasi
Sasaran evaluasi terhadap skripsi yang ditulis mahasiswa adalah hasil karya tulis

mahasiswa yang terintegrasi dalam judul, latar belakang, tujuan, metode penelitian,
hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran.
Sasaran evaluasi terhadap skripsi yang ditulis mahasiswa adalah sebagai berikut:
1.

Sistematika penulisan skripsi, ditinjau dari penyusunannya yang logis, keruntutan
seperti yang telah dikemukakan pada Bab IV .

2.

Isi skripsi, yaitu telaah terhadap masalah yang diajukan sebagai bahan penelitian,
penuturan dalam bahasa yang komunikatif dan baku, relevansi terhadap masalah
yang diteliti, bobot cakupan simpulannya, simpulan menjawab tujuan, arti penting
skripsi dalam pengembangan ilmu (teoretis),dan (kalau mungkin) kegunaan
praktisnya.

3.

Analisis, yaitu pembahasan dan penarikan simpulan. Hal ini berkaitan
dengankemahiran

memformulasikan

masalah

secara

jelas,

cara

mempertanggungjawabkan dalam pemecahan masalah, penggunaan literatur,
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pengaitan teori yang digunakan, pengalaman praktis selama pengumpulan data,
integrasi data empiris dan teoretis serta kemampuan mengungkapkan secara jelas
cara analisis data tersebut.
4.

Penguasaan pengetahuan faktual, yang merupakan pengetahuan yang mencakup
topik skripsi, baik yang langsung maupun yang tidak langsung(komprehensif).

5.

Cara menanggapi dan memecahkan masalah, berkaitan dengan analisis pada butir
(3) di atas. Hal ini mencakup bagaimana kemandirian mahasiswa dalam penelitian,
kreativitas, orisinalitas dalam menanggapi masalah, pandangan pribadi yang
mandiri terhadap masalah yang diteliti, cara kerja yang menunjukkan ketekunan,
motivasi kuat, objektivitas, pendekatan dan etika ilmiah dalam melakukan
penelitian.

Secara transparan sasaran evaluasi untuk pembimbing indikator penilaiannya sebagai
berikut :
1. Proses konsultasi
2. Pencarian data
3. Penyusunan skripsi
4. Kejujuran dan kesungguhan
Sedangkan untuk penguji sasaran evaluasi hasil karya mahasiswa pada saat sidang
skripsi adalah sebagai berikut :
1. Ketajaman perumusan masalah, tujuan penelitian dan originalitas
2. Relevansi dan kemutakhiran pustaka
3. Ketepatan metode penelitian yang digunakan
4. Kesesuaian pembahasan dengan tujuan penelitian dan kedalaman pembahasan
5. Pengambilan kesimpulan dan saran
6. Pemahaman landasan teori
7. Kemampuan menjawab pertanyaan
8. Presentasi
5.3
Tim Evaluasi
Skripsi dievaluasi oleh dua pihak, yaitu oleh:
1.

Tim pembimbing, sebelum sidang ujian sarjana;

2.

Tim penguji, pada waktu sidang ujian sarjana.
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5.3.1.Tim Pembimbing
Penyusunan dan penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menempuh
sidang ujian sarjana. Oleh karena itu, tim pembimbing melakukan evaluasi terhadap
skripsi mahasiswa sebelum sidang ujian sarjana.
1.

Penilaian para pembimbing (utama dan anggota) mempunyai bobot yang sama,
diberikan dalam bentuk angka mutu berkisar antara: 0 - 100. Nilai pembimbing
diserahkan kepada bagian pendidikan maksimal 1 hari sebelum sidang skripsi.

2.

Skor akhir pembimbing adalah rata-rata angka mutu para pembimbing.

3.

Hasil penilaian tim pembimbing diberikan kepada bagian pendidikan, maksimal
satu hari sebelum pelaksanaan sidang skripsi (H-1).

5.3.2 Tim Penguji
Tim penguji ditetapkan oleh KOMBI setelah mahasiswa mendapat ACC untuk
mendaftar sidang sesuai dengan persyaratan sidang. Ketua penguji sekurang-kurangnya
memenuhi persyaratan yang dikenakan bagi pembimbing utama, sedangkan sekretaris
penguji persyaratannya sama dengan DPA. Susunan tim penguji sebagai berikut :
1.

Tim penguji di luar pembimbing berjumlah 3 orang, yang terdiri dari dosen tetap
FKM untuk ketua dan sekretaris penguji dan praktisi/dosen luar biasa sebagai
penguji anggota. Penguji anggota syarat minimalnya adalah S1 atau praktisi dengan
pengalaman kerja 3 tahun.

2.

Ketua penguji bertanggung jawab memimpin jalannya sidang skripsi, sedangkan
sekretaris bertugas mencatat semua pertanyaan dan masukan dari para penguji serta
merekap nilai dari para penguji dan pembimbing. Sekretaris penguji bertanggung
jawab atas kelengkapan buku Notulensi Sidang Skripsi.

3.

Tim penguji meminta pertanggungjawaban mahasiswa atas skripsi yang ditulis
dalam sidang skripsi.

4.

Sasaran evaluasi tim penguji meliputi butir 5.2, ditambah dengan:
a.

Kemampuan menanggapi pertanyaan, yang didasari oleh karya tulis/skripsinya;

b.

Penguasaan materi karya tulis skripsinya, dikaitkan dengan integrasi dan
validasi mata kuliah utama, serta keluasan wawasan mahasiswa dibidang
ilmunya.
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5.

Penilaian anggota tim penguji mempunyai bobot yang sama, diberikan dalam
bentuk nilai 0 – 100.

6.

Skor akhir tim penguji adalah rata-rata angka mutu para penguji.

7.

Hasil penilaian Tim Penguji diberikan kepada sekretaris untuk dikompilasi dengan
nilai pembimbingan dengan pembobotan 60% untuk pembimbing dan 40% penguji
dengan nilai akhir berupa angka yang .

8.

5.4

Nilai akhir akumulasi dari hasil evaluasi akan dibahaskan pada 5.4

Hasil Evaluasi Skripsi (ditambahkan komponen penilaian Seminar dan
Sidang)

Karena kedudukan skripsi tidak berbeda dengan mata kuliah lain, hasil penilaian skripsi
yang diperoleh dari ujian skripsi sama dengan penilaian mata kuliah.
1.

Skor akhir evaluasi skripsi diperoleh dari hasil rata-rata angka mutu tim
pembimbing dan angka mutu tim penguji.

2.

Skor akhir ini dialihkan menjadi huruf mutu, sesuai cara penilaian sebagai berikut:
HURUF
A
AB
B
BC
C
CD
D
DE
E

3.

NILAI
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
00

ANGKA
≥80
75 ≤AB< 80
70 ≤B< 75
65 ≤BC< 70
60 ≤C< 65
55 ≤CD< 60
50 ≤D < 50
45 ≤DE< 50
< 45

KATEGORI
ISTIMEWA
SANGAT BAIK
BAIK
CUKUP BAIK
CUKUP
KURANG
SANGAT
KURANG

Huruf mutu skripsi adalah huruf mutu yang diperoleh oleh mahasiswa dalam sidang
ujian skripsi.

4.

Mahasiswa dinyatakan lulus sidang ujian sarjana apabila skripsi sekurangkurangnya memperoleh huruf mutu C dan apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus
maka mahasiswa wajib melaksanakan sidang ulang dengan mempertimbangkan
masukan dari para pembimbing serta penguji.

5.

Hasil penilaian yang diberikan tim penguji pada sidang ujian skripsi bersifat final.
Artinya, apabila mahasiswa diharuskan memperbaiki, huruf mutunya tidak akan
berubah setelah skripsi tersebut diperbaiki.
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6.

Aspek penilaian yang dinilai oleh Pembimbing pada sidang skripsi sebagai berikut:

No.

Komponen Penilaian

Bobot (%)

1.

Konsultasi

15

2.

Pencarian data

10

3.

Penyusunan skripsi

20

4.

Kejujuran/kesungguhan

15

7.

Aspek penilaian yang dinilai oleh Penguji Utama pada sidang skripsi sebagai
berikut:

No.

Aspek yang dinilai

Bobot (%)

1.

Penguasaan Materi

20

2.

Sikap Ilmiah

10

3.

Orisinalitas topik

30

4.

Penulisan

10

5.

Presentasi oral

10

6.

Presentasi PPT

20

8. Aspek penilaian yang dinilai oleh Penguji Anggota (Penguji Luar) pada sidang
skripsi sebagai berikut:
Aspek yang dinilai

Bobot (%)
5

2.

Ketajaman perumusan masalah, tujuan penelitian dan
originalitas
Relevansi dan kemutakhiran pustaka

3.

Ketepatan metode penelitian yang digunakan

5

4.

5

5.

Kesesuaian pembahasan dengan tujuan penelitian dan
kedalaman pembahasan
Pengambilan kesimpulan dan saran

6.

Pemahaman landasan teori

5

7.

Kemampuan menjawab pertanyaan

5

8.

Presentasi

5

No.
1.

5

5
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5.5
1.

Hasil Evaluasi Tim Penguji dan Tim Pembimbing
Dalam sidang ujian skripsi dimungkinkan adanya masukan baru dari penguji, yang
dapat diusulkan sebagai bahan perbaikan skripsi. Apabila pada akhir sidang
diputuskan bahwa mahasiswa harus memperbaiki skripsinya, mahasiswa harus
melaksanakan perbaikan itu dengan memperhatikan masukan tersebut.

2.

Ketentuan perbaikan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan oleh
penguji.

3.

Perbaikan skripsi harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan,
terhitung setelah tanggal sidang ujian skripsi dilaksanakan. Pemantauan dilakukan
oleh bidang Pendidikan.Apabila melampui waktu yang ditentukan akan
mendapatkan Sanksi yang dibahaskan pada Bab 6.

4.

Mahasiswa dan tim pembimbing bertanggung jawab terhadap penyelesaian
pelaksanaan perbaikan skripsi tersebut dengan mahasiwa tetap mengkonsultasikan
hasil revisi kepada tim penguji.

5.

Hasil perbaikan skripsi diserahkan mahasiswa kepada ketua bagian, setelah
disetujui oleh tim pembimbing dan tim penguji yang dibuktikan dengan adanya
tanda tangan dari keseluruhan tim pembimbing dan tim penguji.

6.

Hasil perbaikan skripsi tidak mengubah huruf mutu yang telah ditetapkan sebagai
hasil ujian skripsi.

5.6

Yudisium

Yudisium dapat dilaksanakan, jika mahasiswa sudah dinyatakan lulus dalam ujian
skripsi dan bebas dari semua tanggungan. Syarat mahasiswa bisa mengikuti yudisium
adalah (Lihat Lampiran S) :
1.

Menyerahkan bendelan skripsi yang sudah direvisi.

2.

Bebas tanggungan alat laboratorium dan buku pinjaman dari ruang baca dan, UPT
perpustakaan.

3.

Menyumbangkan buku untuk Fakultas dimana buku yang diberikan atas
persetujuan Ka Prodi pada form syarat pengajuan wisuda pada bagian
menyumbang buku pada fakultas.
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BAB 6. SANKSI
6.1. Seminar Proposal/ Proposal Skripsi
Dalam rangka paska pelaksanaan seminar proposal, perbaikan dan revisi
diharapkan selesai selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak
seminar proposal dilaksanakan. Apabila selama 2 (dua) bulan kesempatan perbaikan/
revisi yang diberikan ini tidak ada progress capaian sama sekali dan atau tidak ada
komunikasi sama sekali antara mahasiswa dengan pembimbing/ pembahas seminar
terkait kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi sehingga lebih dari 2 (dua)
bulan proposal belum selesai diperbaiki, maka sanksi yang bisa diberikan adalah
mahasiswa melakukan kembali seminar proposal dengan pengajuan kembali sesuai
dengan prosedur yang berlaku.
Namun apabila perbaikan proposal skripsi lebih dari 2 (dua) bulan karena faktor
teknis (pengumpulan data, perbaikan data atau masalah lainnya) dan telah terdapat
komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing/ pembahas terkait kendala teknis
maupun non teknis yang dihadapi, maka sanksi akan diputuskan lanjut oleh kesepakatan
penguji dan pembahas dengan pertimbangan dari Dosen Pembimbing Utama (DPU).

6.2. Sidang Skripsi/ Laporan Final Skripsi
Dalam rangka paska pelaksanaan sidang skripsi, perbaikan dan revisi (hingga
upload publikasi artikel) diharapkan selesai selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua)
bulan terhitung sejak sidang skripsi dilaksanakan. Apabila selama 2 (dua) bulan
kesempatan perbaikan/ revisi yang diberikan ini tidak ada progress capaian sama sekali
dan atau tidak ada komunikasi sama sekali antara mahasiswa dengan pembimbing/
penguji terkait kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi sehingga lebih dari 2
(dua) bulan laporan akhir skripsi belum selesai diperbaiki, maka sanksi yang bisa
diberikan adalah mahasiswa tidak diperkenankan megikuti yudisium karena harus
melakukan kembali sidang skripsi dengan pengajuan kembali sesuai dengan prosedur
yang berlaku.
Namun apabila perbaikan laporan skripsi lebih dari 2 (dua) bulan belum selesai
karena faktor teknis (pengumpulan data, perbaikan data atau masalah lainnya) dan telah
terdapat komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing/ penguji terkait kendala
teknis maupun non teknis yang dihadapi, maka sanksi akan diputuskan lebih lanjut oleh
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Wadek 1 dengan pertimbangan dari Dosen Pembimbing Utama (DPU).

6.3. Karya Plagiasi
Apabila skripsi yang dihasilkan merupakan tiruan, jiplakan atau gubahan dari
suatu karya ilmiah orang lain (dapat dibuktikan dengan cara dan tool tertentu), maka
mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi skorsing selama satu semester dan
kelulusannya dibatalkan (jika sudah dinyatakan lulus sidang skripsi).
Perbaikan skripsi, setelah mahasiswa menempuh sidang skripsi harus selesai
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak sidang skripsi
dilaksanakan. Apabila perbaikan tidak dapat dilaksanakan dalam batas waktu yang telah
ditetapkan maka mahasiswa harus melakukan sidang ulang dan tidak diperkenankan
mengikuti yudisium. Perbaikan skripsi lebih dari 2 bulan karena faktor teknis
(pengumpulan data, perbaikan data atau masalah lainnya) akan diputuskan lanjut oleh
PD1 dengan pertimbangan dari dosen pembimbing utama.
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BAB 7. DOKUMENTASI
Skripsi dapat diperbanyak dan dijilid rapi (lihat contoh bendelan di ruang pendidikan
dan ruang baca) setelah saran perbaikan dilaksanakan sebaik-baiknya dan setelah
dinyatakan lulus dalam sidang skripsi. Skripsi digandakan dalam bentuk bendel hard
cover dan CD sebanyak 6 buah. Bendel skripsi diberikan kepada pembimbing (2 buah),
Ruang Baca FKM disertai satu CD untuk diterbitkan di jurnal kesehatan (1 buah), UPT
Perpustakaan (1 buah), Peminatan (1 buah), dan tempat penelitian (1 buah). Bendelan
skripsi juga diberikan kepada dosen pembimbing utama dan anggota (optional). CD
berisi file skripsi dalam bentuk pdf dan artikel ilimiah dalam bentuk odt.
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BAB 8. TATA CARA PENULISAN SKRIPSI
8.1 Bahan yang Digunakan
1.

Kertas yang digunakan untuk mengetik skripsi adalah kertas HVS 80 gr dengan
ukuran A4 (21,5 cm x 28 cm) warnaputih.

2.

Untuk sampul luar (kulit luar) ditetapkan sampul kertas(hardcover) warna ungu.

3.

Pita penanda halaman berwarna ungu seperti cover, sementara lembar pemisah
antar bab polos berwarna merahmuda.

4.

Tata cara penulisan pada punggung skripsi: jarak dari tepi kiri dan kanan 4 cm.
Nama mahasiswa ditulis di sebelah kirimenggunakan huruf besar pada awal setiap
awal kata (title case), kemudian NIM di bagian tengah, dan tahun skripsi di bagian
paling kanan. Ukuran font 12, menggunakan Times New Roman (Contoh penulisan
dapat dilihat di ruang baca FKM UniversitasJember).

5.

Contoh sampul skripsi, dan pita penanda dan lembar pemisah antar bab bisa dilihat
di ruang pendidikan dan ruang baca.

8.2

Tata Letak

1.

Layout Kertas. Layout kertas, untuk pengetikan naskah skripsi dengan menggunakan
word processor (komputer) adalah sebagai berikut:

a.

2.

Margin atas

: 4 cm

b. Margin kiri

: 4 cm

c.

Margin bawah

: 3cm

d. Margin kanan

: 3cm

Cara Pengetikan
a.

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

b. Pengetikan dapat dilakukan dengan computer/laptop.
c.

Jenishurufyangdigunakanadalahjenishurufstandar,yaitu Times New Roman.

d. Ukuran huruf yang digunakan harus standar, yaitu ukuran 12 untuk komputer.
Pita atau tinta pada komputer yang digunakan berwarnahitam.
e.

Apabila menggunakan komputer, pencetakannya harus dengan kualitas yang
baik (letter quality atau near letterquality).

f.

Perbanyakan hasil ketikan atau print out komputer dilakukan dengan fotokopi
sejumlah 6 buah. Bahan yang digunakan adalah fotokopi ukuran A4 (lihat
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butir 8.1(1)).
3.

Spasi
a.

Judul bab diketikkan pada barispertama;

b. Jarak antara judul bab dan kalimat pertama dan antara kalimat terakhir suatu
subbab (atau subsubbab) dan judul subbab (atau subsubbab) berikutnya
adalah 3spasi;
c.

Jarak antara judul subbab (atau subsubbab) dan kalimat pertamanya antar
baris tulisan dalam suatu paragraf adalah 1,5 spasi;

d. Jarak antar baris tulisan dalam abstrak (abstract), ringkasan (summary)
kutipan langsung lebih dari 4 baris, judul tabel atau gambar, dan daftar adalah
1spasi;
e.

Jarak antar baris pada judul tabel, judul gambar, dan judul lampiran adalah 1
spasi;dan

f.

Jarak antara pustaka dalam daftar pustaka adalah 2spasi.

g. Jarak antara judul subbab dengan baris pertama teks satu setengah spasi dan
alinea teks diketik menjorok ke dalam lima ketukan (atau satu tab pada
keyboardkomputer).
h. Alinea baru diketik menjorok ke dalam lima ketukan dari margin kiri teks
(atau satu tab pada keyboardkomputer)
i.
4.

Penunjuk bab dan tajuk selalu dimulai dengan halaman baru

Kutipan
Pada karya ilmiah lazim digunakan kutipan baik langsung maupun tidak langsung.

Kutipan langsung berarti kutipan yang sesuai dengan naskah aslinya sedangkan kutipan
tidak langsung berarti kutipan yang berupa saduran dari bagian naskah atau berupa
intisari bagian naskah yang dirujuk. Dalam penulisan karya ilmiah, lebih disarankan
menggunakan kutipan tidak langsung. Cara penulisan sumber rujukan dalam naskah
terdapat perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tata cara
penulisan dapat dilihat pada 8.19(c).

8.3
1.

Tajuk
Tiap tajuk diketik di halaman baru dengan huruf kapital ditempatkan di tengah dan
tidak diberi garis bawah.
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2.

Tajuk yang dimaksud adalah sebagaiberikut:
a.

Halaman Pernyataan;

b.

Halaman Pengesahan;

c.

Halaman Prakata;

d.

RINGKASAN

e.

SUMMARY

f.

DAFTAR ISI

g.

DAFTAR TABEL

h.

DAFTAR GAMBAR

i.

DAFTAR LAMPIRAN

j.

DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI

k.

BAB 1 PENDAHULUAN

l.

BAB 2 TINJAUANPUSTAKA

m. BAB 3 METODEPENELITIAN
n.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

o.

BAB 5 KESIMPULAN DANSARAN

p.

DAFTAR PUSTAKA

q.

LAMPIRAN

8.4

HalamanSampul

Halaman sampul menggunakan sampul keras/tebal (hard cover) berwarna ungu.
Halaman sampul harus memuat: 1) logo universitas, 2) judul, 3) tulisan “SKRIPSI”, 4)
nama dan NIM penulis, 5) nama institusi, dan 6) tahun skripsi diuji. Semua muatan isi
sampul depan ditulis pada alinea tengah.
a.

Penempatan logo
Logo Universitas Jember ditempat secara horizontal di bagian tengah halaman dan
bukan sebagai latar belakang (background). Logo secara vertikal ditempatkan
paling atas dengan ukuran 3 cm x 3 cm.

b.

Penulisan judul
Judul tidak boleh berupa kalimat (yaitu terdiri subjek dan predikat), dan tidak boleh
diawali kata kerja. Judul hendaknya dihindari penggunaan kata klise (misalnya :
pengaruh, beberapa, sekelumit, studi, studi pendahuluan, dan penelaahan). Judul
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harus berbentuk frasa (sekelompok kata), artinya kata atau unsur yang satu sebagai
keterangan atau penjelas kata atau unsur yang lain dan merupakan satu kesatuan
pengertian yang utuh. Judul sebaiknya tidak lebih dari 15 kata (tidak termasuk kata
sambung dan kata depan). Judul ditulis dengan font Times New Roman tebal
dengan ukuran maksimal 15 poin. Penulisan judul yang panjang dapat dibagi
menjadi judul dan anak judul atau judul tambahan, sedangkan untuk penulisannya
antara judul dan anak judul dipisahkan oleh tanda titik dua (:) atau tanda kurung
((…)), dan menggunakan ukuran huruf yang sama. Penulisan judul menggunakan
sistem simetris dan diupayakan berbentuk segitiga terbalik dengan jarak ketik satu
spasi. Judul dan anak judul ditulis dengan huruf kapital, termasuk penulisan kata
tugas yaitu kata depan dan kata sambung.
c.

Tulisan ”Skripsi”
Tulisan “SKRIPSI” ditulis di bawah judul dengan posisi tengah, tanpa uraian
peruntukannya. Huruf yang digunakan adalah huruf kapital font Times New Roman
dengan ukuran 12 poin tanpa spasi.

d.

Nama dan NIMpenulis
Nama penulis ditulis secara lengkap tanpa gelar akademik diikuti NIM. Penulisan
nama dan NIM dengan huruf kapital font Times New Roman dengan ukuran 12
poin. Penulisan NIM tidak diberi titik/spasi di antara angka-angkanya (Contoh:
NIM 26310101045).

e.

Nama institusi dantahun
Nama institusi ditulis mulai unit kerja yang paling rendah (peminatan), diikuti
nama fakultas, selanjutnya nama Universitas Jember dengan posisi di tengah, dan
ditutup dengan tahun. Penulisan tahun didasarkan pada tahun saat penulis
dinyatakan lulus skripsi oleh tim penguji. Huruf yang digunakan adalah huruf
kapital font Times New Roman dengan ukuran 12 poin.
Contoh sampul dapat dilihat pada lampiran A.

8.5 HalamanJudul
Format dan teknik penulisan halaman judul sama dengan penulisan sampul, hanya pada
halaman judul ditambahkan peruntukan yang diletakkan diantara tulisan “SKRIPSI” dan
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nama penulis. Huruf peruntukkan skripsi yang digunakan adalah Time New Roman 11
poin. Contoh halaman judul dapat dilihat pada lampiran B.

8.6 HalamanPernyataan
Halaman ini berisi pernyataan penulis mengenai keaslian skripsi yang disusun, bukan
karya jiplakan atau hasil plagiat.Contoh halaman pernyataan dapat dilihat pada
lampiran C.

8.7 Halaman Pengesahan
Halaman Pengesahan berisi persetujuan DPU, DPA, dan Dosen Penguji yang
dibuktikan dengan tanda tangan masing-masing, dengan mengetahui Dekan.Contoh
halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran D.

8.8 Halaman Prakata
Halaman ini berisi ucapan puji syukur kepada Tuhan YME atas terselesaikannya skripsi
serta ucapan terima kasih terhadap berbagai pihak yang turut berkontribusi terhadap
penyusunan skripsi, selain dari pihak-pihak yang sudah disebutkan di Halaman
Persembahan. Prakata disusun menggunakan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Contoh
halaman prakata dapat dilihat pada lampiran E.

8.9 Ringkasan
Ringkasan berisi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian
serta kesimpulan dan saran dari skripsi yang sudah disusun. Adapun jumlah kata yang
digunakan dalam Ringkasan tidak melebihi 600 kataatau setara dengan 2 halaman
ukuran kuarto dengan jarak antar baris 1,5 spasi. Ringkasan disajikan dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris (Summary). Ringkasan disajikan dalam sistematika
sebagai berikut :Judul, nama penulis, dan identitas kelembagaan
1) Judul ditulis secara title case dantebal
2) Nama lengkap mahasiswa danNIM
3) Tahun penulisan dan jumlah halaman (tidak termasuk lampiran)
4) Nama bagian, fakultas dan universitas (tidak disingkat)
b. Isi ringkasan
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Contoh ringkasan dapat dilihat pada lampiran G

8.10 DaftarIsi
Daftar isi dimaksudkan untuk mempermudah mencari atau merunut isi dalam
skripsi. Daftar isi memuat semua judul bab, subbab, sub-subbab yang tercantum dalam
skripsi disertai dengan nomor urut halaman. Susunan daftar isi harus sesuai dengan
sistematika skripsi. Isi pada bagian tubuh tulisan disusun sesuai dengan bab dan
subbabnya. Penomoran menggunakan huruf Arab dengan tanda titik yang diikuti judul
bab dan diketik dengan huruf kapital tebal (misalnya BAB 1.). Penomoran subbab
menggunakan huruf Arab dua digit (misalnya 1.1) yang diikuti judul subbab secara Title
Case tebal. Penomoran subbab menggunakan angka Arab tiga digit (seperti 1.1.1) yang
diikuti judul subsubbab secara Title Case tidak tebal (huruf tebal hanya untuk judul bab
dan judul subbab).Judul daftar isi menggunakan huruf kapital tebal (DAFTAR ISI)
dengan posisi di tengah margin, dua spasi dibawahnya lurus margin kanan terdapat kata
”Halaman”. Di bawah kata ”Halaman” terdapat nomor halaman (angka Arab) sesuai
dengan halaman bab, subbab, dan sub-subbab yang bersangkutan dan pada posisi lurus
kanan. Pada masing-masing penulisan judul yang masih terdapat jarak dengan nomor
halaman ditambahkan tanda titik-titik lurus dengan nomor halaman. Jika satu halaman
tidak mencukupi untuk daftar isi maka dapat dilanjutkan pada halaman berikutnya.
Contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran H.

8.11 Daftar Tabel
Daftar tabel dimaksudkan untuk mempermudah mencari atau merunut tabel
yang ada dalam skripsi. Daftar tabel memuat semua nomor tabel dan judul tabel yang
tercantum dalam skripsi beserta halamannya. Format dan teknik penulisan daftar tabel
sama dengan daftar isi. Jika jumlah tabel dalam skripsi tidak lebih dari dua, tidak perlu
dibuat daftarnya. Contoh daftar tabel dapat dilihat pada lampiran I.

8.12 DaftarGambar/Diagram
Daftar gambar dimaksudkan untuk mempermudah mencari atau merunut gambar
yang ada dalam skripsi. Daftar gambar memuat semua nomor gambar dan judul gambar
yang tercantum dalam skripsi beserta halamannya. Format dan teknik penulisan daftar

50

gambar sama dengan daftar isi. Jika jumlah gambar dalam skripsi tidak lebih dari dua,
tidak perlu dibuat daftarnya. Contoh daftar gambar dapat dilihat pada lampiranJ.

8.13 Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat susunan lampiran secara berurutan dan formatnya sama
dengan daftar tabel/gambar. Jika tidak ada lampiran, daftar lampiran tidak boleh dibuat.
Contoh daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran K.

8.14 Daftar Singkatan danNotasi
Daftar singkatan dan notasi memuat singkatan-singkatan dan notasi yang
digunakan dalam penulisan skripsi. Teknik penulisan daftar singkatan dan notasi
dilakukan secara berurutan sesuai dengan kemunculannya di dalam teks skripsi yang
disusun dan tidak perlu diberi penunjukkan nomor halaman. Jika jumlah singkatan dan
notasi kurang dari lima, tidak perlu dibuat daftarnya. Contoh daftar singkatan dapat
dilihat pada lampiran N sedangkan daftar notasi dapat dilihat pada lampiran O.

8.15 Penomoran Bab, Sub Bab, Sub Subbab, dan Paragraf
Selain harus mengikuti format yang dicontohkan dalam buku ini, pengetikan
pada umumnya harus mengikuti kaidah penulisan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).
a.

Penomoran pada halaman bab tidakditampakkan;

b.

Penomoran bab pada penunjuk bab (BAB) menggunakan angka Arab (1,2,3, dst),
pengetikannya diletakkan setelah kata “BAB” ditengah.

c.

Penomoran subbab menggunakan angka Arab dua digit. Digit pertama adalah
nomor bab dan digit kedua adalah no urut subbab. Angka terakhir dalam digital
tidak diberi tanda bacatitik.

d. Penomoran sub-subbab menggunakan angka Arab tiga digit. Digit pertama adalah
nomor bab. Digit kedua adalah no urut subbab. Digit ketiga adalah nomor urut
sub-subbab. Angka terakhir dalam digital tidak diberi tanda baca titik;
e.

Penomoran sub-subbab tidak boleh lebih dari tiga digit. Jika tiga angka digit
sudah digunakan, penomoran selanjutnya menggunakan a, b, c, dst., kemudian 1),
2), 3), dst., selanjutnya a), b), c), dst., setelah itu (1), (2), (3),dst;

f.

Penomoran untuk ilustrasi (tabel dan gambar) menggunakan angka Arab sebanyak
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dua digit yang diletakkan setelah kata “Tabel” atau “Gambar”. Digit pertama
merujuk pada nomor bab dimana illustrasi ditempatkan. Digit kedua merupakan
no urut illustrasi. Digit pertama dan kedua dipisahkan dengan tanda baca titik.
Tanda baca titik tidak diperlukan setelah digit kedua;
g.

Nomor urut illustrasi (tabel atau gambar) pada setiap bab dimulai dengan angka1;

h.

Penomoran untuk lampiran menggunakan angka Arab dua digit. Digit pertama
adalah nomor bab dimana lampiran tersebut diperlukan. Digit kedua adalah nomor
urut lampiran.
Contoh :
BAB 2. JUDUL BAB
dianjurkan ada uraian 1 atau 2 paragraf
(akhir kalimat)

2.1 JudulSubbab
(paragraf)
(akhir kalimat)
2.2 JudulSubbab
(paragraf)
(Akhir kalimat)
2.2.1 Judul Subsubbab
(paragraf)
(akhir kalimat)
a.
b.

52

1)
2)

a)
b)
(1)
(2)
(3) akhir uraian

2.2.2 Judul Subsubbab

8.16 Penulisan Bab, Sub Bab, Sub Subbab, danParagraf
Huruf yang digunakan dalam karya ilmiah (mulai bagian awal, utama, dan akhir) adala
Font Times New Roman ukuran 12 point. Ketentuan penulisan bab diatur
sebagaiberikut.
a.

Setiap judul bab ditulis pada halaman baru dengan huruf kapital diawali dengan
angka Arab dengan posisi tengah menggunakan Font Times New Roman ukuran
12 poin, dicetak tebal.

b.

Pada setiap bab tidak diakhiri dengan tanda baca apapun dan tidak diberi garis
bawah; angka Arab yang menunjukkan judul bab diletakkan sesudah katabab.

c.

Sesudah angka penunjuk bab diberi tanda titik dan jarak satu ketukan sebelum
huruf awal judul bab.
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Contoh:
BAB 1. PENDAHULUAN
Ketentuan penulisan subbab diatur sebagai berikut.
a. Judul subbab ditulis di tepi kiri dengan Font Times New Roman usuran 12
point tebal yang diawali dengan nomor menggunakan angka Arab dua digit
dan dipisahkan tanda bacatitik.
b.

Penomoran subbab tidak diakhiri tanda bacatitik.

c.

Judul subbab diketik Title Case, kecuali kata depan dan kata sambung.

Contoh:
1.1 Latar Belakang
Ketentuan penulisan sub-subbab diatur sebagai berikut.
a. Judul sub-subbab ditulis di tepi kiri dengan Font Times New Roman ukuran
12 poin standar (tidak tebal dan tidak miring), diawali dengan nomor yang
menggunakan angka Arab tiga digit dan dipisahkan tandatitik.
b.

Penomoran sub-subbab tidak diakhiri tanda bacatitik.

c.

Judul sub-subbab diketik TitleCase.

d. Judul di bawah struktur sub-subbab ditulis dengan huruf standar dengan
format TitleCase.
Contoh:
3.1.1

Halaman Sampul ← Teknik penulisan…

(lanjutan uraian) … dst.
a. Penempatan logo ←
Pada prinsipnya …
(lanjutan uraian) …dst.
b.

Penulisan Judul ←

Dalam penulisan ...
(lanjutan uraian) ... dst.
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Penulisan secara lengkap dan sistematis judul bab, subbab, dan subsubbab
disajikan pada contoh berikut:

BAB 4. PENGGUNAAN BAHASA

}

1

Bahasa merupakan piranti yang paling penting ...
atau media ...
memperhatikan keragaman ...
menurut Sugono (dalam Finoza, 2002:3) bergantung pada
...

...

}

2

Ragam bahasa berdasarkan topiknya terdiri atas ... dst.

(paragraf pembuka sebagai pengantar sebelum subbab 4.1).

}

2

8.17 Pilihan Kata (Diksi)
3

{

Dalam penulisan karya ilmiah harus dilakukan pemilihan kata yang artinya

adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara
tepat, sedangkan hasil dari proses atau tindakan itu disebut pilihan kata (Mustakim,
1995). Pilihan kata ... dst.
8.18 Tata Kalimat
Penulisan karya ilmiah menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas.
Hal ini diwujudkan ... dst.
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8.19 Paragraf atau Alinea
Paragraf atau alinea adalah rangkaian dari beberapa kalimat yang saling
berhubungan dan terkait dalam satu kesatuan serta hanya mempunyai satu pokok
pikiran atau gagasan. Berkaitan dengan pengertian paragraf tersebut dapat dijelaskan
bahwa tidak mungkin satu paragraf hanya terdiri atas satu kalimat, sepanjang apapun
kalimat tersebut. Selain itu,... dst.
4.3.1 Penanda Paragraf
4

{

Penanda paragraf ada dua macam. Penanda paragraf yang pertama, yaitu

kalimat pertama paragraf itu menjorok ke dalam dan jarak spasi antara paragraf yang
satu dengan yang lain sama. Penanda paragraf kedua, yaitu kalimat pertama paragraf itu
lurus dan jarak spasi antar paragraf tidak sama atau jaraknya ditambah.

4.3.2 Syarat-syarat paragraf yang baik

}

5

Untuk menghasilkan sebuah paragraf yang baik, ada dua syarat atau kriteria
yang harus diperhatikan. Syarat atau kriteria tersebut, yaitu :
kesatuan (kohesi) dan kepaduan (koherensi).
a.

Kriteria Kesatuan(Kohesi)
Kriteria kesatuan berkaitan dengan ... dst.

b. Kriteria Kepaduan(Koherensi)
Kriteria kepaduan berkaitan dengan ... dst.
Perhatikan jarak antara bab dan kalimat sesudahnya; antara kalimat terakhir bab dan
subbab; antara kalimat subbab dan subbab berikutnya atau sub-subbab berikutnya,
termasuk antarsub-subbab; adalah 3 spasi (nomor 1, 2, dan 5); untuk jarak antara subbab
atau sub- subbab dan uraian di bawahnya adalah 1,5 spasi (nomor 3 dan4).
8.20 Penomoran Halaman
a.

Halaman BagianAwal
1) Penomoran halaman bagian awal skripsi, mulai dari halaman judul bagian
dalam sampai dengan halaman daftar singkatan dan notasi, menggunakan
angka Romawi kecil (i, ii, iii, dst.) yang diletakkan di bagian tengah bawah
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halaman.
2) Halaman judul bagian dalam tidak diberi nomor urut halaman, tetapi
diperhitungkan sebagai halaman i dan halaman ii (nomor halaman tersebut
tidakdiketik).
3) Halaman pernyataan sampai dengan halaman daftar singkatan dan notasi diberi
nomor dengan angka Romawi kecil, yang merupakan kelanjutan dari halaman
judul bagiandalam.
4) Nomor halaman diletakkan pada pias (lajur) atas sebelah kanan, berjarak tiga
spasi dari margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) dan angka terakhir
nomor halaman itu lurus dengan margin kananteks.
5) Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari halaman pernyataan sampai
dengan halaman daftar singkatan dan notasi, nomor halaman diletakkan pada
pias bawah persis di tengah - tengah, berjarak tiga spasi dari margin bawah
(baris akhir teks pada halaman itu).
b.

Bagian Inti

Pemberian nomor pada bagian inti skripsi ditetapkan seperti di bawah ini.
1) Penomoran bagian inti skripsi, mulai dari Bab 1 PENDAHULUAN sampai
dengan Bab 5 KESIMPULAN DAN SARAN, menggunakan angka Arab
(1,2,3,dst).
2) Nomor halaman diletakkan pada pias atas sebelah kanan, berjarak tiga spasi dari
margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) dan angka terakhir nomor
halaman itu lurus dengan marginkanan.
3) Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari Bab 1 PENDAHULUAN sampai
dengan Bab 5 KESIMPULAN DAN SARAN, nomor halaman diletakkan pada
pias bawah persis di tengah – tengah, berjarak tiga spasi dari margin bawah
(baris akhir teks pada halamanitu).
c.

Bagian Akhir

Pemberian nomor pada bagian akhir skripsi dilakukan sebagai berikut:
1) Penomoran bagian akhir skripsi, mulai dari DAFTAR PUSTAKA sampai
dengan LAMPIRAN, menggunakan angka Arab.
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2) Nomor halaman diletakkan pada pias atas sebelah kanan berjarak tiga spasi dari
margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) dan angka terakhir nomor
halaman itu lurus dengan marginkanan.
3) Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari DAFTAR PUSTAKA sampai
dengan LAMPIRAN,nomor halaman diletakkan pada pias bawah persis di tengah tengah, berjarak tiga spasi dari margin bawah (baris akhir teks pada halaman itu).

8.21 Penulisan Kepustakaan dan Daftar Pustaka
Daftar pustaka atau daftar sumber rujukan harus memuat semua sumber rujukan yang
diacu dalam naskah karya ilmiah. Dalam merujuk sumber rujukan, penulis karya ilmiah
dapat mendasarkan, membandingkan, dan atau hanya menunjuk pendapat, temuan, data,
dan atau informasi dari sumber yang telah dirujuk. Pencantuman sumber rujukan
merupakan tanggungjawab akademis dan apresiasi penulis terhadap hal-hal yang pernah
memberikan informasi yang jelas tentang identitas sumber rujukan sesuai dengan yang
dirujuk dalam naskah/tulisan. Informasi yang jelas dari sumber rujukan memudahkan
pembaca dalam merunut sumber aslinya apabila ingin mendalami lebih lanjut informasi
yang dirujuk.

8.22 Sumber Rujukan
Sumber rujukan dan atau informasi dapat diperoleh melalui media cetak, audio,
audio visual, komunikasi pribadi, dan media elektronik. Rujukan yang dicantumkan
harus benar-benar relevan, penting, dan dirujuk dalam naskah/tulisan. Rujukan yang
diperoleh melalui media cetak dapat berupa:
1) Textbook (buku dalam bahasa Inggris terbitan luar negeri)
Sumber rujukan yang diperoleh dari textbook diusahakan untuk menggunakan
terbitan terbaru. Kecuali pengarang tidak merevisi textbook dan masih relevan
untuk dipergunakan sebagai sumber rujukan.
2)

Buku (terbitan dalamnegeri)
Sumber rujukan yang diperoleh dari buku, hendaknya menggunakan terbitan terbaru atau
edisi revisi terakhir. Buku yang digunakan harus ber-ISBN dan relevan dengan karya yang
sedang ditulis.

3) Jurnal
Sumber rujukan yang diperoleh melalui jurnal, dapat berasal dari jurnal nasional
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dan internasional. Jurnal terakreditasi lebih diutamakan digunakan sebagai sumber
rujukan dengan terbitan terbaru (lima tahun terakhir pada saat penulisan karya
ilmiah).
4) Prosiding
Sumber rujukan juga dapat diperoleh melalui prosiding lengkap (bukan hanya
abstrak) yang telah disajikan dalam seminar nasional maupun internasional pada
lima tahun terakhir.
5) Skripsi/Tesis/Desertasi
Sumber rujukan yang diperoleh dari penelitian lain seperti skripsi/tesis/desertasi
hendaknya mengambil dari sumber terbaru dan tidak diperbolehkan mengutip
semua kalimat dalam skripsi/tesis/desertasi tersebut.
6) Sumber rujukan yang berupa audio, audiovisual, komunikasi pribadi (wawancara
dengan pakar/ahli) harus mencantumkan tanggal, waktu dan lokasi dari rujukan
tersebut dan disertai dengan bukti rekamannya. Sumber rujukan audio dan
audiovisual harus benar-benar disampaikan oleh ahli yang terkait dengan tulisannya
(misalnya: siaran radio dengan pembicara Kepala Sub Dinas PPM)
7) Sumber rujukan yang diperoleh melalui media elektronik, seperti melalui internet
tidak diperbolehkan merujuk dari sumber yang tidak terpercaya dan hanya
diperkenankan merujuk dari situs resmi yang terkait dengan topik penulisannya.
Contoh sumber rujukan yang tidak diperbolehkan seperti blog pribadi yang ditulis
oleh bukan pakar.

8.23 Teknik Pengacuan Sumber Rujukan
Pengacuan sumber rujukan yang berlaku di lingkungan Universitas Jember adalah
sistem innote (pengacuan berkurang) dengan mencantumkan nama penulis, tahun, dan
halaman. Nama penulis dan tahun selalu ditulis sedangkan nomor halaman sangat
bergantung pada substansi yang dirujuk. Cara pengacuan sumber rujukan tersebut sesuai
dengan pendapat Rifai (1995) yang menyatakan bahwa karena alasan praktis, catatan
kaki mulai jarang digunakan dan digantikan dengan innote. Penunjukkan rujukan sistem
innote atau pengacuan berkurung merupakan pengembangan penyingkatan informasi
bibliografi yang dipakai dalam sistem footnote (catatan kaki).
Innote merupakan tanda rujukan yang ditulis (bersebelahan langsung) baik
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sebelum maupun sesudah kutipan. Jika nama penulis tersebut lebih dahulu
sebelum kutipan, sesudah penyebutan nama penulis (ditulis unsur nama terakhir
jika lebih dari satu unsur nama) diikuti tanda kurung buka, tahun, tanda titik dua,
nomor halaman, tanda kurung tutup, dan pendapat yang dikutip. Perhatikan
contoh berikut.
1. Evers

(1995:84)

menyatakan,

”nampaknya

terdapat

pula

suatu

kecenderungan ke arah meningkatnya pemusatan pemilikan tanah ke
tangan Cina.”
Atau
2. Menurut Evers (1995:84), ” nampaknya terdapat pula suatu kecenderungan
ke arah meningkatnya pemusatan pemilikan tanah ke tangan Cina.”
Jika nama penulis disebut setelah pendapatnya, sesudah kutipan diberi tanda
kurung buka dengan menyebutkan nama penulis, tanda koma, tahun, tanda titik
dua, nomor halaman, tanda kurung tutup, dan tanda titik. Perhatikan contoh
berikut.
“Nampaknya
terdapat
pula
suatu
kecenderungan
kearah
meningkatnya pemusatan pemilikan tanah ke tangan Cina”
(Evers,1995:84).
Catatan-catatan atau penjelasan tertentu yang lazim ditulis di catatan kaki dapat
disajikan pada endnote (catatan akhir). Endnote adalah daftar penjelasan atau
catatan yang penulisannya ditempatkan di bagian akhir naskah sebelum daftar
sumber rujukan. Naskah yang diberi penjelasan atau catatan ditandai dengan
pemberian angka Arab yang ditempatkan secara superscript.
Contoh:

Semakin sering terjadi wacana tentang good governance1.
Wacana tersebut berkembang seiring dengan perubahan paradigma
baru dalam hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Di samping
itu, berkembang wacana civil society2….
Pada dasarnya penulisan endnote sama dengan penulisan footnote, perbedaan
hanya terletak pada penempatan penjelasan. Penjelasan footnote ditempatkan di
bagian bawah setiap halaman yang bersangkutan sedangkan penjelasan endnote
ditempatkan di bagian akhir sebelum daftar sumberrujukan.
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8.24 Teknik Penulisan Kutipan
Pada karya ilmiah lazim digunakan kutipan baik langsung maupun tidak
langsung. Kutipan langsung berarti kutipan yang sesuai dengan naskah aslinya
sedangkan kutipan tidak langsung berarti kutipan yang berupa saduran dari bagian
naskah atau berupa intisari bagian naskah yang dirujuk. Dalam penulisan karya ilmiah,
lebih disarankan menggunakan kutipan tidak langsung. Cara penulisan sumber rujukan
dalam naskah terdapat perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

8.24.1 Penulisan Kutipan Langsung
Terdapat perbedaan cara penulisan antara kutipan langsung yang terdiri atas kurang dari
4 baris dengan kutipan 4 baris atau lebih. Penulisan kutipan langsung yang kurang dari
4 dilakukan dengan cara:
a)

Kutipan diintegrasikan dengan paragraf dalamnaskah;

b)

Jarak spasi kutipan sama dengan jarak spasi teks dalamnaskah;

c)

Kutipan diberi tandakutip;

d)

Sebelum atau sesudah kutipan diberi informasi sumber rujukan sesuai naskah yang
diacu dan harus mencantumkan nomor halaman.

Penulisan kutipan langsung yang terdiri atas empat baris atau lebih dilakukan dengan
cara:
a)

Kutipan ditulis pada paragraf tersendiri;

b) Seluruh kutipan masuk lima ketukan dari margin kiri;
c)

Jarak antar baris pada kutipan adalah satu spasi;

d) Kutipan boleh diberi atau tidak diberi tanda kutip;
e)

Jika kutipan merupakan paragraf baru, baris awal kutipan masuk lagi satu tab (sama
dengan lima ketukan);

f)

Sebelum atau sesudah kutipan diberi informasi sumber rujukan sesuai naskah yang
diacu.

Terdapat tiga prinsip yang harus diperlukan dalam mengutip sumber rujukan secara
langsung, yaitu:
a)

Tidak mengadakan perubahan naskah asli;

b) Memberi tanda pada kutipan yang salah;
c)

Memberi tanda pada bagian kutipan yang dihilangkan.
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Berikut adalah kutipan yang sesuai dengan naskah asli tanpa kesalahan atau bagian
yang dihilangkan.
Contoh:
”Nampaknya

terdapat

pula

suatu

kecenderungan

ke

arah

meningkatnya pemusatan pemilikan tanah ke tangan Cina” (Evers,
1995:84).
Berikut adalah kutipan yang mengandung kesalahan ketik pada naskah aslinya.
Contoh:

Evers, (1995:84) menyatakan, ”tanah di area perkotaan yang pemiliknya
dapat diidentifikasikan [sic] secara etnis (kecuali milik pemerintah dan
badan hukum)”.
Terdapat kesalahan ketik pada naskah yang dikutip, yaitu diidentifikasikan yang
seharusnya diidentifikasikan. Kesalahan tersebut pada kutipan diketik sesuai naskah
aslinya dan diberi tanda [sic] yang berarti demikian adanya.
Berikut adalah kutipan langsung yang terdiri atas empat baris atau lebih dan sebagian
dari naskah aslinya dihilangkan karena dianggap kurang relevan.
Contoh:
”Adanya

perluasan

kota

mendorong

kelompok

yang

berpenghasilan menengah bertempat tinggal di kawasan pemukiman di
tepi kota. Kelompok yang berpenghasilan rendah terpaksa menjual
tanahnya dan pindah ke luar batas kota ... Dalam proses ini semakin
nyata pentingnya perbedaan kelas” (Evers, 1995:84).
Pada kutipan di atas ada bagian naskah yang dihilangkan yang ditandai dengan ... (3
tanda titik). Tanda tersebut dapat berada di tengah seperti contoh, dapat pula di bagian
awal naskah yang dikutip. Jika akhir kutipan yang dihilangkan, ditandai dengan

(4

tanda titik).
Penulisan kutipan langsung yang mengutip dari transkrip wawancara seperti pada
penelitian kualitatif mengikuti ketentuan:
a) Tidak mengubah naskah asli dalam transkrip;
b) Dituliskan dalam paragraf tersendiri dan menjorok ke tengah dengan batas dari kiri
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2 cm dan kanan2 cm serta ditulis dengan spasi1;
c)

Sebelum menuliskan kutipan, diberi keterangan kutipan berasal dari transkrip

wawancara hal berapa dan baris berapa;dan
d) Pada akhir kutipan, dituliskan waktu dilakukanwawancara.

8.24.2. Penulisan Kutipan Tidak Langsung
Kutipan tidak langsung merupakan saduran atau intisari bagian naskah yang dipaparkan
dengan gaya bahasa penulis dan terintegrasi dengan teks dalam naskah. Pada kutipan
tidak langsung, penulis dapat memodifikasi sesuai dengan kemampuannya tetapi
substansi yang dijelaskan tidak boleh menyimpang dari naskah aslinya. Berbeda dengan
kutipan langsung, jarak baris pada kutipan tidak langsung sama dengan spasi teks dalam
naskah dan tanpa diberi tanda kutip. Penunjukan

sumber kutipan menggunakan

sisteminnote.
Cara-cara penulisan atau penunjukan sumber kutipan tidak langsung sebagai berikut:
a.

Penulisan Sumber Rujukan dengan Satu UnsurNama
Untuk sumber rujukan dari Samsuri tahun 2002 pada halaman 5, dapat ditulis

seperti contoh sebagai berikut.
1)

Menurut Samsuri (2002:5) bahasa menandai eksistensi manusia.

2)

Samsuri

(2002:5) mengemukakan

bahwa

bahasa

menandai

eksistensi manusia.
3)

b.

Bahasa menandai eksistensi manusia (Samsuri,2002:5)

Penulisan Sumber Rujukan dengan Dua atau Lebih Unsur Nama
Saat ini banyak karya ilmiah yang ditulis oleh dua orang penulis. Jika terdapat

karya
dalam

ilmiah
naskah

dengan
karya

dua
ilmiah

orang

penulis,

ditulis

nama

penulisan
akhir

sumber
kedua

acuan
penulis.
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Contoh:
1) Adi Purnomo hanya ditulisPurnomo;
2) Prof. Albert Smith hanya ditulis Smith;dan
3) Mas Achmad Santoso hanya ditulisSantoso.

Penulisan yang benar untuk nama penulis di atas sebagai berikut.
1) Purnomo (2000:52) menyatakan, ...
2) Menurut Smith (1998:45), ...
3) ... (Santoso, 2002:23).

Penulisan yang salah untuk nama penulis di atas sebagai berikut.
1) Adi Purnomo (2000:52) menyatakan...
2) Menurut Prof Albert Smith (1998:45),...
3) ... (Mas Achmad Santoso,2002:23).

c.

Penulisan Sumber Rujukan dengan Dua Orang Penulis
Saat ini banyak karya ilmiah yang ditulis oleh dua orang penulis. Jika
terdapat karya ilmiah dengan dua orang penulis, penulisan sumber acuan dalam
naskah karya ilmiah ditulis nama akhir kedua penulis.
Contoh:
1)

Nama penulis adalah Arthur T. Mosher dan H. Surya Kencana,
ditulis:

2)

a) Mosher dan Kencana (2003:31) menyatakan,…
b) Menurut Mosher dan Kencana (2003:31),…
c) … (Mosher dan Kencana,2003:31).
Nama penulis adalah Tjuk Wirawan dan eddy Mulyono,ditulis:
a) Wirawan dan Mulyono (2005:92) menyatakan,…
b) Menurut Wirawan dan Mulyono (2005:92), …
c) … (Wirawan dan Mulyono,2005:92).

d.

Penulisan Sumber Rujukan dengan Lebih dari Dua Nama Penulis
Jika penulis lebih dari dua orang, ada dua model penulisan. Pertama, cukup
ditulis nama penulis pertama diikuti dengan singkatan et al. Kedua, pada kutipan
pertama ditulis lengkap semua nama akhir penulis dan pada kutipan selanjutnya
ditulis nama penulis pertama diikuti et al. Catatan: pada daftar sumber rujukan,
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semua nama penulis harusditulis.
Contoh:
Bhawana, Adi Purnomo, dan H. Surya Kencana, ditulis:
Menurut Bhawana et al. (2002:50), ...;
David Lindsay, John F. Brown, Purnomo Hadi, ditulis:
Lindsay et al. (2001:60) menyatakan …
e.

Penulisan Sumber Rujukan dengan Satu Penulis pada Tahun yang sama
Jika terdapat lebih dari satu sumber rujukan yang ditulis oleh satu orang
penulis dalam tahun yang sama, sebagai pembeda masing-masing sumber rujukan
diberi tambahan huruf a, b, dan seterusnya.
Contoh:
1) Sudaryanto (2004a:21) menyatakan...
2) Menurut Sudaryanto (2004b:30),...
3) ... (Sudaryanto, 2004c:93).

f.

Penulisan Sumber Rujukan dengan Substansi yang Sama Berbeda Penulis
Jika suatu kutipan menjelaskan substansi yang sama dan diacu dari beberapa
sumber yang penulisnya berbeda, dalam penunjukkan sumber rujukan harus
ditulis semua sumber rujukan yang diacu, masing-masing dipisahkan dengan
tanda titik koma.
Contoh:
1) Menurut Akhmad (1995:21); Sulthoni, (1997:3); dan Clement,
(1998:18),…
2)

… (Akhmad, 1995:21; Sulthoni, 1997:3; dan Clement, 1998:18).

3)

Akhmad,

1995:21;Sulthoni,

1997:3;

dan

Clement,

1998:18

menyatakan
g.

Penulisan Sumber Rujukan yang Tidak Diketahui atau Tidak Tercantum Nama
Penulisnya
Jika sumber rujukan yang dikutip tidak diketahui atau tidak tercantum nama
penulisnya, dalam penunjukan sumber rujukan nama penulis diganti dengan nama
lembaga yang bertanggung jawab atau yang menyimpan sumber rujukan tersebut.
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Contoh:
1)
2)
3)

4)

h.

… (Departemen Pendidikan Nasional,2006:19).
… (Universitas Jember,1998:1-4).
Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2005:200)
dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin semakin
meningkat,…
Jumlah peneliti IPTEKDA ... (LIPI,2004:12).

Penulisan Sumber Rujukan Berasal dari Suntingan
Apabila kutipan berasal dari sebuah sumber rujukan suntingan, catatan dalam
innote harus mencantumkan singkatan (Ed., jika hanya satu orang dan Eds., jika
lebih dari satu orang) sesudah nama penyunting, baru diikuti tahun terbit dan jika
perlu diikuti nomor halaman.
Contoh:

i.

1)

Moeliono (Ed., 2000:34) menyatakan bahwa...

2)

... (Mulyono dan Ratnaningsih, Eds.,2006:61).

3)

Menurut Mulyana et al. (Eds., 2005:92) ...

Penulisan Sumber Rujukan dengan Kutipan Berasal dari Bunga Rampai
Kutipan yang berasal dari salah satu penulis dalam sebuah bunga rampai,
seperti prosiding dan atau ensiklopedi yang disusun oleh editor, penunjukan
sumber rujukan menggunakan dua cara. Pertama, misalnya kutipan artikel yang
ditulis oleh Cartier dalam bunga rampai yang disunting oleh Stein tahun 2004,
ditulis sebagai berikut.
Contoh :

2)

Cartier (dalam Stein, 2004:66) menyatakan bahwa....
Menurut Cartier (dalam Stein, 2004:93)....

3)

(Cartier dalam Stein,2004:1020.

1)

Kedua, apabila kutipan berasal dari editor atau penyunting bunga rampai itu,
penunjukan sumber rujukan adalah nama penyunting diikuti dengan Ed. disusul
dengan tahun. Catatan: Informasi bahwa kutipan itu berasal dari suntingan atau
bunga rampai dapat dilihat dalam gambar sumber rujukan.
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Contoh:

j.

1)

Menurut Stein (Ed., 2005:92) ....

2)

(Stein, Ed.,2005:2009).

Penulisan Sumber Rujukan dengan Kutipan Berasal dari Kutipan
Apabila

kutipan berasal

dari kutipan;

misalnya, pendapat tentang

adanya 12 kategori kata dalam bahasa Indonesia, pemilik aslinya adalah

Wojowasito tetapi penulis karya ilmiah tidak membaca sendiri buku Wojowasito
tersebut dan pendapat itu dikutip dari buku Ramlan yang telah mengutip buku
Wojowasito, penulisan sumber rujukannya seperti contoh berikut.
1) Menurut Wojowasito (dalam Ramlan, 1985:30), ”dalam bahasa

Indonesia terdapat 12 kategori kata.”atau
2) ”Dalam

bahasa

Indonesia

terdapat

12

kategori

kata”

(Wojowasito, dalam Ramlan, 1985:30),atau
3) Wojowasito (dalam Ramlan, 1985:30) mengatakan, ”dalam

bahasa Indonesia terdapat 12 kategorikata,”
k.

Penulisan Sumber Rujukan Tanpatahun
Jika sumber rujukan yang dikutip tidak mencantumkan tahun terbitnya, dalam
penunjukan sumber rujukan ditulis Tanpa Tahun, diletakkan dalam tanda kurung.
Contoh:
1) Soeripto (Tanpa Tahun) mengemukakan....
2) Menurut Soerjokoessoemo (Tanpa Tahun)....
3) ...... (Siswoyo, 2006).

l.

Penulisan Sumber Rujukan dari Terbitan Berkala
Jika kutipan diambil dari jurnal atau majalah ilmiah atau buletin atau koran,
penunjukan sumber rujukan cukup dilakukan dengan menulis nama dan tahun.
Contoh:
1) Oleh Karim (2005) dikemukakan....
2) Karim dan Sobari (2004) mengatakan....
3) ...... (Siswoyo, 2006).
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m. Penulisan Sumber Rujukan dari Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan
Jika kutipan berasal dari skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, bahan penataran,
materi lokakarya, atau karya ilmiah lainnya yang tidak dipublikasikan, penunjukan
sumber rujukan cukup dilakukan dengan cara menuliskan nama dan tahun. Contoh
penulisan butir m sama dengan contoh butir l.

Catatan butir l dan m: informasikan bahwa kutipan itu berasal dari terbitan
berkala atau karya ilmiah tidak dipublikasikan dapat dilihat dalam daftar sumber
rujukan.
Bahan kuliah yang belum diterbitkan secara resmi atau belum merupakan buku
ajar, tidak dibenarkan dipakai sebagai sumber rujukan. Jika diperlukan, suatu
karya ilmiah dapat menggunakan catatan tambahan untuk menegaskan kejelasan
analisis atau informasi dalam bentuk catatan kaki (footnote).

8.25 Penyajian Tabel, Gambar, Grafik, dan Diagram
PenyajianTabel
Dalam penyajian tabel perlu diperhatikan komponen dan aturan penyajian tabel. Rincian
komponen dan aturan penyajian tabel sebagai berikut.
KomponenTabel
Komponen tabel terdiri dari atas judul tabel (caption), kepala tabel (heading),isian sel,
garis pemisah horisontal, sumber dan atau catatan. Ilustrasi komponen tabel diberikan
dalam bentuk gambar sebagaiberikut.
Garis pemisah horisontal
Judul Tabel (Caption)
Kepala Tabel (heading)
isian sel isiansel
isiansel
Catatan/keterangan Sumber
Gambar 3.1 Tabel dengan Posisi Komponennya
Aturan Penyajian Tabel
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Secara umum tabel disajikan untuk memenuhi estetika (proporsional dan simetris) serta
dapat dibaca dengan jelas. Aturan penyajian tabel sebagai berikut:
Tabel harus diletakkan pada posisi tengah secara horisontal dan menempati paragraph
tersendiri.
Penomoran tabel menggunakan format nomor bab dan nomor urut tabel yang
dipisahkan oleh tanda titik serta menggunakan font standar (misalnya, tabel nomor ke-y
pada Bab x ditulis Tabelx.y).
Semua tabel harus dirujuk dalam naskah.
Perujukan tabel yang menunjuk tabel tertentu, penulisannya menggunakan Title Case
pada tabel (misalnya, lihat Tabelx.y).
Halaman yang memuat tabel tidak boleh mendahului halaman yang memuat
rujukanpertama.
Tabel yang lebih dari satu halaman tidak boleh disajikan pada bagian utama tetapi
disajikan pada lampiran.
Judul kepala tabel (heading) harus ringkas dan ditulis pada posisi tengah dengan
TitleCase.
Isian sel tabel yang berupa bilangan disusun berdasarkan nilai tempat bilangan dan isian
sel tabel yang berupa kalimat/paragraf disusun mengikuti format rata kiri. Jika berupa
frasa ditulis dengan lower case tanpa tanda baca titik (.); kalimat ditulis dengan
sentensecase.
Jika diperlukan,ukuran font untuk isian sel tabel dapat diperkecil sampai 8poin.
Garis pemisah horizontal dan batas bawah horizontal harus ada dalam tabel, sedangkan
garis pemisah vertikal hanyaditampilkan apabila sangatdiperlukan.
Judul tabel (caption) memuat ringkasan isi tabel dan dapat ditambahkan penjelasan
singkat apabiladiperlukan.
Judul tabel diletakkan di atas tabel menggunakan Font Times New Roman 11 poin
dengan ketentuan:
Jika hanya satu baris, judul tabel diletakkan ditengah;
Jika lebih dari satu baris, penulisan judul tabel menggunakan format menggantung
(indent) dengan jarak 1 spasi, termasuk jarak antar baris di dalam tabel;
Antara judul tabel dengan garis atas heading diberi jarak 2 spasi; dan
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a) Penulisan judul tabel menggunakan sentense case tanpa tanda titik(.).
13. Judul tabel dan tabel tidak boleh disajikan pada halaman yang berbeda.
14. Jika judul tabel dan penjelasannya terlalu panjang, pencantuman dalam daftar
isi dapat diringkas tanpa mengurangi makna dan substansinya.
15. Keterangan tabel (jika ada) diletakkan di bawah tabelmenggunakan Font
Times New Roman 11 poin tanpa mencantumkan kata keterangan.
16. Sumber tabel (khusus untuk data sekunder) diletakkan di bawah tabel setelah
keterangan tabel dengan menggunakan Font Times New Roman 11 poin.Untuk
data primer tidak perlu menggunakan penulisan sumber.

17. Tabel yang melebihi 3 halaman dimasukkan dalamLampiran.

Berikut ini adalah tiga contoh penyajian Tabel (xl.yl diikuti keterangan tanpa
sumber, x2.y2 diikuti keterangan dan sumber, x3.y3 tanpa keterangan hanya ada
sumber.
Tabel xl.y1 Persentase kalus yang mati akibat perlakuan penembakan setelah
selama dua minggu dalam media induksi kalus tanpa osmotikum
Perlakuan
Tanpa penembakan
Dengan penembakan

Kalus yang mati
(%)
2.7b
11.8a

Kalus yang hidup
(%)
97.3a
88.2b

Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan
perbedaan yang nyata berdasarkan uji beda nyata terkecil pada taraf a=5%
Tabel x2.y2 Hasil polong pada bici per tanaman sakit asal petak sampel tanpa
pemberian pupuk No dengan variasi dosis pupuk P
Petak Sampel
NoPo
NoP1
NoP2

Jumlah polong per
tanaman
21
a
27
b
23.5
ab

Jumlah bici per
tanaman
38
a
48
b
44.5
ab

Sumber: Romadhoni dan Wahyuni (2004)

Angka dalam tabel adalah rerata tanaman sakit sampel per petak dari 3 petak
sampel pada perlakuan yang sama. Data ini petak perlakuan N1 tidak diamati.
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Tabelx3.y3 Hubungan antara Pupuk Organik dan Anorganik pada TanamanPadi
Macam Lahan

Apalikasi Pupuk

Tanah Aluvial

Dengan pupuk onorganik
Tanpa pupuk anorganik

Tanah
Terdegradasi

Dengan pupuk onorganik
Tanpa pupuk anorganik

Efisiensi (kg padi.Ton-1
Pupuk kandang)
89
52
53
32

Sumber: Nguyen Van Bo et al. (2002)

Berikut adalah hasil keluaran program komputer yang disajikan apa adanya (tidak
perlu tercantum dalam naskah tetapi dalam lampiran) dan kemudian dimodifikasi
menjadi tabel (x4.y4)
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr (> I t I)
(Intercept)

9.84581

2.10938

4.668

9.67e-06***

X---

2.88345

0.04183

68.930

< 2e-16***

Signif.
codes:

0 „ *** ‟

0.001 „ *** ‟

0.01„ * „

0.05 „ . „

0.1 „ . „

Residual standard error: 4.383 on 98 degrees of freedom
Multiple R – Squared: 0.9798, Adjusted R – squared: 0.9796
F – statistic: 4751 on 1 and 98 DF, p – value: < 2.2e – 16

Tabel x4.y4 Hasil Pendugaan Koefisien Regresi Linier
Koefisien
Konstanta
X
1.

Penduga
9,85
2,88

Kesalahan
Baku
2,11
0,04

Nilai t

Nilai P

4,67
68,93

9,67e-06
<2e-16

***
***

hasil diperoleh dengan menggunakan program R dengan ukuran sampel 100
(umum);

2.

angka yang ada sudah merupakan pembulatan sampai dua tempat desimal
(khusus);

3.

*** signifikan pada0,1%.
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8.25.1 Penyajian Gambar
Selain ilustrasi berupa tabel, ilustrasi berupa gambar dapat membantu pemahaman
pembaca terhadap sesuatu yang dibahas. Pada subbab ini diuraikan komponen,
jenis, dan aturan penyajian gambar.
a)

Komponen Gambar
Komponen gambar terdiri atas gambar itu sendiri, keterangan, sumber, dan
judul gambar. Judul gambar harus ada, sedang keterangan dan sumber gambar
dicantumkan sesuai keperluan.

b)

Jenis Gambar
Ilustrasi berupa gambar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai
berikut.
a)

Grafik Statistik.

Gambar jenis ini umumnya dihasilkan dari analisis data dengan metode statistik.
Beberapa gambar yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: histogram,
grafik barang, grafik garis, grafik lingkaran (pie chart), dan diagram pencar.
b)

Diagram.

Diagram digunakan untuk menggambarkan prosedur atau langkah- langkah dalam
suatu proses. Diagram dapat berupa diagram alir, skema, sketsa, dan sejenisnya.
Penyajian diagram alir umumnya digunakan untuk programasi komputer dengan
menggunakan simbol-simbol program komputer yang baku, sedangkan penyajian
skema tidak harus menggunakan simbol-simbol yang baku. Sketsa merupakan
rancangan gambar yang umumnya digunakan untuk membuat rancang bangun,
desain mode, dan desain lukisan. Penyajian diagram harus disebutkan sumber
acuannya, kecuali hasil kreasi penulis sendiri.
c)

Tampilan Menu Program Komputer

Dalam bidang komputer sering diperlukan ilustrasi tampilan menu suatu program.
Gambar ini umumnya diperoleh dari penangkapan layar (screen capture).
d)

Peta

Peta adalah salah satu jenis gambar yang menjelaskan suatu lokasi tertentu.
Penyajian peta harus diberi skala yang digunakan dan sumber acuannya.
e)

Foto Normal dan Mikroskopis

Penyajian foto normal dan mikroskopis harus mencantumkan sumber acuannya.
Jika foto normal bersifat pribadi, pencantumannya harus seizin yang
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bersangkutan. Penyajian foto mikroskopis harus disertai ukuran pembesaran yang
dipakai.
c)

Aturan Penyajian Gambar
Secara umum penyajian gambar harus memenuhi syarat estitika (simetris dan
proporsional) serta informasi yang dikandung mudah dibaca. Penyajian gambar
diatur sebagai berikut.
a)

Gambar harus diletakkan pada paragraf terpisah dengan naskah dan pada
posisi tengah secara horisontal tanpa bingkai tambahan.

b) Penomoran menggunakan format nomor bab dan nomor urut gambar yang
dipisahkan oleh tanda titik serta menggunakan font standar (misalnya, gambar
ke-y pada Bab x ditulis Gambarx.y),
c)

Hanya gambar yang dirujuk yang bolehdimuat.

d) Perujukan gambar yang menunjuk gambar tertentu dalam naskah,
penulisannya menggunakan Title Case (misalnya lihat Gambarx.y).
e)

Halaman yang memuat gambar tidak boleh mendahului halaman yang
memuat rujukan pertama dari gambartersebut.

f)

Ukuran gambar diusahakan proporsional dengan ukuran halaman dan secara
keseluruhan dapat dibaca dengan jelas. Jika diperlukan, gambar dapat
disajikan satu halamanpenuh.

g) Garis-garis dan titik-titik pada grafik statistik harus jelas dan tajam. Nama
sumbu (baik vertikal maupun horisontal) harus jelas dan terbaca dengan
ukuran menyesuaikan. Untuk sumbu vertikal posisi nama pada dasarnya teks
normal yang diputar ke kiri 90o.
h) Gambar foto normal harus dengan resolusi dan kontras yang baik serta
terbaca denganjelas.
i)

Beberapa gambar sejenis dapat digabung dalam satu judul tetapi harus
disajikan dalam satu halaman.

j)

Keterangan /penjelasan gambar ditulis sebelum judul gambar sedangkan
sumber gambar ditulis setelah judul gambar di dalam kurung.

k) Judul gambar dapat berisi penjelasan singkat yang diletakkan di bawah
gambar dengan menggunakan Font Times Roman 11 point, ketentuannya
sebagai berikut:
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(1) Jika hanya satu baris, judul gambar ditengah.
(2) Jika lebih dari satu baris, judul gambar menggunakan format
menggantung dengan jarak 1spasi.
(3) Penulisan judul gambar menggunakan sentence case tanpa tanda
baca titik (.).
(4) Jarak antara gambar dan keterangan gambar dan atau judul gambar, 2
spasi.
Gambar berikut adalah contoh empat gambar sejenis yang digabung menjadi satu
gambar kompleks.
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(a)

Sebaran Sisa; (b) Plot Kuantil/QQ-Plot; (c) Sisa Buku; (d) Jarak Cook

Gambar x1.y1 Grafik diagnostik regresi (Sumber: Tirta,2008)
Gambar berikut adalah contoh gambar yang merupakan screen captured.

Gambar x2.y2 Tampilan menu program Microsoft Word
Gambar berikut adalah contoh diagram alir.

Gambar x3.y3 Diagram alir
Gambar berikut adalah contoh skesa.
Taman
Kamar
Kamar

Kamar

R.uang

R.uang

Taman
Taman

Gambar x4.y4 Sketsa denah rumah
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Lampiran A. Contoh Halaman Sampul
(bisa lihat di ruang akademik dan ruang baca FKM UNEJ)

Shella Putri Permadani Hardi Antono

Logo Universitas Jember
ditempat secara horizontal di
bagian tengah halaman

Huruf capital Times New
Roman Tebal
Ukuran huruf maxs. 14
Jumlah kata maxs. 15 spasi 1

Jarak logo ke judul 6
ketukan spasi 1

Jarak Tulisan Skripsi
ke Tulisan Oleh 6 cm

Huruf kapital tebal
Times New Roman Ukuran huruf 12

Jarak Tulisan SKRIPSI
ke Tulisan OLEH 9 ketukan spasi 1
Ukuran huruf 12
spasi 1

NIM. 142110101003

Huruf kapital tebal TIMES NEW ROMAN
Ukuran huruf 12 tanpa titik, spasi 1

Huruf kapital tebal TIMES NEW ROMAN
Ukuran huruf 12 spasi 1
Diawali Peminatan, institusi terendah
Tahun lulus ujian skripsi

Tahun 2021

Dilihat dari SK
pendirian FKM
penulisan yg benar
PRODI KESMAS bukan
PRODI S1 KESMAS

Jarak nama ke tulisan
Peminatan 10 ketukan spasi 1

Jarak antara
tahun ke pias
bawah 3 cm
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Lampiran B. Contoh Halaman Judul
Contoh Halaman Motto

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN
PEMERIKSAAN KANKER PAYUDARA
(STUDI CASE CONTROL PADA PENDERITA KANKER PAYUDARA
DI RSUD KABUPATEN KEDIRI)
SKRIPSI
diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat
dan mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh
Prehatin Tri Rahayu Ningrum
NIM 03210101025

Ukuran huruf 11
Tidak diawali huruf
kapital

PEMINATAN EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIKA KEPENDUDUKAN
PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2015
Dilihat dari SK pendirian FKM
penulisan yg benar PRODI
KESMAS bukan PRODI S1
KESMAS
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Lampiran C. Contoh Halaman Pernyataan
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: ................................................

NIM

: ................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : ..........................
(tulisan judul menggunakan huruf miring title case) adalah benar-benar hasil karya
sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum
pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung
jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus
dijunjung tinggi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan
paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di
kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, (tanggal pernyataan dibuat)
Yang menyatakan,
(tanda tangan)
(nama)
NIM ..........................
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Lampiran D. Format dan Contoh Halaman Pengesahan
Huruf kapital tebal
Ukuran huruf 12

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pemeriksaan Kanker
Payudara (Studi Case Control pada Penderita Kanker Payudara di RSUD

Ukuran huruf 12
Spasi antar baris 1,5
Judul ditulis miring

Kabupaten Kediri) telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember pada:
Hari

: Sabtu

tanggal

: 28 Februari 2009

tempat

: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. DPU : Drs. Thohirun, M.S., M.A.
NIP. 196002191986031002

(..........................................)

2. DPA : Ni‟mal Baroya, S.KM., M.PH
NIP. 197701082005012004

(..........................................)

Penguji
1. Ketua : dr. Pudjo Wahjudi, M.S.
NIP. 195403141980121001

(..........................................)

2. Sekretaris: Yunus Ariyanto, S.KM., M.Kes
NIP.197904112005011002

(..........................................)

3. Anggota: Hariyati, S.KM
NIP. 14006922400

(..........................................)

Mengesahkan
Dekan,
(tanda tangan)

Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes.
NIP. 19801009200512002
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Lampiran E. Contoh Prakata

PRAKATA
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul Hubungan Perilaku dan Jenis
Pekerjaan dalam Pengelolaan Sampah dengan Keluhan ISPA Petugas Persampahan
(Studi di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur), sebagai salah satu persyaratan akademis
dalam rangka menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat di
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
Dalam skripsi ini dijabarkan bagaimana hubungan perilaku dan jenis pekerjaan
dalam pengelolaan sampah dengan terjadinya keluhan ISPA petugas persampahan
sebagai akibat dari pemaparan yang didapatkannya selama melakukan pekerjaan,
sehingga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah yang baik bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat
juga bagi petugas kesehatan itu sendiri di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada (nama), selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk,
koreksi serta saran hingga terwujudnya skripsi ini.
Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada yang terhormat :
1. (Nama), selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember
2. (Nama), selaku Ketua Bagian (Nama Bagian) Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember
3. (Nama) Instansi lain
4. (Nama)
5. dst.
Skripsi ini telah kami susun dengan optimal, namun tidak menutup kemungkinan
adanya kekurangan, oleh karena itu kami dengan tangan terbuka menerima masukan
yang

membangun.

Semoga

tulisan

ini

berguna

bagi

semua

pihak

yang

memanfaatkannya.
Jember, Maret 2015
Penulis
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Lampiran F. Format dan Contoh Ringkasan

RINGKASAN
Hubungan Antara Status Stres Psikososial Dengan Konsumsi Makanan Dan
Status Gizi Remaja Di SMAN 2 Jember; Irma Rahmi Cahyani; 142110101192; 2016;
127 halaman; Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember.
Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masalah gizi utama
yang dialami oleh para remaja antara lain anemia defisiensi zat besi, kelebihan berat
badan/obesitas, dan kekurangan zat gizi makro maupun mikro. Kurangnya perhatian
pada faktor nonfisik dapat menyebabkan seorang remaja hanya sehat fisiknya saja,
namun secara psikologis rentan terhadap stres (tekanan hidup). Stres berhubungan
dengan peningkatan berat badan dan penurunan berat badan. Gejala umum stres yang
dialami individu yaitu gejala perilaku makan yang tidak normal (kebanyakan) sebagai
pelampiasan, mengarah pada obesitas dan perilaku makan yang tidak normal
(kekurangan) sebagai bentuk penarikan diri dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba,
kemungkinan berkombinasi dengan tanda-tanda depresi. Berdasarkan hal tersebut
peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
status stres psikososial dengan konsumsi makanan dan status gizi pada remaja.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan
pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri
(SMAN) 2 Jember. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X SMAN 2
Jember sebanyak 312 siswa. Pemilihan Sampel dalam penelitian ini menggunakan
teknik simple random sampling. Penelitian menggunakan Koefisien Kontingensi untuk
melihat adanya hubungan antara status stres psikososial dengan konsumsi makanan dan
status gizi remaja.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara status stres
psikososial dengan tingkat konsumsi (energi p=0,000, karbohidrat p=0,001, protein
p=0,001, dan lemak p=0,002) pada remaja di SMAN 2 Jember. Hasil uji statistik pada
tingkat konsumsi (energi p=0,000, karbohidrat p=0,000, protein p=0,000, lemak
p=0,001) dengan status gizi didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara tingkat konsumsi dan status gizi. Serta terdapat hubungan yang signifikan antara
status stres psikososial dengan status gizi remaja SMAN 2 Jember p-value (0,004) < α
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(0,05). Hal ini menunjukkan status stres psikososial pada remaja berpengaruh terhadap
konsumsi makanan dan status gizi remaja. Diketahui dari hasil penelitian bahwa stres
berat yang dialami oleh remaja lebih banyak terjadi pada remaja yang memiliki status
gizi kurang, hal ini menunjukkan status stres psikososial mempengaruhi perilaku makan
individu.
Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sekolah menyediakan
makanan sehat dan bergizi di kantin sekolah sehingga dapat memperbaiki status gizi
kurang dan status gizi lebih pada siswa. Pihak sekolah memberikan bimbingan
konseling kepada siswa untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa
dan memberikan solusi agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya
dengan baik, sehingga stres psikososial yang dialami oleh siswa tidak berdampak pada
perkembangan psikologis maupun biologis siswa. Perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut tentang perbedaan tingkat stres pada remaja perkotaan dan pedesaan yang
mempengaruhi konsumsi makanan dan status gizi remaja.
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Lampiran G. Contoh Summary

Ringkasan dalam bahasa Inggris
SUMMARY
The Relationship Between Psychosocial Stress Status With Food Consumption And
Nutritional Status of Adolescents in SMAN 2 Jember ; Irma Rahmi Cahyani;
142110101192; 2016; 127 Pages; Public Health Nutrition Section of the Faculty of
Public Health University of Jember.

Adolescence is a period of transitions of children toward adulthood. The main
nutritional problems experienced by adolescents, among others are iron deficiency
anemia, overweight/obesity, and lack of macro nutrients as well as micro nutrients. The
lack of attention to non-physical factors can cause adolescents only physically health,
but psychologically vulnerable to stress (pressure). Stress is associated with the increase
of body weight and weight loss. Common symptoms of stress experienced by an
individual that are a symptom of abnormal eating behavior (mostly) as a release, it leads
to obesity and abnormal eating behavior (deficiency) as a form of secession and lost
weight unexpectedly, possibly combined with signs of depression. Based on these,
researcher wants to conduct research that aimed to know the relationship between
psychosocial stress status with food consumption and nutritional status in adolescents.
This research was observational analytical study with cross sectional approach. It was
conducted in Senior High School (SMAN) 2 Jember. The population in this study was
X classes (junior) students of SMAN 2 Jember as many as 312 students. The selection
of

sample in this study using simple random sampling. The research used the

Coefficient of Contingency to see the relationship between the status of psychosocial
stress with food consumption and nutritional status of adolescents.
The results showed that there was a significant relationship between psychosocial stress
status with levels of consumption (energy p = 0.000, carbohydrates p = 0.001, protein p
= 0.001, and fat p = 0.002) on adolescents in SMAN 2 Jember. The results of statistical
tests on the level of consumption (energy p = 0.000 p = 0.000, carbohydrates, protein p
= 0.000, fat p = 0.001) and nutritional status obtained the result that there was a
significant relationship between the level of consumption and nutritional status. And
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there was a significant relationship between psychosocial stress status with the
nutritional status of adolescent SMAN 2 Jember p-value (0.004) < α (0.05). This shows
the status of psychosocial stress in adolescents affects food consumption and nutritional
status of adolescents. It is known from research‟s results that heavy stress experienced
by adolescents were more often experienced by adolescents who had less nutritional
status, it shows that the status of psychosocial stress affects the eating behavior of
individuals.
The advice given based on the results of this research are the schools should provide
nutritious and healthy food in canteens of school so that it can improve the nutritional
status of students who are less and excess on nutritional status. The school provide
guidance counselling to to know the problems faced by students and give solution so
that the students can solve the problems faced by both psychosocial stress, so that
students do not have an impact on the development of psychological or biological
students. Further research needs to be done about the difference in stress levels in urban
and rural adolescents that affect food consumption and nutritional status of adolescents
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Lampiran L. Contoh Daftar Singkatan dan Notasi

DAFTAR SINGKATAN

ac

= alternating current

dc

= direct current

rms

= root mean square

CCT

= critical clearing time

DAFTAR NOTASI

∑

= jumlah

<

= kurang dari

>

= lebih dari
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Lampiran M. Contoh Kerangka Teori

Gambar 2.2 Kerangka Teori
Sumber : Putra (2013), Sunaryo (2013) , Santrock (2007b)
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Lampiran N. Contoh Kerangka Konseptual
(Tambahkan narasi untuk menjelaskan kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual
tidak dicantumkan sumber pustaka.)

Gambar 2.3 Kerangka Konsep
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Lampiran O. Contoh Alur Penelitian
Urutan langkah-langkah penelitian dan hasil dari masing-masing langkah diuraikan
dalam diagram berikut:

Langkah

Hasil

Registrasi populasi

Memecah kelompok populasi:

Pasien Rawat Jalan Paru 2006

TB+

TB-

Case - Control
Pemasangan sampel (matching):
- Sampel dipasangkan menurut
kelompok umur dengan cara
Simple random

TB+

- matched -

TB-

Kriteria eksklusi:
- Sampel yang tidak memiliki
pasangan dikeluarkan

Pemilihan sampel:
- 100 pasang sampel dipilih
dengan cara Simple random

Wawancara dan pengukuran
secara retrospektif

Tabulasi silang:
- Menghitung nilai Odds Ratio
- menghitung signifikansi Chi
Square atau Fisher’s Exact

TB+

- randomized -

100 sampel

TB100 sampel

Hasil wawancara dan pengukuran

Nilai Odds Ratio (95%CI)
p Chi square atau p Fisher’s Exact (95%CI)

92

Lampiran P. Contoh Daftar Pustaka
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Lampiran Q. Contoh Penyusunan Transkrip Wawancara

Transkrip Hasil Wawancara Mendalam
1. Informan 1
Karakteristik informan :
a.

Nama: Rb

b.

Usia: 23 Tahun

c.

Jenis Kelamin : Laki-laki

d.

Tempat tinggal : Gladak Pakem, Jember

e.

Tempat Kuliah/semester: FKM UNEJ/ 11

f.

Awal mengenal kopi: dari teman-temannya

Saat peneliti datang, Rb sedang berbincang bersama dengan temantemannya tetapi tidak di warung kopi, melainkan di rumah salah satu
temannya. Namun tidak lama kemudian, teman Rb berpamitan untuk keluar
sebentar sehingga proses wawancara dilaksanakan 2 orang antara Rb dengan
peneliti dan dibantu 1 orang teman peneliti untuk mengambil gambar. Saat
itu Rb menggunakan jaket warna hitam dan celana pendek. Karena
sebelumnya sudah saling mengenal, sehingga membuat penelitian ini tidak
terasa kaku dan menegangkan. Rb menjawab pertanyaan dengan santai,
diiringi dengan tertawa sambil menghabiskan batang rokok yang sedang ia
hisap. Proses wawancara ini dilaksanakan pada hari selasa, 29 Oktober 2013
pada pukul 9 malam.
Hasil Wawancara Mendalam dengan Rb:
P:

Apa saja manfaat ngopi yang anda ketahui ?
I:
Yang saya tahu itu manfaat ngopi bisa buat melek, dan yang
kedua mungkin menetralisir nikotin
P:
Apa yang anda ketahui mengenai bahaya ngopi bagi tubuh ?
I:
kenek nang ginjal
P:
Bisa berdampak ke ginjalnya ya??
I:
iya, bisa sakit ginjal
P:
Apakah sampeyan tahu kandungan/ komposisi kimia dalam kopi
?
I:
Itu kafein tok, yang saya ketahui Cuma kafein
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Lampiran R. Jadwal pengajuan Seminar Proposal dan Skripsi Mahasiswa FKM
Universitas Jember
No.

URAIAN

I
1

2

II
3

4

1

2

3

4

1

III
2 3

4

1

2

IV
3

V
4

1

2

VI
3

4

1

1. Pemrograman
Skripsi di
SISTER
2. Penelusuran
topik skripsi
3. Pengajuan
usulan topik
skripsi kpd
Kabag
4. Pengajuan
usulan topik
skripsi dari
Kabag kpd
KOMBI
5. Pengajuan
usulan topik
skripsi dari
KOMBI kpd
PD1
6. Evaluasi
usulan topik
skripsi oleh
PD1 bersama
KOMBI
7. Penetapan
topik skripsi
oleh PD1 utk
diserahkan kpd
KOMBI
8. Penetapan
topik skripsi
oleh KOMBI
9. Cetak ST
Pembimbing
oleh Operator
Fakultas
10. Penyusunan
proposal
skripsi (batas
maks.)
11. Pengajuan
Seminar
Proposal oleh
Mahasiswa
kpd KOMBI di
bagian, dengan
persetujuan
DPU & DPA

95

2

3

4

No.

URAIAN

I
1

2

II
3

4

1

2

3

4

1

III
2 3

4

1

2

IV
3

V
4

1

2

VI
3

4

1

12. Penetapan
Dosen
Pembahas pd
Seminar
Proposal oleh
KOMBI
13. Cetak Jadwal
Seminar
Proposal
14. Mahasiswa
mencetak
Berita Acara
Seminar
Proposal
15. Pelaksanaan
Seminar
Proposal
16. Mahasiswa
menyerahkan
ST
Pembimbing
17. Mahasiswa
merevisi
proposal sesuai
saran
Dosen
Pembahas,
DPU & DPA
(batas maks.)
18. Mahasiswa
mengajukan
hasil
revisi
kepada Dosen
Pembahas,
DPU & DPA
19. DPU & DPA
memberikan
persetujuan
terhadap hasil
revisi
20. Pelaksanaan
penelitian
(batas maks.)
21. Pemantauan
terhadap proses
pembimbingan
penyusunan
skripsi oleh
KOMBI
22. Penerbitan
Surat
Peringatan I
23. Pelaksanaan
penelitian
(batas maks.)
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2

3

4

No.

URAIAN

I
1

2

II
3

4

1

2

3

4

1

III
2 3

4

1

2

IV
3

V
4

1

2

VI
3

4

1

24. Mahasiswa
mengajukan
rencana Sidang
Skripsi
kpd
DPU & DPA,
KOMBI
di
bagian
25. DPU & DPA
memberikan
persetujuan
terhadap hasil
penelitian
sekaligus
artikel ilmiah
26. Mahasiswa
mengajukan
usulan jadwal
Sidang Skripsi
kpd DPU &
DPA,
Tim
Penguji
27. Mahasiswa
mencetak
Berita Acara
Sidang Skripsi
28. Pelaksanaan
Sidang Skripsi
29. Penilaian oleh
Tim
Pembimbing
(H-1) dan Tim
Penguji
30. Mahasiswa
merevisi draft
penelitian
sesuai
saran
dari
Tim
Penguji & Tim
Pembimbing
(batas maks.)
31. Mahasiswa
mengajukan
hasil
revisi
kepada
Tim
Penguji & Tim
Pembimbing
32. Tim Penguji &
Tim
Pembimbing
menyetujui
hasil revisi
33. Mahasiswa
mencetak hasil
penelitian
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2

3

4

Lampiran S. Formulir Penggantian Pembimbing Skripsi
Formulir Penggantian Pembimbing Skripsi (F 25.01.03.01.01)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Dosen/Mahasiswa*

: ........................................

NIP/NIM*

: ............................................

Mengajukan permohonan penggantian pembimbing a.n :
Nama/Mahasiswa* : ........................................
NIP/NIM* : ............................................
dengan

pertimbangan

………………………………………………………………..

…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Jember, ………………………..20…..

Mengetahui,
Koord. Prodi

…………………………………………
NIP : …………………………………..

Yang Membuat Pernyataan

……………………………………….
NIP : ………………………………...
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Lampiran T. Formulir Kartu Kendali Persyaratan Ujian Skripsi

99

Lampiran U. Formulir Kehadiran Seminar Proposal

100

Lampiran V. Formulir Kartu Kendali Skripsi
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Lampiran W. Contoh Format Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Pengayaan
pengayak 60 mesh

bahan

Gambar 3. Lantai terlihat kotor

dengan Gambar 2. Memasak bahan dengan NaOH
selama 3 jam

Gambar 4. Langit langit terlihat kotor

102

Lampiran X. Alur Kegiatan Skripsi di FKM UNEJ
Pengajuan Seminar
Proposal ---Setiap Minggu di
Setiap Bulan

Pengajuan Sidang Skripsi
--- Minggu III&IV
Setiap Bulan

4 bulan
Pengajuan Seminar Proposal ---Setiap Minggu di setiap Bulan

Pengerjaan Skripsi --4 Bulan

Pengajuan Sidang Skripsi --Minggu III & IV Bulan V

Selesai

> 4 bulan

Peringatan Pertama oleh
Kombi

> 2 bulan
Peringatan Kedua
oleh Kombi dan
PD1

Perpanjangan waktu pengerjaan skripsi
selama 2 bulan

2 bulan
Pengajuan Sidang Skripsi
--Minggu III & IV Bulan VII

Selesai

Alur Pengajuan Seminar Proposal Dan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Kesehatan Masyarakat
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MULAI

Mahasiswa memprogram
Skripsi pada semester
berjalan

KOMBI menyusun daftar
usulan topik skripsi
beserta DPU&DPA dari
semua Bagian

Usulan topik skripsi
mahasiswa beserta
DPU&DPA di tingkat
Fakultas

KRS
KOMBI menyerahkan
daftar usulan topik skripsi
kepada PD I selambatlambatnya satu minggu
setelah menerima usulan
dari Kabag

Mahasiswa menyerahkan
usulan topik skripsi
kepada Kabag selambatlambatnya satu bulan
setelah pemrograman
Skripsi

Draft Skripsi
(Latar Belakang
Permasalahan yang
diangkat menjadi topik
skripsi

Kabag menyusun daftar
usulan topik skripsi dari
mahasiswa beserta
usulan DPU dan DPA bagi
setiap topik yang
diusulkan

Usulan topik skripsi
mahasiswa beserta
DPU&DPA di Bagian

PD I mengevaluai usulan
topik skripsi dari KOMBI

Daftar usulan
yang telah
dievaluasi

PD I menyerahkan hasil
evaluasi topik skripsi
kepada KOMBI selambatlambatnya dua minggu
setelah menerima usulan
dari KOMBI

Kabag menyerahkan
usulan topik mahasiswa
kepada KOMBI selambatlambatnya satu minggu
setelah mahasiswa
menyerahkan usulan tsb

A

A

KOMBI menetapkan topik
skripsi beserta DPU &
DPA sesuai hasil evaluasi
dari PD I selambatlambatnya satu minggu
setelah menerima hasil
evaluasi dari PD1

KOMBI memantau perkembangan proses
pembimbingan selambat-lambatnya enam minggu
setelah penetapan Topik skripsi, DPU&DPA

Unggahan Data
Mahasiwa yang
memprogram Skripsi
beserta DPU&DPA
di SISTER
Ada Kemajuan

Operator Fakultas
mencetak Surat Tugas
Pembimbing selambatlambatnya satu minggu
setelah menerima daftar
penetapan topik skripsi
dari KOMBI

Mahasiswa menjalani
proses pembimbingan
bersama DPU&DPA

KOMBI mengirimkan
surat peringatan kepada
DPU&DPA, dengan
tembusan kepada Kabag

Kartu Kendali
Pelaksanaan
Pembimbingan

Surat Tugas
Pembimbing

Kartu Kendali
Skripsi
Mahasiswa mengajukan
rencana Seminar
Proposal ke Kabag, DPU,
dan DPA

DPU&DPA memantau
perkembangan proses
pembimbingan

Tidak Ada
Kemajuan

Kartu Kendali
Skripsi

Unggahan draft
Proposal
di SISTER

B
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B
Mahasiswa mencetak
Berita Acara
Seminar Proposal

Kabag mengajukan rencana
Seminar Proposal ke KOMBI
selambat-lambatnya satu minggu
setelah pengajuan dari mahasiswa

KOMBI menetapkan Penguji
selambat-lambatnya satu minggu
setelah pengajuan dari Kabag

Usulan rencana
Seminar Proposal

Unggahan KOMBI
terkait Penguji
di SISTER

Operator Fakultas mencetak
Surat Tugas Penguji selambatlambatnya satu minggu setelah
penetapan dari KOMBI
DPU & DPA menyetujui draft
Proposal selambatlambatnya dua minggu
setelah pengajuan dari
mahasiswa

Mahasiswa merencanakan waktu
pelaksanaan Seminar Proposal
bersama DPU, DPA, dan Penguji
selambat-lambatnya satu minggu
setelah persetujuan DPU

Persetujuan DPU di
SISTER

Mahasiswa
melaksanakan
Seminar Proposal
selambat-lambatnya
satu minggu setelah
penjadwalan bersama
DPU, DPA, dan penguji

Berita Acara
Seminar Proposal

Berita Acara
Seminar Proposal yang telah
ditandatangani DPU&DPA

Mahasiswa memperbaiki
Proposal sesuai arahan
dan masukan DPU, DPA,
dan Penguji selambatlambatnya satu bulan
setelah Seminar Proposal

Lembar Revisi
Proposal

Mahasiswa mengajukan
hasil perbaikan ke
Penguji, DPA, dan DPU
selambat-lambatnya
satu bulan setelah
Seminar Proposal

Proposal yang telah
direvisi

Surat Tugas
Penguji

C
Jadwal Seminar
Proposal
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Mahasiswa mengajukan
hasil perbaikan ke
Penguji, DPA, dan DPU
selambat-lambatnya
satu bulan setelah
Seminar Proposal

C

Waktu > 4 bulan

Lama proses pembimbingan

KOMBI mengirimkan Surat
Peringatan kepada
mahasiswa, DPU, dan DPA
untuk segera menyelesaikan
penyusunan skripsi selama
maksimal 2 bulan

Waktu 4 bulan

DPU & DPA menyetujui Proposal yang telah direvisi
selambat-lambatnya dua minggu setelah pengajuan revisi
dari mahasiswa

Mahasiswa memperbaiki
Proposal sesuai arahan dan
Tidak
masukan DPU, DPA, dan
Penguji selambat-lambatnya
satu bulan setelah Seminar
Proposal

Mahasiswa mengajukan
rencana Sidang Skripsi ke
DPU, DPA, dan KOMBI

Proposal yang telah
direvisi dan disetujui
Mahasiswa melanjutkan
proses pembimbingan
untuk menyusun skripsi
selama selambatlambatnya empat bulan

KOMBI memantau proses
pembimbingan

Unggahan draft
Skripsi di SISTER

Mahasiswa mengajukan
draft artikel ilmiah ke
DPU & DPA

Kartu Kendali
Skripsi

Kartu Kendali
Pelaksanaan
Pembimbingan

DPU dan DPA menyetujui
draft Skripsi beserta
artikel ilmiah dari
mahasiswa

Persetujuan DPU di
SISTER

D

D

Mahasiswa
merencanakan waktu
pelaksanaan Sidang
Skripsi bersama DPU,
DPA, dan Penguji

Mahasiswa memperbaiki
draft Skripsi sesuai
arahan dan masukan
DPU, DPA, dan Penguji

Lembar Revisi Sidang
Skripsi

Jadwal Sidang Skripsi

Tidak
Mahasiswa mengajukan hasil perbaikan ke
Penguji, DPA, dan DPU selambat-lambatnya dua bulan
setelah pelaksanaan sidang skripsi

Mahasiswa mencetak
Berita Acara
Sidang Skripsi

Berita Acara
Sidang Skripsi

Berita Acara
Sidang Skripsi yang telah
ditandatangani DPU&DPA
Mahasiswa
melaksanakan Sidang
Skripsi

Lembar Penilaian

Ya

Persetujuan DPU, DPA, dan
Penguji

Persetujuan DPU di
SISTER

E
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E

Mahasiswa mengunggah
Hasil Revisi Skripsi dan
draft Artikel Ilmiah

Unggahan hasil revisi dan
draft artikel ilmiah

Reviewer memeriksa
draft Artikel Ilmiah

Persetujuan Reviewer
terhadap artikel ilmiah

Tidak Disetujui

Mahasiswa
memperbaiki draft
Artikel Ilmiah sesuai
arahan dan masukan
Reviewer

Disetujui

DPU dan DPA menyetujui
Hasil Revisi Skripsi dan
draft Artikel Ilmiah

Persetujuan DPU di
SISTER

KOMBI memasukkan
nilai akhir di SISTER

Unggahan nilai akhir
di SISTER

SELESAI
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