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BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Skripsi
Skripsi merupakan penelitian yang wajib diselesaikan dan merupakan
persyaratan akademis bagi mahasiswa untuk mencapai jenjang akademik
program Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Skripsi memiliki kedudukan
yang sama dengan mata kuliah-mata kuliah lainnya dengan total bobot 6
SKS, yang dilaksanakan melalui tahapan yaitu dari seminar proposal
skripsi (2 SKS) dan ujian skripsi (4 SKS) serta merupakan satu kesatuan
dalam kurikulum. Penulisan skripsi hendaknya didasarkan pada penelitian
yang dilakukan mahasiswa sendiri, topik yang dipilih disesuaikan dengan
bidang ilmu Sarjana Terapan Gizi Kerja.
Penulisan skripsi harus memperhatikan beberapa hal berikut ini :
1. Berdasarkan permasalahan yang terdapat di masyarakat (evidence
based)
2. Menghasilkan kesimpulan dari masalah yang dibahas atau diteliti
3. Memberikan sumbangan nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan
Lulusan Sarjana Terapan Politeknik Kesehatan wajib menyusun
Tugas Akhir dalam bentuk skripsi sesuai dengan jenjang atau level
pendidikannnya dan dalam lingkup Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tanggal
17

Januari

kompetensi

2012. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi
yang

dapat

menyandingkan,

menyetarakan,

dan

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi
kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI
merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara
sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional
berkualifikasi (Qualified Person) dan bersertifikasi (Certified Person)
melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja
atau pengalaman kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun
2012 tersebut, lulusan Program Sarjana Terapan setara dengan level
atau jenjang 6, yang berperan sebagai Teknisi atau Analis. Lulusan
Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.
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Program Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai
berikut:
1. Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu,
dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang
yang bersangkutan;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan
prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun
hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau
esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur
baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan
kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan
hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu
kelompok

bertanggungjawab
dan

atas

pencapaian

hasil

kerja

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang
berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja
yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasi.
Penyusunan Skripsi ini harus memperhatikan kemanfaatan bagi
lulusan yang berada pada level atau jenjang 6 tersebut sebagai seorang
Teknisi atau Analis, yaitu skripsi dalam bentuk studi kasus, kajian
deskriptif, kajian terapan atau aplikatif, atau menghasilkan suatu
Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.
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formula atau rancangan aplikasi untuk praktik.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana
telah

diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

Republik

Indonesia

Nomor

1295/Menkes/ Per/XII/2007;
4. Keputusan
OT.02.03/

Menteri

Kesehatan

I/4/03440.1 tentang Pedoman Organisasi dan Tata

Laksana Poltekkes;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 417 / KMK/.05/2011 Tahun
2011 Tentang Penetapan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK-BLU;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Alih Bina
Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes
RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tahun
2012, tentang Petunjuk Tehnis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik
Kesehatan Kemenkes;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun
2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) dalam Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87 tahun
2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan
Tinggi;
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C. Tujuan Penulisan Skripsi
Tujuan penulisan Skripsi antara lain :
1. Mengembangkan pengetahuan dan ilmu Gizi kerja
2. Melatih mahasiswa dalam membuat penelitian
3. Memenuhi persyaratan akademis
D. Persyaratan Penyusunan Proposal Skripsi
1. Persyaratan Akademik
a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan
b. Lulus seluruh mata kuliah semester I-VI (bagi mahasiswa regular)
c. Terdaftar dalam Kartu Program Rencana Studi (KRS)
2. Persyaratan Administrasi
Telah menyelesaikan administrasi/keuangan sesuai dengan
ketentuan
E. Persyaratan Penyusunan Hasil Skripsi
1. Persyaratan Akademik
a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan
b. Lulus seluruh mata kuliah semester I-VII (bagi mahasiswa regular)
c. Terdaftar dalam Kartu Program Rencana Studi (KRS)
2. Persyaratan Administrasi
Telah menyelesaikan administrasi/keuangan sesuai dengan
Ketentuan.
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F. Persyaratan Pembimbing dan Penguji Skripsi
1. Syarat Pembimbing I
a. Merupakan Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
b. Memiliki gelar akademik Lektor atau Lektor Kepala
c. Memiliki pendidikan minimal Strata II (S2) dengan latar belakang
pendidikan kesehatan
d. Bersedia dan bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa
e. Dosen Pembimbing ditetapkan dalam SK dan disahkan oleh
f. Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim
2. Syarat Pembimbing II
a. Merupakan Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
b. Memiliki pendidikan minimal Strata II (S2)
c. Bersedia dan bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa
d. Dosen Pembimbing ditetapkan dalam SK dan disahkan oleh
e. Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim
3. Syarat Penguji Utama :
a. Merupakan Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
b. Memiliki gelar akademik Lektor atau Lektor Kepala
c. Memiliki pendidikan minimal Strata II (S2) dengan latar belakang
pendidikan kesehatan
d. Penguji Utama ditetapkan dalam SK dan disahkan oleh Direktur
Poltekkes Kemenkes Kaltim
G. Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Pembimbing dan Penguji
1. Mahasiswa
Kewajiban mahasiswa diantaranya :
a. Bersikap

sopan,

santun

dan

kooperatif

dengan

dosen

pembimbing dan penguji serta menghndarkan diri dari
pelanggaran etika
b. Menyusun proposal, melaksanakan penelitian, menulis laporan
lengkap, mengikuti

tepat waktu serta menulis naskah publikasi

secara lengkap.
c. Membawa lembar kesediaan membimbing kepada pembimbing
yang ditunjuk beserta judul dan draft singkat (Bab 1) beserta
jurnal yang sesuai sebanyak 3 buah sesuai rencana penelitian saat
pertama kali bertemu dengan pembimbing
Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.
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d. Membawa lembar konsultasi bimbingan skripsi saat menemui
dan berkonsultasi dengan pembimbing. Lembar konsultasi perlu
dijaga agar jangan sampai hilang.
e. Mengikuti seminar proposal mahasiswa lainnya yang dibuktikan
dengan lembar daftar hadir ujian proposal skripsi mahasiswa
f. Menjadi opponent dan memberikan masukan proposal penelitian
pada mahasiswa yang ditunjuk oleh koordinator skripsi
g. Menyerahkan skripsi dan naskah publikasi kepada pembimbing,
penguji, lahan penelitian, perpustakaan poltekkes, serta instansi
terkait/ lokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan
h. Penelitian yang akan dilakukan wajib mengajukan ethical
clearance pada Komisi Etik di Poltekkes Kemenkes Kaltim.
Hak Mahasiswa diantaranya :
a. Mendapatkan waktu dan tempat yang cukup untuk konsultasi
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali (proposal minimal 6 kali,
dan hasil 6

kali) pada

masing-masing pembimbing dan

mendapatkan tanda-tangan pada lembar konsultasi Skripsi
b. Mendapatkan pertimbangan dan saran-saran, serta mendapatkan
tandatangan pembimbing pada konsultasi proposal Skripsi, laporan
Skripsi dan naskah publikasi.
c. Mendapatkan pemantauan perkembangan proses pelaksanaan oleh
pembimbing di lapangan hingga penyusunan naskah lengkap.
d. Mempertimbangkan saran dan masukan pembimbing.
e. Memperoleh penilaian saat sidang proposal dan skripsi.
2. Pembimbing
Secara umum tugas pembimbing dalam penulisan skripsi ini
adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan ujian
proposal dan hasil, menentukan waktu untuk melakukan seminar
proposal dan hasil.
Kewajiban Pembimbing diantaranya:
a. Menjelaskan sedini mungkin tentang ekspektasinya antara lain
tentang kewajiban mahasiswa, komitmen mahasiswa dan hal
lain yg diperlukan.
b. Menginformasikan

hak-hak
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bimbingan skripsi
c. Membantu mahasiswa mengklarifikasi topik permasalahan dan
tujuan penelitian
d. Menjaga agar selalu mengacu pada norma-norma ilmiah
e. Memberikan dukungan dan semangat kepada mahasiswa untuk
bekerja keras menyelesaikan skripsi tepat waktu
f. Menyediakan waktu untuk membimbing skripsi mahasiswa
g. Mengarahkan mahasiswa kepada informasi yang berkaitan
dengan topik penelitian dan sumber-sumber referensi yang
dapat diakses.
h. Mengarahkan mahasiswa terhadap penulisan skripsi yang
sesuai dengan kaidah tata tulis karya ilmiah, tata bahasa dan
ejaan yang disempurnakan
i. Memberikan bimbingan terhadap metodologi dan Teknik
penelitian yang tepat
j. Membantu mahasiswa menyusun desain penelitian
k. Memberikan bimbingan terhadap pengutipan yang benar dan
melarang plagiarisme.
l. Memonitor kerja mahasiswa menggunakan lembar konsultasi
skripsi
m. Memastikan jadwal penelitian mahasiswa terlaksana dengan
baik
n. Memberikan timbal balik kepada mahasiswa secara kritis,
konstruktif, dan membangun yang disampaikan paling lambat
dua minggu setelah draf awal diberikan oleh mahasiswa
o. Memberikan arahan terhadap gaya penulisan, penggunaan
Bahasa serta pemakaian referensi yang baik dan benar.
p. Masing-masing pembimbing harus melakukan komunikasi
yang efektif dan memiliki pembagian kerja yang jelas.
q. Perbedaan pendapat yang mungkin timbul harus diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat sehingga tidak merugikan
mahasiswa.
Hak Pembimbing diantaranya :
a. Memperoleh nilai dan penghargaan alam bentuk kum dari
jumlah mahasiswa yang dibimbing maupun publikasi naskah
Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.
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skripsi
b. Berhak menolak penugasan menjadi pembimbing skripsi jika
topik yang diajukan diluar bidang keahliannya atau alasan lain
yang disetujui program studi.
c. Mengembalikan penugasan sebagai pembimbing skripsi
kepada program studi jika mahasiswa yang bersangkutan tidak
melaksanakan kontrak yang sudah disepakati dalam jangka
waktu tertentu.
3. Peran Pembimbing dan Mahasiswa dalam Penyusunan Skripsi
Penyusunan skripsi memerlukan Kerjasama yang baik antara mahasiswa
dan pembimbing. Pembagian tugas dan peran mahasiswa dan pembimbing
dalam penyusunan skripsi diatur sebagai berikut :
Tabel 1. Distribusi Kontribusi Pembimbing dan Mahasiswa dalam
Penyusunan Proposal dan/atau Skripsi
Kegiatan Penyusunan Skripsi

Kontribusi (%)
Pembimbing

Mahasiswa

Penentuan topik dan tema skripsi

20 -100

0 - 80

Perencanaan penelitian

20 - 80

20 – 80

Pelaksanaan penelitian

0 - 30

70 – 100

Penyusunan laporan

10 - 20

80 – 90

Presentasi/ Seminar

10 - 20

80 - 90

4. Pembagian tugas antara Pembimbing I dan II
Pembagian tugas antara pembimbing 1 dan 2 pada dasarnya adalah sama,
namun pada situasi tertentu, pembimbing 1 maupun pembimbing 2 harus
melaksanakan

tugasnya

masing-masing.

Pada

situasi

lain,

kedua

pembimbing diharuskan bekerja sama agar mahasiswa bimbingan mendapat
koordinasi dari keduanya secara searah dan jelas.
Pembagian tugas ini juga dilakukan agar masing-masing pembimbing
mendapat arahan tugas yang jelas dan seimbang. Berikut adalah pembagian
tugas pembimbing :
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Tabel 2. Pembagian Tugas Pembimbing
No
1

Rincian Tugas

Pembimbing

Membantu memberikan dukungan moral

I

II

√

√

dan semangat terhadap mahasiswa untuk
dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu
2

Membantu menentukan judul yang tepat

√

3

Memberikan saran-saran konstruktif pada

√

√

setiap bab dalam skripsi yang ditulis oleh
mahasiswa
4

Mengarahkan metode penelitian

√

√

5

Memberikan deadline terhadap penelitian

√

√

dan revisi-revisi yang harus dilakukan
mahasiswa
6

Memeriksa

ejaan,

sentences

dan

√

grammatical error
7

Memeriksa originalitas skripsi

8

Memeriksa

lampiran

√

dan

halaman

√

tambahan di luar isi skripsi
9

Membantu

mahasiswa

menyimpulkan

√

study of previous research
10

Memberikan

pendapat

dan

saran

√

Melakukan cek dua arah tentang informasi

√

√

mengenai analisa hasil
11

dan teori yang digunakan
12

Memberikan

penilaian

dalam

hal

√

√

√

√

penyusunan, penulisan, presentasi dan
seminar skripsi
13

Membantu

mahasiswa

memberikan

argument atas pertanyaan yang diberikan
penguji
14

Menjadi

penengah

dan

membantu

√

mahasiswa mengatasi perbedaan pendapat
antara

mahasiswa

dengan
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mahasiswa

dengan

pembimbing

2,

ataupun penguji dengan pembimbing
3. Penguji Utama
Kewajiban penguji utama diantaranya :
a. Hadir dalam ujian proposal dan skripsi mahasiswa
b. Memberikan masukkan dan penilaian skripsi mahasiswa
c. Menjadi ketua dalam sidang ujian proposal dan skripsi mahasiswa
Hak Penguji Utama diantaranya :
a. Memperoleh nilai dan penghargaan dalam bentuk kum dan jumlah
mahasiswa yang diujikan
b. Berhak menolak penugasan menjadi penguji skripsi jika topik yang
diajukan diluar bidang keahliannya
H. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan
1. Kegiatan

bimbingan

dimulai

dari

Menyusun

rancangan

penelitian/penetapan judul
2. Waktu dan tempat kegiatan pembimbingan dilaksanakan pada waktu
jam kerja
3. Bila butir 2 tersebut di atas tidak dapat terpenuhi, pembimbing skripsi
dan mahasiswa secara bersama-sama dapat menentukan waktu dan
tempat kegiatan pembimbingan
4. Setiap

kali

melakukan

kegiatan

konsultasi,

pembimbing

menandatangani kartu bimbingan skripsi yang disediakan
Proses bimbingan skripsi yang dilaksanakan di Prodi Sarjana Terapan Gizi dan
Dietetika memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Membantu mahasiswa dapat menyelesaikan penyusunan skripsi secara
berkualitas dan tepat waktu
2. Membantu mahasiswa menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam
bidang keahlian tertentu, khususnya dalam biadng ilmu Gizi Kerja sehingga
mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara
penyelesaian masalah yang ada dalam bidang keahliannya.
3. Membantu mahasiswa memiliki kemampuan bersikap dan berprilaku dalam
membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan
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4. Membantu mahasiswa memiliki kemampuan mengikuti perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Gizi kerja yang merupakan
keahliannya.
Pembimbingan skripsi yang dilaksanakan di Prodi Sarjana Terapan Gizi dan
Dietetika harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Terbuka dan ramah
2. Saling menghormati dan menghargai
3. Memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan mutu penelitian
4. Jujur, adil, objektif
5. Menghindari kekerasan verbal maupun fisik
6. Tidak terlibat personal affair
7. Tidak memberikan dan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun
8. Kerjasama yang baik dan
9. Tidak terlibat konflik kepentingan
I. Penentuan Pembimbing dan Prosedur Penggantian Pembimbing
Pembimbing I (utama) bertanggung jawab atas proses bimbingan
mahasiswa untuk menyusun proposal skripsi dan laporan skripsi. Pembimbing
I tidak dibenarkan untuk menyerahkan sepenuhnya proses bimbingan kepada
pembimbing II.
Dalam proses bimbingan, Pembimbing II wajib mengikuti arah pikiran dan
konsep pembimbing I, serta bertugas membantu pembimbing I dalam proses
bimbingan skripsi mahasiswa yang bersangkutan. Apabila diperlukan,
Pembimbing I dan Pembimbing II dapat saling berkonsultasi.
Penentuan dosen pembimbing bagi setiap mahasiswa, dibahas dalam rapat
internal Program Studi. Penentuan dosen mempertimbangkan bidang keahlian
masing-masing dosen. Hasil rapat penentuan dosen pembimbing diajukan
kepada Ketua Jurusan Gizi yang nantinya akan diusulkan kepada Direktur
Poltekkes Kaltim untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan.
Apabila terjadi perubahan dosen pembimbing skripsi karena alasan
tertentu dari dosen yang bersangkutan, maka penetapan pembimbing pengganti
dilakukan oleh Ketua Program Studi yang diajukan kepada Ketua Jurusan Gizi
yang kemudian diusulkan kepada Direktur Poltekkes Kaltim untuk ditetapkan
dalam SK.
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Apabila karena suatu alasan atau berhalangan tetap Pembimbing (salah
satu keduanya) tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari dua bulan
berturut-turut maka :
1. Mahasiswa yang bersangkutan melapor kepada Koordinator Penyusun
Proposal Skripsi
2. Koordinator Penyusun Skripsi setelah berkonsultasi dengan Pembimbing
yang bersangkutan membuat berita acara dan laporan sejauh mana proses
bimbingan telah berlangsung.
3. Koordinator penyusun skripsi berkoordinasi dengan Ketua Prodi Sarjana
Terapan Gizi dan Dietetika akan melaporkan hal tersebut ke Ketua Jurusan
dan ketua Jurusan akan menetapan pembimbing pengganti berdasarkan
usulan Koordinator Penyusun Skripsi dan Ketua Prodi Sarjana Terapan
Gizi dan Dietetika.
J. Penentuan Judul Penelitian
Dalam proses penentuan judul, berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Setiap mahasiswa yang akan menyusun skripsi harus menentukan masalah
apa yang akan diteliti dan diajukan ke dosen pembimbing dalam bentuk
judul penelitian disertai latar belakang masalah penelitian.
2. Judul penelitian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa
dengan dosen pembimbing
3. Bila judul penelitian dalam butir 2 tidak dapat diterima oleh Koordinator
Skripsi , karena ada alasan tertentu misalnya ada kesamaan judul dengan
mahasiswa lain, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan alternative
judul lain untuk dipilih kembali oleh mahasiswa bersama-sama dengan
dosen pembimbing.
4. Judul penelitian harus mendapat pengesahan dari Ketua Prodi Sarjana
Terapan Gizi dan Dietetika dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim
K. Persyaratan Judul Penelitian
Adapun syarat dari judul penelitian pada penyusunan skripsi adalah :
1. Judul disesuaikan dengan tujuan Pendidikan Prodi Sarjana Terapan Gizi
dan Dietetika Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim yaitu bidang Gizi
Kerja
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2. Judul penelitian dibuat sesingkat mungkin, tetapi cukup jelas dan
menunjukkan secara tepat masalah yang akan diteliti (5W+1H) serta tidak
memungkinkan penafsiran yang beragam
3. Judul penelitian harus berbeda diantara mahasiswa
4. Bilamana diperlukan, judul penelitian dapat diubah. Perubahan judul
dapat dilakukan atas permintaan mahasiswa dengan persetujuan dosen
pembimbing dan Koordinator Skripsi. Perubahan Judul ditetapkan dengan
Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
L. Proposal Penelitian
Proposal penelitian bertujuan membantu mahasiswa mengemukakan
keterangan yang rinci tentang proses penelitiannya. Proposal penelitian
menggambarkan secara singkat dan jelas unsur utama yang dijadikan
panduan dalam proses penyusunan skripsi. Proposal penelitian harus
disetujui oleh dosen pembimbing.
Proposal penelitian berisi 3 (tiga) pokok bahasan sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
BAB II Tinjauan Pustaka
BAB III Metode Penelitian
M.Dewan Pengujian
Dewan penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes
Kemenkes Kaltim atas usulan Ketua Jurusan Gizi, yang terdiri dari :
1. Ketua Dewan Penguji : Penguji Utama
2. Anggota : Penguji I yang bertindak sebagai moderator Penguji II
Moderator membuka ujian proposal/ hasil skripsi, memimpin proses
tanya jawab antara penguji dan mahasiswa, mengatur agar semua penguji
mendapat waktu yang sama, menutup sidang dan melaporkan hasil ujian
kepada Koordinator Skripsi.
N. Ujian Proposal Skripsi
Ujian proposal skripsi bersifat komprehensif dan terbuka bagi dosen
dan mahasiswa yang berminat sejauh tidak menggangu jalannya ujian
sedangkan seminar hasil penelitian bersifat tertutup. Seminar proposal
wajib dihadiri oleh Dosen pembimbing I yang sekaligus berperan sebagai
moderator, pembimbing II dan penguji utama. Dalam ujian proposal
penelitian ditunjuk 2 (dua) orang mahasiswa sebagai opponent yang
bertugas memberikan masukkan atau pertanyaan skripsi yang disajikan.
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Bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian diharapkan hadir 30
menit sebelum ujian dimulai, materi skripsi yang akan diujikan diserahkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum ujian dilaksanakan.
Syarat untuk dapat mengikuti ujian proposal adalah :
1. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah melakukan bimbingan
proposal

sebanyak

pembimbing

6

Skripsi

(enam)
dengan

kali

pada

menyerahkan

masing-masing
bukti

lembar

konsultasi bimbingan
2. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah menghadiri 3 (tiga) kali
seminar proposal mahasiswa lain yang dibuktikan dengan
menyerahkan lembar mengikuti ujian proposal sebagai peserta
seminar proposal. Persyaratan ini tidak berlaku bagi 3 (tiga)
peserta yang melaksanakan ujian paling awal
3. Mahasiswa telah mendapat persetujuan dari pembimbing untuk
melaksanakan ujian proposal skripsi yang dibuktikan dengan
lembar pengesahan pada laporan proposal skripsi
4. Mahasiswa telah menyerahkan proposal skripsi yang dicetak
sebanyak 5 (lima) eksemplar tanpa harus dijilid pada masingmasing penguji dan opponent maksimal 3 (tiga hari) sebelum
jadwal ujian dilaksanakan. Setelah diujikan, proposal skripsi
diperbaiki sesuai saran penguji dalam waktu maksimal 7 (tujuh)
hari setelah sidang proposal dilaksanakan, proposal skripsi yang
telah diperbaiki dicetak sebanyak 1 (satu) eksemplar dan harus
diserahkan pada Koordinator Skripsi. Skripsi yang harus
diserahkan adalah skripsi yang telah selesai dan disertai lembar
pengesahan yang telah ditandatangani pembimbing dan penguji
serta diketahui oleh Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes
Kaltim.

Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Page 14

Bagan Alur Proposal Penelitian Mahasiswa
Mahasiswa lulus seluruh mata
kuliah semester I - VI

Mempersiapkan judul dan latar
belakang penelitian

Membawa surat kesediaan membimbing pada masing-masing pembimbing kemudian
dikumpulkan pada koordinator skripsi

Mahasiswa telah melakukan konsul minimal 6 kali dengan masing-masing
pembimbing dan memiliki lembar pengesahan untuk ujian proposal serta mengikuti
ujian seminar mahasiswa lain sebanyak 3 kali

Menyerahkan proposal skripsi kepada penguji dan opponent maksimal 3 hari sebelum
ujian

Ujian Proposal Skripsi

Revisi (maksimal 7 hari) dan pengumpulan dalam bentuk hardcopy 1 eks ke
koordinator skripsi

Mendaftar ethical clearance di Poltekkes Kemenkes

Revisi

Gambar 1 Bagan Alur Proposal Penelitian Mahasiswa
O. Penulisan Hasil Skripsi
Penulisan skripsi merupakan kelanjutan dari penulisan proposal skripsi
dan memuat 5 (lima) pokok bahasan sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
BAB II Tinjauan Pustaka
BAB III Metode Penelitian
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BAB IV Hasil dan Pembahasan
BAB V Kesimpulan dan Saran
P. Ujian Hasil Skripsi
Ujian hasil skripsi bersifat tertutup dan wajib dihadiri oleh
mahasiswa yang diuji, dosen penguji I yang sekaligus berperan sebagai
moderator, penguji II dan penguji utama. Apabila terjadi kondisi
emergency/darurat*

setelah

disepakati

jadwal

dan

yang

tidak

memungkinkan ujian dihadiri oleh 3 (tiga) orang penguji, maka
mekanisme penggantian pembimbing atau penguji sesuai dengan yang
tertera di poin I.
Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian diharapkan hadir 30
menit sebelum ujian dimulai, materi skripsi yang akan diujikan diserahkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum seminar dilaksanakan.
Syarat untuk dapat mengikuti ujian hasil skripsi adalah :
1. Mahasiswa telah menyelesaikan rekapan target semester I-VII
yang disahkan oleh pembimbing akademik
2. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah melakukan bimbingan
hasil penelitian sebanyak 6 (enam) kali pada masing-masing
pembimbing

Skripsi

dengan

menyerahkan

bukti

lembar

konsultasi bimbingan
3. Mahasiswa telah mendapat persetujuan dari pembimbing untuk
melaksanakan ujian skripsi yang dibuktikan dengan lembar
pengesahan pada laporan skripsi
4. Mahasiswa telah menyerahkan skripsi yang dicetak sebanyak 3
(tiga) eksemplar tanpa harus dijilid pada masing-masing penguji
maksimal 3 (tiga hari) sebelum jadwal ujian dilaksanakan.
Setelah diujikan, skripsi diperbaiki sesuai saran penguji dalam
waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah sidang dilaksanakan, skripsi yang
telah diperbaiki dicetak sebanyak 3 (tiga) eksemplar beserta cd yang
berisi file skripsi dan naskah publikasi (disertai output SPSS) yang
diserahkan pada Koordinator Skripsi. Skripsi yang harus diserahkan
adalah skripsi yang telah selesai dan disertai lembar pengesahan yang
telah ditandatangani pembimbing dan penguji serta diketahui oleh
Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim.
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Setelah melaksanakan ujian hasil mahasiswa diwajibkan untuk
membuat naskah publikasi sebanyak 1 eksemplar yang disertai lembar
pengesahan yang telah ditandatangani oleh kedua pembimbing dan
dikumpulkan pada Koordinator Skripsi. Adapun alur ujian dan
penyelesaian skripsi dapat dilihat dibawah ini :
Bagan Alur Ujian dan Penyelesaian Skripsi
Mahasiswa telah selesai melaksanakan penelitian

Mahasiswa telah melakukan konsul minimal 6 kali dengan masing-masing
pembimbing dan memiliki lembar pengesahan untuk ujian skripsi, telah
memenuhi blanko persyaratan ujian hasil (tes TOEFL dan rekapan target)

Ujian Skripsi

Menyerahkan skripsi kepada penguji maksimal 3 hari sebelum ujian

Revisi (maksimal 7 hari) dan membuat manuskrip

Mahasiswa telah melengkapi ttd lembar pengesahan skripsi (3 rangkap)
dan manuskrip (1 rangkap)

Mahasiswa mengumpulkan lembar pengesahan ke koordinator skripsi
untuk di ttd ka. Prodi dan ka.jur Gizi

Setelah mendapat lembar pengesahan yang di ttd kajur dan ka.prodi,
Mahasiswa menjilid skripsi dan manuskrip

Mahasiswa mengumpulkan :

- 2 buah CD (berisi skripsi dan manuskrip) ke masing-masing pembimbing
- 1 buah CD dan skripsi asli ke Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Kaltim

Gambar 2 Bagan Alur Penyelesaian Laporan Skripsi
Q. Tata Cara Sidang Ujian Skripsi
1. Sebelum sidang dimulai Tim Penguji Skripsi memasuki ruang sidang
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2. Ujian skripsi dihadiri oleh maksimal tiga orang penguji atau minimal
dua orang penguji, dengan komposisi sebagai berikut :
a. Dua orang pembimbing (I dan II) dan satu orang Penguji Utama
b. Satu orang pembimbing I dan satu orang penguji utama
3. Ketua Sidang memeriksa apakah panitia penguji sudah lengkap. Jika
panitia penguji belum lengkap, maka sidang dapat diundur paling lama
30 menit untuk menghubungi anggota penguji yang belum hadir.
4. Jika pembimbing atau penguji berhalangan hadir dengan alasan yang
sangat penting, maka pembimbing dan penguji yang berhalangan dapat
melakukan ujian tatap muka (face to face) dalam jangka waktu
selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ujian skripsi dilaksanakan.
5. Penilaian oleh Pembimbing yang berhalangan hadir dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan (sakit, penugasan dari Poltekkes dan
force majeur), tidak dialihkan.
6. Jika salah satu kriteria di atas (poin 5) tidak dapat terpenuhi, maka
dosen pembimbing atau penguji yang berhalangan hadir wajib
melimpahkan (secara tertulis) kepada pembimbing atau penguji lain,
sesuai dengan jabatannya, serta mengikuti komposisi pada poin 2 dan 3.
7. Skema penilaian ujian skripsi (termasuk pembimbing/penguji yang
berhalangan hadir sesuai dengan ketentuan poin 5) dan adalah sebagai
berikut :
Tabel 3 Distribusi Penilaian Sidang Ujian Skripsi
Jabatan

Total (%)

Ketua sidang (Pembimbing I)

35

Sekretaris (pembimbing II)

30

Penguji utama

35

Total Nilai

100

8. Apabila ada seorang Pembimbing atau Penguji berhalangan hadir,
selain alasan yang sangat penting dan melimpahkan tugasnya kepada
Pembimbing atau Penguji lain (sesuai jabatannya dalam sidang), maka
distribusi penilaian mengikuti skema berikut :
a. Apabila dihadiri dua Pembimbing dan satu Penguji : Pembimbing I
(35%), Pembimbing II (30%) dan Penguji Utama (35%)
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b. Apabila dihadiri Pembimbing I dan Penguji Utama : Pembimbing
yang hadir (50%), Penguji Utama (50%)
9. Sidang Ujian Skripsi dilaksanakan dalam dua sesi selama 60 menit,
yaitu :
a. Sesi I : Presentasi Skripsi (10 – 20 menit)
b. Sesi II : Ujian Skripsi yang meliputi materi skripsi dan materi
komprehensif (40-50 menit)
10.Selama ujian Skripsi, Berita Acara Ujian Skripsi dipegang oleh Ketua
Sidang, sedangkan formulir penilaian dipegang masing-masing anggota
sidang.
11.Pembimbing II bertugas mengumpulkan formulir Penilaian Ujian,
berita acara dan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh seluruh
peguji/pembimbing, kemudian menyerahkan kepada

koordinator

Skripsi.
12.Apabila Tim penguji lengkap atau terdapat pelimapahan tugas, maka
pengumuman kelulusan disamaikan setelah sidang selesai, yang
dibacakan oleh ketua Dewan Penguji Skripsi. Sedangan apabila Tim
Penguji tidak lengkap (salah satu Pembimbing tidak hadir dengan
alasan yang sangat penting) dan tidak ada pelimpahan tugas (kepada
Pembimbing atau Penguji lain sesuai dengan jabatan dalam sidang)
maka nilai diumumkan setelag Pembimbing atau Penguji yang
berhalangan hadir selesai menguji dan menyampaikan lembar penilaian
kepada Ketua Dewan Penguji (maksimal 7 hari setelah sidang
dilaksanakan) serta setelah Berita Acara Sidang Skripsi terisi dan
ditanda tangani seluruh anggota sidang.
13.Mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat (perlu melakukan
perbaikan), wajib menyelesaikan perbaikan skripsi maksimal 7 hari
sejak skripsi diujikan dihadapan Tim Penguji yang dibuktikan dengan
lembar pengesahan telah pada laporan proposal skripsi yang
dikumpulkan pada Koordinator Skripsi.
14.Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, wajib memperbaiki draf skripsi
dengan

melakukan

bimbingan

ulang

dan

mendalam

dengan

Pembimbing I dan Pembimbing II. Pelaksanaan Skripsi ulang
ditentukan oleh program studi setelah mahasiswa menyelesaikan
bimbingan dan perbaikan draf skripsi, serta memperhatikan masa studi
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mahasiswa yang bersangkutan. Nilai akan dikeluarkan pada saat ujian
skripsi ulang.
R. Lamanya Ujian
Ujian proposal dan skripsi dilaksanakan maksimal selama 60 menit dengan
alokasi waktu sebagai berikut :
1. Pembukaan oleh moderator

: 5 menit

2. Penyajian oleh mahasiswa

: 15 menit

3. Tanya jawab

: 30 menit

4. Rapat Dewan Penguji

: 5 menit

5. Penutup

: 5 menit

S. Kepanitiaan
Panitia ujian dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes
Kemenkes Kaltim atas usulan Ketua Jurusan Gizi. Susunan dan jumlah
panitia ujian ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai dengan kepanitiaan dalam ujian akhir program.
T. Penilaian Ujian Proposal dan Skripsi
Nilai

ujian

proposal

dan

skripsi

diperoleh

dengan

mempertimbangkan beberapa hal yaitu hasil perkalian antara nilai dan
bobot. Penilaian proposal berdasarkan penguasaan penulisan, segi ilmiah
penulisan, penyajian karya tulis ilmiah (skripsi), dan kemampuan
berdialog sedangkan penilaian skripsi menekankan aspek ketajaman hasil
dan pembahasan.
Hasil ujian Proposal dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Dapat dilanjutkan dengan penelitian atau penyusunan Skripsi, tanpa
perbaikan.
2. Dapat dilanjutkan penelitian atau penyusunan Skripsi, dengan
perbaikan maksimal sejumlah hari tertentu.
3. Tidak dapat dilanjutkan untuk penelitian atau penyusunan Skripsi,
dan wajib melakukan ujian proposal ulang, selambat-lambatnya
sejumlah hari tertentu.
4. Hasil ujian Skripsi dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Lulus tanpa perbaikan.
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b. Lulus dengan perbaikan maksimal sejumlah hari tertentu
c. Tidak lulus dan mengulang ujian tanpa melakukan penelitian
kembali, selambat-lambatnya dalam sejumlah hari tertentu
Penetapan nilai akhir melalui proses diskusi diantara Dewan Penguji. Bila
terdapat selisih nilai antar penguji adalah 10 nilai absolut. Jika lebih dari
10 maka dilakukan diskusi oleh Dewan Penguji untuk mendapatkan
kesepakatan dan kesepahaman.
U. Plagiarisme dalam Skripsi
Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan
sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan
pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena
mencuri hak cipta orang lain
Dasar Hukum Yang Mengatur Plagiarisme :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
3. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
Menurut Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 angka 1 seseorang
dikatakan plagiat apabila :
1. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data
dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam
catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau
kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan
sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara
memadai;
3. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori
tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber
kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa
menyatakan sumber secara memadai; menyerahkan suatu karya ilmiah
yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai
karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
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Berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 12 ayat 1
dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 sanksi yang dikenakan bagi mahasiswa yang
plagiat dapat berupa :
1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh
5. mahasiswa;
6. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
7. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
atau
8. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
Untuk mencegah terjadinya plagiarisme hendaknya mahasiswa :
1. menggunakan informasi yang berupa fakta umum.
2. menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase)
opini orang lain dengan memberikan sumber jelas.mengutip
secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas
bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.
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BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI
A. Kerangka penulisan Proposal Skripsi
Proposal Skripsi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Awal, Bagian
Utama dan Bagian Akhir.
1. Bagian Awal
a.

Halaman Sampul depan (cover)
1). Judul proposal Skripsi, huruf kapital dengan font times new roman 16
spasi 1 bold, maksimum terdiri dari 20 kata. Apabila diperlukan
lebih banyak informasi ditulis dalam sub judul dibawah judul utama
dengan huruf kecil.
2). Keterangan tambahan : dibawah judul ditulis : PROPOSAL SKRIPSI
dengan font times new roman 14, bold
3). Logo Poltekkes Kaltim, berukuran 5 X 5 cm berbentuk
bulat, berwarna kuning sesuai warna logo aslinya.
4) Di bawah logo ditulis : Diajukan sebagai syarat untuk mencapai
Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dengan font times new roman 12,
bold
5). Nama mahasiswa : ditulis lengkap huruf kapital, dibawahnya ditulis
Nomor Induk Mahasiswa. dengan font times new roman 14, bold
6). Nama instansi : pada bagian bawah ditulis : Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, Politeknik Kesehatan Kalimantan
Timur, Jurusan Gizi Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
diikuti tahun diajukan font times new roman 16 spasi 1 bold

b.

Halaman judul , diisi sama seperti pada sampul depan

c.

Lembar persetujuan, halaman ini merupakan halaman persyaratan
mahasiswa untuk mengikuti ujian proposal penelitian yang dibuktikan
adanya tanda tangan pembimbing I dan II, terdiri dari :
1). Tulisan “LEMBAR PERSETUJUAN” font times new roman 14,
bold
2) Dibawahnya disertai tulisan “PROPOSAL SKRIPSI” font times new
roman 14, bold
3) Judul proposal sesuai dalam halaman judul ” font times new roman 14,
bold spasi 1
4). Nama dan NIM mahasiswa dalam huruf kapital, font times new
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roman 14, bold spasi 1
5). Kalimat “Telah disetujui untuk dilaksanakan ujian proposal
Skripsi Pada tanggal (diisi oleh mahasiswa) dan dinyatakan
telah memenuhi syarat” font times new roman 14, spasi 1
6).Tanda tangan,NIDN dan nama lengkap pembimbing I dan II
d. Halaman pengesahan, halaman ini merupakan halaman yang
menyatakan mahasiswa telah selesai melakukan revisi proposal dan
sebagai syarat untuk melakukan penelitian. Halaman ini dibuktikan
dengan adanya tanda tangan pembimbing I dan II, serta penguji
Utama, halaman ini terdiri dari :
1). Tulisan “HALAMAN PENGESAHAN” font times new roman 14,
bold
2) Dibawahnya disertai tulisan “PROPOSAL SKRIPSI” font times new
roman 14, bold
3) Judul proposal sesuai dalam halaman judul ” font times new roman
14, bold spasi 1
4). Nama dan NIM mahasiswa dalam huruf kapital, font times new
roman 14, bold spasi 1
5). Kalimat “Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada
tanggal … (diisi oleh mahasiswa) dan dinyatakan telah
memenuhi syarat” font times new roman 14, spasi 1
6).Tanda tangan,NIP (bila ada) dan nama lengkap pembimbing I, II,
dan penguji
e. Kata pengantar
Halaman Kata Pengantar memuat pengantar singkat atas karya
ilmiah. Halaman Kata Pengantar secara umum, adalah sebagai
berikut:
1). Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12
poin, spasi 1,5
2). Judul Kata Pengantar ditulis dengan tipe Times New Roman 12
poin, dicetak tebal dan huruf besar.
3). Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari
pihak luar, lalu keluarga atau teman.
4). Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih
adalah 2 x 1,5 spasi. Contoh Kata Pengantar dapat dilihat pada
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Lampiran
f. Daftar isi
Daftar isi memuat secara menyeluruh isi proposal (contoh daftar isi
terlampir). Tulisan “DAFTAR ISI” ditulis dengan font times new roman
14, bold sedangkan isinya ditulis dalam font times new roman 12 spasi 1
Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 3 spasi.
g. Daftar Tabel (contoh daftar tabel terlampir)
h. Daftar Gambar (contoh daftar gambar terlampir)
i. Daftar Istilah dan Singkatan (contoh daftar istilah terlampir)
j. Daftar Lampiran (contoh daftar lampiran terlampir)
2. Bagian Utama
a. BAB I. Pendahuluan, memuat :
1). Latar belakang
Latar belakang masalah berisi alasan-alasan peneliti
melakukan suatu penelitian dengan cara mendiskripsikan
penelitian,

masalah

mengapa masalah

penelitian
tersebut

dan

menjelaskan

perlu

diteliti.

untuk
konteks

bagaimana

Hal-hal

dan

yang perlu

diperhatikan dalam penulisan latar belakang :
a). Ada fakta yang disampaikan dan melatarbelakangi permasalahan
yang diteliti
b). Ada manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut.
c). Ada sesuatu yang perlu diketahui atau perlu ditingkatkan dengan
melihat fakta-fakta yang sudah ada.
d). Ditulis dengan singkat, padat dan memuat ketiga item di atas.
Pola pengungkapan mengikuti kerucut terbalik, dari hal yang
umum menuju ke khusus, muncul masalah, kemudian menuju ke
judul/hal yang diteliti.
2). Perumusan masalah ( Identifikasi masalah )
Perumusan masalah merupakan kalimat-kalimat ringkas

yang

dijabarkan menjadi lebih operasional dan memungkinkan pengukuran
variabel-variabel penelitian. Hal-hal

yang

perlu

diperhatikan dalam

perumusan masalah:
a). Masalah sebaiknya dirumuskan dengan ringkas.
b). Rumusan masalah dapat mempersoalkan hubungan atau perbedaan.
c). Rumusan masalah dapat berbentuk kalimat tanya.
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d). Rumusan masalah harus konsisten dengan tujuan, hipotesis dan
kesimpulan. Beberapa contoh format rumusan masalah sebagai
berikut: “Apakah ada hubungan promosi susu formula terhadap
Pemberian ASI Eksklusif”
3). Tujuan penelitian ( tujuan umum dan khusus )
Tujuan terkait dengan masalah yang akan diteliti/dipecahkan. Tujuan
dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan
umum menggambarkan judul, sedang tujuan khusus adalah rincian
dari tujuan umum, dapat dioperasionalkan dan diukur, dan dapat
dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.
4). Manfaat penelitian ( teoritis dan praktis )
Manfaat merupakan identifikasi keuntungan langsung maupun tidak
langsung dari penelitian. Manfaat penelitian juga merupakan uraian
secara jelas dan khusus, bagaimana pihak-pihak yang terkait dapat
diuntungkan karena penelitian tersebut. Manfaat penelitian secara
umum dibagi menjadi 2, yakni : (1) manfaat teoritis bagi
pengembangan ilmu pengetahuan; (2) manfaat praktik, seperti untuk
masyarakat, pemerintah/stake holder.
5). Orisinalitas/Keaslian penelitian
a) Menyebutkan penelitian terdahulu yang serupa dalam bentuk
abjad yang memuat nama peneliti, judul, lokasi dan tahun
penelitian, desain, variabel penelitian dan hasil penelitian.
b) Menyebutkan dan menjelaskan perbedaan dengan penelitian
sebelumnya menncakup permasalahan, hipotesa, desain, variabel,
analisa statistik, lokasi dan waktunya.
b. BAB II Tinjauan Pustaka, memuat :
1). Dasar Teori
Mengungkapkan secara sistematis teori-teori, acuan, standar, atau
hasil-hasil penelitian sebelumnya dan terkait dengan penelitian
yang akan dilakukan. Semua referensi (jurnal, buku, atau sumber
otentik lainnya) yang dirujuk harus disebutkan dalam teks dengan
mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, referensi ini
harus tertulis dalam daftar pustaka.
a). Relevan : Pustaka yang dikutip hendaknya relevan
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(menjangkau permasalahan yang diuraikan).
b). Asli : sejauh mungkin dalam jurnal atau buku- buku terkait, tidak
mengutip)
c). Mutakhir ( terbitan 10 tahun terakhir, terbaru dari pustaka yang
ada)
d). Kutipan harus disajikan dalam daftar pustaka sesuai kaidah
penulisan daftar pustaka secara konsisten (Harvard style)
e).Selanjutnya di ringkas dan di buat dalam satu bagan sebagai
kerangka teori.
2). Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan perpaduan dari akar dalam sejumlah
teori yang terkait
Kerangka

teori

dengan penelitian yang

dilakukan.

memberikan panduan kepada kita pada saat

kita membaca pustaka dengan kata
dapat

akan

mengembangkan

lain peneliti

kerangka teori

tidak

akan

kalau peneliti belum

mempelajari pustaka.
3). Kerangka Konsep
Kerangka konsep berasal dari kerangka teori dan biasanya
berkonsentrasi pada satu
kerangka konsep timbul

bagian

dari kerangka teori.

Jadi

dari kerangka teori dan berhubungan

dengan masalah penelitian yang spesifik.
4). Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian
Hipotesis menyatakan hubungan antara variabel yang diteliti
sebagai kesimpulan sementara yang diharapkan akan dibuktikan
dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ditulis pada penelitian
kualitatif, berupa kalimat pertanyaan yang menjadi acuan peneliti
untuk memecahkan rumusan masalah penelitian atau untuk
menjawab tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian ini dijawab
melalui tahapan penelitian yang benar.
c. BAB III Metodologi Penelitian, memuat :
1). Jenis dan Desain penelitian
Desain dan jenis penelitian dipilih berdasarkan dengan masalah
yang dirumuskan, kerangka konsep dan hipotesis/pertanyaan
penelitian. Desain dan jenis penelitian yang dipilih disebutkan
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dan dijabarkan secara rinci dan ringkas.
a). Penelitian kuantitatif yang dapat digunakan dalam penulisan
skripsi terdiri atas :
(1). Penelitian Analitik / Observasional
Penelitian analitik
sebab

akibat

atau

bertujuan untuk

mengkaji

determinan dari suatu

dalam penelitian analitik

dibuat

suatu

hubungan

fenomena.

Jadi

kesimpulan yang

sifatnya sebab akibat. Hubungan sebab akibat seperti itu tidak
selalu bersifat kausal, tetapi juga bisa korelasional.
penelitian ini tidak
analitik dapat

Dalam

ada intervensi dari peneliti. Penelitian

dibagi

menjadi

(Cross Sectional study),

:

penelitian

potong-lintang

Penelitian Pembanding (Case Control

Study) dan peneiltian kohort (Cohort Study).
(2). Penelitian Eksperimental
Penelitian eksperimental adalah
penelitinya memiliki

suatu

otoritas untuk

penelitian yang

memberikan perlakukan

(intervensi) kepada subjek penelitian. Penelitian eksperimental
dibagi menjadi dua
(true
(quasi

yaitu : penelitian ekperimental murni

experimental study)
experimental

dan penelitian

study).

Pada

eksperimental kuasi

penelitian eksperimental

kuasi tidak dilakukan alokasi

subjek

secara

dalam

dan

tidak

kelompok -kelompok

pengendalian variabel-variabel

pengganggu

acak

ke

dilakukan

yang

utama.

Rancangan penelitian eksperimental murni terdiri dari :
(a). Rancangan Acak Lengkap
(b). Rancangan Faktorial
(c). Rancangan Sama Subjek
(d). Rancangan Pola Silang
(e). Rancangan blok lengkap teracak
(f). Rancangan blok tak lengkap berimbang
Rancangan penelitian eksperimental kuasi adalah
(a). Rancangan pretest dan posttest (one group pretest-postest)
(b). Rancangan Solomon (Randomized Solomon for four group
design)
(c). Rancangan pretest dan posttest dengan kelompok
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kontrol ( Pretest-posttest with control group design
Namun,

mahasiswa

Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika sampai

saat ini hanya diperkenankan melakukan penelitian kuantitatif sampai
quasi eksperimental
b). Penelitian Kualitatif
Penelitian

yang

bertujuan untuk

memperoleh pemahaman

dengan menggunakan metode tertentu yang mampu mengeksplorasi
masalah

sosial

mengembangkan
menganalisis

atau

manusia.

sesuatu

yang

Dalam

hal

kompleks

ini peneliti

dan

kalimat, menceritakan pendapat

holistik,

responden

serta

menelitinya di konteks yang sesungguhnya (alamiah).
Contoh aplikasi tujuan penelitian kualitatif pada program kesehatan :
(1) Mengeksplorasi masalah kesehatan yang tidak banyak diketahui
sebelumnya
(2) Mengidentifikasi persepsi lokal mengenai kesehatan dan prioritas
pembangunan
(3) Mengidentifikasi strategi intervensi dan target populasi yang
relevan
2). Tempat dan waktu penelitian ( sesuai rencana penelitian ).
Bagian

ini

menjelaskan

keseluruhan

tentang

waktu

penelitian

secara

dari penyusunan proposal hingga laporan akhir dan

ujian/pertanggungjawaban penelitian. Waktu pengambilan data juga perlu
disebutkan secara detail. Tempat menunjukkan lokasi penelitian. Kedua
hal ini bisa menjadi

pertimbangan dalam menentukan visibilitas

pelaksanaan penelitian
3).Populasi dan sampel (mencakup kriteria inklusi dan eksklusi)
a). Batasan Populasi
Batasan

populasi

menggambarkan

ciri-ciri

kelompok

penelitian, dapat berupa ciri lokasi geografik

atau

administratif

(kelurahan,

kerja

puskesmas),

kecamatan,

kabupaten,

wilayah

karakteristik subjek (jenis kelamin, usia, paritas, spesies), dan
karakteristik penyakit (jenis penyakit,
obat yang

digunakan,

jenis

populasi

didasarkan

atas

ini

keparahan penyakit, jenis

bangsal
masalah

perawatan). Pembatasan
dan

tujuan

penelitian.

Secara eksplisit batasan populasi dapat dinyatakan dalam kriteria
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inklusi dan eksklusi. Perekatan subjek penelitian kriteria inklusi
dilakukan terhadap subjek yang ditemui dengan melakukan dua
kali saringan.

Saringan pertama

batasan-batasan

yang

disebut

kriteria inklusi adalah

mengijinkan subjek

masuk

ke

dalam

penelitian.Tetapi tidak semua subjekyang masuk dalam saringan
pertama

otomatis

boleh terlibat dalam penelitian,

yakni jika

mereka memiliki kontra indikasi tertentu. Saringan kedua inilah yang
disebut kriteria eksklusi.
b). Besar Sampel
Suatu

penelitian

anggota

seharusnya

populasi.

Akan

dilakukan

terhadap

seluruh

tetapi penelitian terhadap

seluruh

anggota populasi memerlukan dukungan dana, peralatan, waktu dan
tenaga yang sangat besar. Sebagian dari populasi disebut sampel.
Besar sampel harus ditentukan dengan menggunakan rumus yang
sesuai. Pilih dan sajikan rumus yang sesuai tersebut pada bagian
ini,

kemudian lakukan

perhitungan

besar

sampel

dengan

menggunakan rumus tersebut.
c). Cara Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel

meliputi teknik

pengambilan sampel

probabilistik dan non probabilistik. Teknik

pengambilan sampel

probabilistik
(simple

meliputi

random

( systematic

sampling),

sampling),

(stratified random
( multistage
:

pengambilan sampel

dan

sampling).
sampling

sampling, convenience

sampel

acak

pengambilan sampel

sampling),

( cluster sampling),
meliputi

pengambilan

acak

pengambilan sampel

pengambilan
Pengambilan

aksidental
sampling)

atau

sampel

sederhana
sistematik
stratifikasi
kelompok
bertingkat

sampel non-probabilistik
seadanya

sampling

(accidental

kuota

(quota

sampling), sampling bola salju (snowball sampling).
4). Variabel penelitian
Penetapan
yang

variabel penelitian didasarkan

telah

atas

kerangka konsep

dibangun berdasarkan tinjauan pustaka. Variabel-

variabel penelitian dikelompokkan menurut fungsinya yaitu variabel
pengaruh
terpengaruh

(Independent

variabel,

( dependent variabel,
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variabel
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pengganggu (nuisance variable)

dan

variabel terkendali. Dalam

penelitian tertentu dikenal juga variabel antara ( intervening variable)
dan variabel moderator.
5). Definisi

Operasional

(

mencakup

skala

variabel,

cara

pengukuran, satuan variabel dan rentang nilai variabel )
Definisi operasional variabel adalah uraian yang menjelaskan
variabel/aspek yang diamati dalam penelitian, variabel yang
mempengaruhi (variabel bebas), variabel yang dipengaruhi (variabel
terikat), variabel pengganggu dan pengendaliannya (jika ada).
Definisi ini menguraikan

secara operasional mengenai apa dan

bagaimana variabel diperoleh dan diukur, jenis data/hasil ukur
yang diperoleh, satuan, dan skala datanya. Definisi dan parameter
yang diuraikan sedapat mungkin mengacu pada referensi/penelitian
sebelumnya atau ukuran-ukuran statistik seperti mean, median,
kuintil, dan sebagainya
6). Teknik pengumpulan data
a). Jenis data dan instrumen serta peralatan
Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan
dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut
juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.
Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya
secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk
mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara,
diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD), pengukuran,
pemeriksaan, dan penyebaran kuesioner.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti
dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).
Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro
Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.
Instrumen

penelitian

menjelaskan

tentang

alat-alat ukur

yang

digunakan dalam penelitian dapat berupa alat ukur standar seperti
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timbangan, termometer dan

dapat berupa kuesioner baik terbuka

maupun tertutup. Alat ukur disebut baik jika memiliki dua atribut
yaitu valid (sahih) dan reliable
peneliti

harus

melakukan

meningkatkan validitas

(terpercaya).

kajian

untuk

Untuk

itu,

mengukur

dan

dan reliabilitas alat ukur tersebut dengan

cara melakukan uji coba ( try out). Harus dijelaskan bagaimana uji
coba tersebut dilaksanakan, dalam hal: kapan, dengan metode apa,
siapa

subjeknya,

analisis

datanya dan

bagaimana

hasilnya.

Instrumen penelitian meliputi bahan dan alat, dan analisa kimia yang
digunakan dalam penelitian.
b). Validitas dan reliabilitas instrument
(1) Untuk alat ukur/instrumen
Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui
tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur yang digunakan.
Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang
dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen
yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu
kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan
data
konsisten. yang
Dengan
katamemiliki
lain, reliabilitas
Untukyang
alat/instrumen
sudah
ketetapaninstrumen
validitas
dan reliabilitas yang dipergunakan dalam penelitian lain,
penulis harus mencantumkan referensi/sumber alat/instrumen
yang Pengukur/Enumerator
telah ditetapkan
(2 Untuk
) Untuk
pengukur/enumerator
yang
telah
bekerja
sesuai
bidang
kompetensi/keahliannya
maka uji akurasi dan presisi tidak
dilakukan.

Untuk

pengukur/enumaretor

diluar

ketentuan

tersebut harus melakukan uji akurasi dan uji presisi.
7 ) . Pengolahan dan analisis data
a). Persiapan Pengolahan data ( mengecek kelengkapan instrument
(editing), koding dan tabulating data).
b). Analisis data (univariate, bivariate dan multivariate (jika ada)).
8). Jalannya penelitian
Menyajikan
secara

kronologis

langkah-langkah

yang

dilakukan peneliti

dalam proses penelitian. Uraian ini penting,
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karena dapat

digunakan untuk

menilai

apakah proses

penelitian dapat mempengaruhi hasil penelitian.
9). Etika Penelitian
Uraian tentang risiko penelitian yang mungkin timbul pada
responden dan peneliti selama penelitian serta cara mengatasi risiko
termasuk aplikasi prinsip-prinsip etik yang dipakai. Juga diuraikan
bagaimana memperoleh persetujuan dari calon responden dan
persetujuan dari Komisi Etik. Lembar persetujuan Komisi Etik
dilampirkan pada laporan akhir penelitian
3. Bagian Akhir
a. Daftar Pustaka : ditulis berdasar Harvard style secara konsisten.
Pustaka yang diacu minimal 10 tahun terakhir, dengan jumlah pustaka
yang digunakan minimal 15 buah. Komposisi daftar pustaka meliputi :
teks book maksimal 50%, hasil penelitian/jurnal minimal 40%, web
maksimal 10%. Tidak diperkenankan mensitasi dari blog dan hand out
b. Lampiran, dapat terdiri atas :
1). Kuisioner penelitian
2). Hasil output analisa data
3). Fotocopy Lembar Konsultasi Skripsi
4). Surat Izin Penelitian
5). Surat etical Clearens
6). Foto – foto yang relevan
B. Ketentuan Kertas
Spesifikasi kertas yang digunakan:
1. Jenis

: HVS

2. Warna

: Putih polos

3. Berat

: 80 gram

4. Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm)
C. Ketentuan Pengetikan
Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut:
1. Pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas (single side).
2. Posisi penempatan teks pada tepi kertas
a.

Batas kiri

: 4 cm (termasuk 1 cm untuk penjilidan)

dari tepi kertas
b. Batas kanan : 3 cm dari tepi kertas
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c. Batas atas

: 4 cm dari tepi kertas

d. Batas bawah : 3 cm dari tepi kertas
3. Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman font 12, sub judul
bab font 12 bold, judul bab font 12 bold dan diketik rapi (rata kiri
kanan – justify).
4. Jarak antar baris 2 spasi, kecuali untuk abstrak, kutipan langsung,
judul dan isi tabel, gambar, daftar pustaka diketik 1 spasi
5. Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan
seragam.
6. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf besar, ukuran
font 12, tebal. Penulisan nomor dan judul subbab dimulai dari kiri,
dimulai dengan huruf besar, ukuran font 12, tebal.
7. Huruf miring hanya untuk kata asing
8. Penulisan lambang/notasi matematik harus ditulis dengan rapi sesuai
dengan tujuan penulisan, seperti rumus matematik, simbol-simbol
sebagaimana yang berlaku dalam pengetikan yang ada di MS-Word.
9. Bilangan diketik dengan angka arab, kecuali jika berada pada awal
kalimat sebaiknya ditulis dengan huruf, bukan angka.
10. Ruangan dalam naskah halaman harus terisi penuh, kecuali akan
dimulai alinea baru, gambar, tabel, sub judul atau hal-hal khusus.
11. Jika ada rincian yang harus disusun ke bawah, harus
menggunakan penomoran (dengan huruf atau angka arab) dan tidak
dibenarkan menggunakan bulleted atau symbol.
D. Ketentuan Penulisan
1. Judul ditulis dengan huruf kapital, tebal dan simetris
2. Sub judul diawali dengan huruf kapital, kecuali untuk kata depan dan
kata sambung. Semua ditulis simetris, huruf tebal dan tanpa diakhiri
dengan titik. Penomoran sub judul dengan menggunakan huruf kapital
(A, B, C dst).
3. Anak sub judul dimulai dari batas kiri dan hanya awal kalimat yang
menggunakan huruf besar tanpa diakhiri dengan titik. Penomoran
dilakukan dengan angka (1, 2, 3, dst)
4. Sub anak sub judul dimulai dari ketikan ke-6 diikuti dengan titik.
Kalimat pertama menyusul kemudian, diketik terus ke belakang
dalam satu baris. Penomoran dilakukan dengan huruf kecil (a, b, c,
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dst)
5. Anak sub anak sub judul dimulai dari batas kiri. Kalimat
selanjutnya

mengikuti dibelakangnya. Baris kedua dan baris

selanjutnya digunakan fasilitas hanging 6 pt.
Menggunakan hanging ident 6 pt. Penomoran dilakukan dengan
angka arab dan kurung tutup 1)., 2)., 3)., dst.
A.

1.

a.

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

E. Penomoran Halaman
Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apa pun. Jenis nomor
halaman ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan angka latin.
1. Angka Romawi Kecil
Digunakan untuk bagian awal proposal skripsi, kecuali Halaman
Sampul. Letak : tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas.
Khusus untuk Halaman Judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap
diperhitungkan.
2. Angka Latin
Digunakan untuk bagian isi dan bagian akhir skripsi. Untuk
penomoran halaman terdepan setiap BAB terletak di bawah bagian
tengah, dilanjutkan halaman berikutnya dibagian kanan atas.
F. Penjelasan Sistematika Penulisan Proposal Skripsi
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR ISTILAH
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
B. Perumusan masalah
C. Tujuan (umum dan khusus)
D. Manfaat (manfaat teoritis dan praktis)
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E. Keaslian penelitian (Metode: desain sampel, nama peneliti,
tahun, variabel, hasil)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
B. Kerangka teori
C. Kerangka konsep
D. Hipotesis / Pertanyaan penelitian
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian dan desain penelitian
B. Waktu dan tempat penelitian
C. Populasi dan sampel
D. Variabel (cara pengukuran dan cara pengamatan)
E. Definisi operasional
F. Alat dan bahan/Instrumen penelitian
G. Uji validitas dan reliabilitas (bila ada)
H. Analisa data penelitian
I. Jalannya Penelitian
J. Etika Penelitian
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB III
PANDUAN PENULISAN SKRIPSI
A. Kerangka penulisan Skripsi
Skripsi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Awal, Bagian
Utama dan Bagian Akhir.
1. Bagian Awal
a.

Halaman Sampul depan (cover)
1). Judul Skripsi, huruf kapital dengan font times new roman 16 spasi 1
bold, maksimum terdiri dari 20 kata. Apabila diperlukan lebih
banyak informasi ditulis dalam sub judul dibawah judul utama
dengan huruf kecil.
2). Keterangan tambahan : dibawah judul ditulis : SKRIPSI
dengan font times new roman 14, bold
3). Logo Poltekkes Kaltim, berukuran 5 X 5 cm berbentuk
bulat, berwarna kuning sesuai warna logo aslinya.
4) Di bawah logo ditulis : Diajukan sebagai syarat untuk mencapai
Sarjana Terapan Gizi dengan font times new roman 12, bold
5). Nama mahasiswa : ditulis lengkap huruf kapital, dibawahnya ditulis
Nomor Induk Mahasiswa. dengan font times new roman 14, bold
6). Nama instansi : pada bagian bawah ditulis : Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, Politeknik Kesehatan Kalimantan
Timur, Jurusan Gizi Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
diikuti tahun diajukan font times new roman 16 spasi 1 bold

b.

Halaman judul , diisi sama seperti pada sampul depan

c.

Lembar persetujuan, halaman ini merupakan halaman persyaratan
mahasiswa untuk mengikuti ujian proposal penelitian yang dibuktikan
adanya tanda tangan pembimbing I dan II, terdiri dari :
1). Tulisan “LEMBAR PERSETUJUAN” font times new roman 14,
bold
2) Dibawahnya disertai tulisan “SKRIPSI” font times new roman 14,
bold
3) Judul proposal sesuai dalam halaman judul ” font times new roman
14, bold spasi 1
4). Nama dan NIM mahasiswa dalam huruf kapital, font times new
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roman 14, bold spasi 1
5). Kalimat “Telah disetujui untuk dilaksanakan ujian proposal
Skripsi Pada tanggal (diisi oleh mahasiswa) dan dinyatakan
telah memenuhi syarat” font times new roman 14, spasi 1
6).Tanda tangan,NIDN dan nama lengkap pembimbing I dan II
d. Halaman pengesahan, halaman ini merupakan halaman yang
menyatakan mahasiswa telah selesai melakukan revisi skripsi dan
sebagai syarat untuk melakukan penelitian. Halaman ini dibuktikan
dengan adanya tanda tangan pembimbing I dan II, serta penguji
Utama, halaman ini terdiri dari :
1). Tulisan “HALAMAN PENGESAHAN” font times new roman 14,
bold
2) Dibawahnya disertai tulisan “SKRIPSI” font times new roman 14,
bold
3) Judul proposal sesuai dalam halaman judul ” font times new roman
14, bold spasi 1
4). Nama dan NIM mahasiswa dalam huruf kapital, font times new
roman 14, bold spasi 1
5). Kalimat “Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada
tanggal … (diisi oleh mahasiswa) dan dinyatakan telah
memenuhi syarat” font times new roman 14, spasi 1
6).Tanda tangan,NIP (bila ada) dan nama lengkap pembimbing I, II,
dan penguji
e. Kata pengantar
Halaman Kata Pengantar memuat pengantar singkat atas karya
ilmiah. Halaman Kata Pengantar secara umum, adalah sebagai
berikut:
1). Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12
poin, spasi 1,5
2). Judul Kata Pengantar ditulis dengan tipe Times New Roman 12
poin, dicetak tebal dan huruf besar.
3). Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari
pihak luar, lalu keluarga atau teman.
4). Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih
adalah 2 x 1,5 spasi. Contoh Kata Pengantar dapat dilihat pada
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Lampiran
f. Daftar isi
Daftar isi memuat secara menyeluruh isi skripsi (contoh daftar isi
terlampir). Tulisan “DAFTAR ISI” ditulis dengan font times new roman
14, bold sedangkan isinya ditulis dalam font times new roman 12 spasi 1
Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 3 spasi.
g. Daftar Tabel (contoh daftar tabel terlampir)
h. Daftar Gambar (contoh daftar gambar terlampir)
i. Daftar Istilah dan Singkatan (contoh daftar istilah terlampir)
j. Daftar Lampiran (contoh daftar lampiran terlampir)
2. Bagian Utama
a. BAB I. Pendahuluan, memuat :
1). Latar belakang
Latar belakang masalah berisi alasan-alasan peneliti
melakukan suatu penelitian dengan cara mendiskripsikan
penelitian,

masalah

mengapa masalah

penelitian
tersebut

dan

perlu

menjelaskan
diteliti.

untuk
konteks

bagaimana

Hal-hal

dan

yang perlu

diperhatikan dalam penulisan latar belakang :
a). Ada fakta yang disampaikan dan melatarbelakangi permasalahan
yang diteliti
b). Ada manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut.
c). Ada sesuatu yang perlu diketahui atau perlu ditingkatkan dengan
melihat fakta-fakta yang sudah ada.
d). Ditulis dengan singkat, padat dan memuat ketiga item di atas.
Pola pengungkapan mengikuti kerucut terbalik, dari hal yang
umum menuju ke khusus, muncul masalah, kemudian menuju ke
judul/hal yang diteliti.
2). Perumusan masalah ( Identifikasi masalah )
Perumusan masalah merupakan kalimat-kalimat ringkas

yang

dijabarkan menjadi lebih operasional dan memungkinkan pengukuran
variabel-variabel penelitian.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah:
a). Masalah sebaiknya dirumuskan dengan ringkas.
b). Rumusan masalah dapat mempersoalkan hubungan atau perbedaan.
c). Rumusan masalah dapat berbentuk kalimat tanya.
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d). Rumusan masalah harus konsisten dengan tujuan, hipotesis dan
kesimpulan. Beberapa contoh format rumusan masalah sebagai
berikut: “Apakah ada hubungan promosi susu formula terhadap
Pemberian ASI Eksklusif”
3). Tujuan penelitian ( tujuan umum dan khusus )
Tujuan terkait dengan masalah yang akan diteliti/dipecahkan. Tujuan
dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan
umum menggambarkan judul, sedang tujuan khusus adalah rincian
dari tujuan umum, dapat dioperasionalkan dan diukur, dan dapat
dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.
4). Manfaat penelitian ( teoritis dan praktis )
Manfaat merupakan identifikasi keuntungan langsung maupun tidak
langsung dari penelitian. Manfaat penelitian juga merupakan uraian
secara jelas dan khusus, bagaimana pihak-pihak yang terkait dapat
diuntungkan karena penelitian tersebut. Manfaat penelitian secara
umum dibagi menjadi 2, yakni : (1) manfaat teoritis bagi
pengembangan ilmu pengetahuan; (2) manfaat praktik, seperti untuk
masyarakat, pemerintah/stake holder.
5). Orisinalitas/Keaslian penelitian
a) Menyebutkan penelitian terdahulu yang serupa dalam bentuk
abjad yang memuat nama peneliti, judul, lokasi dan tahun
penelitian, desain, variabel penelitian dan hasil penelitian.
b) Menyebutkan dan menjelaskan perbedaan dengan penelitian
sebelumnya menncakup permasalahan, hipotesa, desain, variabel,
analisa statistik, lokasi dan waktunya.
b. BAB II Tinjauan Pustaka, memuat :
1). Dasar Teori
Mengungkapkan secara sistematis teori-teori, acuan, standar, atau
hasil-hasil penelitian sebelumnya dan terkait dengan penelitian
yang akan dilakukan. Semua referensi (jurnal, buku, atau sumber
otentik lainnya) yang dirujuk harus disebutkan dalam teks dengan
mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, referensi ini
harus tertulis dalam daftar pustaka.
a). Relevan : Pustaka yang dikutip hendaknya relevan
(menjangkau permasalahan yang diuraikan).
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b). Asli : sejauh mungkin dalam jurnal atau buku- buku terkait, tidak
mengutip)
c). Mutakhir ( terbitan 10 tahun terakhir, terbaru dari pustaka yang
ada)
d). Kutipan harus disajikan dalam daftar pustaka sesuai kaidah
penulisan daftar pustaka secara konsisten (Harvard style)
e).Selanjutnya di ringkas dan di buat dalam satu bagan sebagai
kerangka teori.
2). Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan perpaduan dari akar dalam sejumlah
teori yang terkait
Kerangka

teori

dengan penelitian yang

dilakukan.

memberikan panduan kepada kita pada saat

kita membaca pustaka dengan kata
dapat

akan

mengembangkan

lain peneliti

kerangka teori

tidak

akan

kalau peneliti belum

mempelajari pustaka.
3). Kerangka Konsep
Kerangka konsep berasal dari kerangka teori dan biasanya
berkonsentrasi pada satu
kerangka konsep timbul

bagian

dari kerangka teori.

Jadi

dari kerangka teori dan berhubungan

dengan masalah penelitian yang spesifik.
4). Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian
Hipotesis menyatakan hubungan antara variabel yang diteliti
sebagai kesimpulan sementara yang diharapkan akan dibuktikan
dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ditulis pada penelitian
kualitatif, berupa kalimat pertanyaan yang menjadi acuan peneliti
untuk memecahkan rumusan masalah penelitian atau untuk
menjawab tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian ini dijawab
melalui tahapan penelitian yang benar.
c. BAB III Metodologi Penelitian, memuat :
1). Jenis dan Desain penelitian
Desain dan jenis penelitian dipilih berdasarkan dengan masalah
yang dirumuskan, kerangka konsep dan hipotesis/pertanyaan
penelitian. Desain dan jenis penelitian yang dipilih disebutkan
dan dijabarkan secara rinci dan ringkas.
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a). Penelitian kuantitatif yang dapat digunakan dalam penulisan
skripsi terdiri atas :
(1). Penelitian Analitik / Observasional
Penelitian analitik
sebab

akibat

atau

bertujuan untuk

mengkaji

determinan dari suatu

dalam penelitian analitik

dibuat

suatu

hubungan

fenomena.

Jadi

kesimpulan yang

sifatnya sebab akibat. Hubungan sebab akibat seperti itu tidak
selalu bersifat kausal, tetapi juga bisa korelasional.
penelitian ini tidak
analitik dapat

Dalam

ada intervensi dari peneliti. Penelitian

dibagi

menjadi

(Cross Sectional study),

:

penelitian

potong-lintang

Penelitian Pembanding (Case Control

Study) dan peneiltian kohort (Cohort Study).
(2). Penelitian Eksperimental
Penelitian eksperimental adalah
penelitinya memiliki

suatu

otoritas untuk

penelitian yang

memberikan perlakukan

(intervensi) kepada subjek penelitian. Penelitian eksperimental
dibagi menjadi dua
(true
(quasi

yaitu : penelitian ekperimental murni

experimental study)
experimental

dan penelitian

study).

Pada

eksperimental kuasi

penelitian eksperimental

kuasi tidak dilakukan alokasi

subjek

secara

dalam

dan

tidak

kelompok -kelompok

pengendalian variabel-variabel

pengganggu

acak

ke

dilakukan

yang

utama.

Rancangan penelitian eksperimental murni terdiri dari :
(a). Rancangan Acak Lengkap
(b). Rancangan Faktorial
(c). Rancangan Sama Subjek
(d). Rancangan Pola Silang
(e). Rancangan blok lengkap teracak
(f). Rancangan blok tak lengkap berimbang
Rancangan penelitian eksperimental kuasi adalah
(a). Rancangan pretest dan posttest (one group pretest-postest)
(b). Rancangan Solomon (Randomized Solomon for four group
design)
(c). Rancangan pretest dan posttest dengan kelompok
kontrol ( Pretest-posttest with control group design
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Namun,

mahasiswa

Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika sampai

saat ini hanya diperkenankan melakukan penelitian kuantitatif sampai
quasi eksperimental
b). Penelitian Kualitatif
Penelitian

yang

bertujuan untuk

memperoleh pemahaman

dengan menggunakan metode tertentu yang mampu mengeksplorasi
masalah

sosial

mengembangkan
menganalisis

atau

manusia.

sesuatu

yang

Dalam

hal

kompleks

ini peneliti

dan

kalimat, menceritakan pendapat

holistik,

responden

serta

menelitinya di konteks yang sesungguhnya (alamiah).
Contoh aplikasi tujuan penelitian kualitatif pada program kesehatan :
(1) Mengeksplorasi masalah kesehatan yang tidak banyak diketahui
sebelumnya
(2) Mengidentifikasi persepsi lokal mengenai kesehatan dan prioritas
pembangunan
(3) Mengidentifikasi strategi intervensi dan target populasi yang
Relevan.
2). Tempat dan waktu penelitian ( sesuai rencana penelitian ).
Bagian

ini

menjelaskan

keseluruhan

tentang

waktu

penelitian

secara

dari penyusunan proposal hingga laporan akhir dan

ujian/pertanggungjawaban penelitian. Waktu pengambilan data juga perlu
disebutkan secara detail. Tempat menunjukkan lokasi penelitian. Kedua
hal ini bisa menjadi

pertimbangan dalam menentukan visibilitas

pelaksanaan penelitian
3).Populasi dan sampel (mencakup kriteria inklusi dan eksklusi)
a). Batasan Populasi
Batasan

populasi

menggambarkan

ciri-ciri

kelompok

penelitian, dapat berupa ciri lokasi geografik

atau

administratif

(kelurahan,

kerja

puskesmas),

kecamatan,

kabupaten,

wilayah

karakteristik subjek (jenis kelamin, usia, paritas, spesies), dan
karakteristik penyakit (jenis penyakit,
obat yang

digunakan,

jenis

populasi

didasarkan

atas

ini

keparahan penyakit, jenis

bangsal
masalah

perawatan). Pembatasan
dan

tujuan

penelitian.

Secara eksplisit batasan populasi dapat dinyatakan dalam kriteria
inklusi dan eksklusi. Perekatan subjek penelitian kriteria inklusi
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dilakukan terhadap subjek yang ditemui dengan melakukan dua
kali saringan.

Saringan pertama

batasan-batasan

yang

disebut

kriteria inklusi adalah

mengijinkan subjek

masuk

ke

dalam

penelitian.Tetapi tidak semua subjekyang masuk dalam saringan
pertama

otomatis

boleh terlibat dalam penelitian,

yakni jika

mereka memiliki kontra indikasi tertentu. Saringan kedua inilah yang
disebut kriteria eksklusi.
b). Besar Sampel
Suatu

penelitian

anggota

seharusnya

populasi.

Akan

dilakukan

terhadap

seluruh

tetapi penelitian terhadap

seluruh

anggota populasi memerlukan dukungan dana, peralatan, waktu dan
tenaga yang sangat besar. Sebagian dari populasi disebut sampel.
Besar sampel harus ditentukan dengan menggunakan rumus yang
sesuai. Pilih dan sajikan rumus yang sesuai tersebut pada bagian
ini,

kemudian lakukan

perhitungan

besar

sampel

dengan

menggunakan rumus tersebut.
c). Cara Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel

meliputi teknik

pengambilan sampel

probabilistik dan non probabilistik. Teknik

pengambilan sampel

probabilistik
(simple

meliputi

random

( systematic

sampling),

sampling),

(stratified random
( multistage
:

pengambilan sampel

dan

sampling).
sampling

sampling, convenience

sampel

acak

pengambilan sampel

sampling),

( cluster sampling),
meliputi

pengambilan

acak

pengambilan sampel

pengambilan
Pengambilan

aksidental

sampel

sistematik
stratifikasi
kelompok
bertingkat

sampel non-probabilistik

atau

seadanya

sampling

sampling)

sederhana

(accidental

kuota

(quota

sampling), sampling bola salju (snowball sampling).
4). Variabel penelitian
Penetapan
yang

variabel penelitian didasarkan

telah

atas

kerangka konsep

dibangun berdasarkan tinjauan pustaka. Variabel-

variabel penelitian dikelompokkan menurut fungsinya yaitu variabel
pengaruh
terpengaruh

(Independent

variabel,

variabel

( dependent variabel,

pengganggu (nuisance variable)
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penelitian tertentu dikenal juga variabel antara ( intervening variable)
dan variabel moderator.
5). Definisi Operasional ( mencakup skala variabel, cara
pengukuran, satuan variabel dan rentang nilai variabel )
Definisi operasional variabel adalah uraian yang menjelaskan
variabel/aspek yang diamati dalam penelitian, variabel yang
mempengaruhi (variabel bebas), variabel yang dipengaruhi (variabel
terikat), variabel pengganggu dan pengendaliannya (jika ada).
Definisi ini menguraikan

secara operasional mengenai apa dan

bagaimana variabel diperoleh dan diukur, jenis data/hasil ukur
yang diperoleh, satuan, dan skala datanya. Definisi dan parameter
yang diuraikan sedapat mungkin mengacu pada referensi/penelitian
sebelumnya atau ukuran-ukuran statistik seperti mean, median,
kuintil, dan sebagainya
6). Teknik pengumpulan data
a). Jenis data dan instrumen serta peralatan
Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan
dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut
juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.
Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya
secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk
mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara,
diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD), pengukuran,
pemeriksaan, dan penyebaran kuesioner.
Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti
dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).
Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro
Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.
Instrumen

penelitian

menjelaskan

tentang

alat-alat ukur

yang

digunakan dalam penelitian dapat berupa alat ukur standar seperti
timbangan, termometer dan

dapat berupa kuesioner baik terbuka

maupun tertutup. Alat ukur disebut baik jika memiliki dua atribut
yaitu valid (sahih) dan reliable
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peneliti

harus

melakukan

meningkatkan validitas

kajian

untuk

mengukur

dan

dan reliabilitas alat ukur tersebut dengan

cara melakukan uji coba ( try out). Harus dijelaskan bagaimana uji
coba tersebut dilaksanakan, dalam hal: kapan, dengan metode apa,
siapa

subjeknya,

analisis

datanya dan

bagaimana

hasilnya.

Instrumen penelitian meliputi bahan dan alat, dan analisa kimia yang
digunakan dalam penelitian.
b). Validitas dan reliabilitas instrument
(1) Untuk alat ukur/instrumen
Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui
tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur yang digunakan.
Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang
dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen
yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu
kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan
data
konsisten. yang
Dengan
katamemiliki
lain, reliabilitas
Untukyang
alat/instrumen
sudah
ketetapaninstrumen
validitas
dan reliabilitas yang dipergunakan dalam penelitian lain,
penulis harus mencantumkan referensi/sumber alat/instrumen
yang Pengukur/Enumerator
telah ditetapkan
(2) Untuk
Untuk
pengukur/enumerator
yang
telah
bekerja
sesuai
bidang
kompetensi/keahliannya
maka uji akurasi dan presisi tidak
dilakukan.

Untuk

pengukur/enumaretor

diluar

ketentuan

tersebut harus melakukan uji akurasi dan uji presisi.
7 ) . Pengolahan dan analisis data
a). Persiapan Pengolahan data ( mengecek kelengkapan instrument
(editing), koding dan tabulating data).
b). Analisis data (univariate, bivariate dan multivariate (jika ada)).
8). Jalannya penelitian
Menyajikan
secara

langkah-langkah

kronologis

karena dapat

yang

dilakukan peneliti

dalam proses penelitian. Uraian ini penting,

digunakan untuk

menilai

apakah proses

penelitian dapat mempengaruhi hasil penelitian.
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9). Etika Penelitian
Uraian tentang risiko penelitian yang mungkin timbul pada
responden dan peneliti selama penelitian serta cara mengatasi risiko
termasuk aplikasi prinsip-prinsip etik yang dipakai. Juga diuraikan
bagaimana memperoleh persetujuan dari calon responden dan
persetujuan dari Komisi Etik. Lembar persetujuan Komisi Etik
dilampirkan pada laporan akhir penelitian
d. BAB IV. memuat hasil dan pembahasan
1.

Hasil
Hasil penelitian ditulis mengacu pada tujuan yang dicapai
melalui penelitian ini, serta dibahas sesuai dengan kajian teori
dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian dapat tampilkan
melalui tiga jenis penyajian yakni penyajian tekstual, penyajian
tabular dan penyajian grafik/gambar. Data ditampilkan melalui
teks secara naratif, kemudian informasi yang sama juga
ditampilkan lagi dengan menggunakan table/grafik/gambar. Dalam
penulisan tekstual, peneliti diwajibkan untuk mendeskripsikan
data secara jelas dan rinci tanpa mengurangi isi pokok yang akan
disampaikan kepada pembaca. Yang harus dituliskan secara
naratif adalah hal- hal yang menonjol dari data tersebut,
missalnya : presentase (frekuensi) terbesar,
presentase (frekuensi) terkecil, rerata terbesar, rerata terkecil,
atau perbedaan (selisih) terbesar,

perbedaan (selisih) terkecil

atau hubungan yang bermakna. Beberapa hal yang harus
diperhatikan pada saat membuat tabel adalah :
a) Data yang dituliskan dalam tabel adalah data yang sudah
diolah (sudah dikelompokkan dalam kategori, interval atau
sudah dihitung ukuran-ukuran deskriptifnya), bukan data
kasar.
b) Tabel harus independen, artinya table menerangkan dirinya
sendiri. Maka sebuah tabel harus berisi penjelasan yang
lengkap yang berkaitan dengan judul, kode/symbol yang
digunakan, label pada baris dan kolom, serta sumber data.
c) Judul tabel harus dibuat ringkas tetapi jelas.
d) Bila di dalam table digunakan symbol-simbol/singkatan,
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diberi keterangan di bagian bawah kiri tabel.
e) Kategori atau label sebagai kepala kolom dan baris harus
ditulis dengan jelas.
f) Bila tabel menyajikan data sekunder, harus disebutkan sumber
data tersebut.
g) Sebuah tabel tidak boleh dipotong atau disajikan pada dua
halaman. Bila peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk
grafik, yang perlu diperhatikan adalah :
(1) Grafik harus informatif, singkat dan jelas.
(2) Judul grafik tidak menggunakan kata “grafik”, melainkan
“gambar”. Karena gambar (figure) mencakup grafik,
gambar, sketsa, peta dan skema (missal : kerangka konsep).
Beberapa dokumen yang diperlukan sebagai pendukung harus
dilampirkan pada laporan akhir, misalnya ijin penelitian, foto-foto
kegiatan penelitian, hasil analisis data, gambar desain baru produk
penelitian, dan surat keterangan melaksanakan penelitian.
Hasil penelitian pada penelitian kualitatif memuat karakteristik
partisipan,
dinarasikan).

hasil analisis tema dalam transkrip (tulisan yang
Selain

itu

memuat

catatan

lapangan

yang

mendukung hasil penelitian, dan dapat pula ditambahakan foto foto. Uraian inti dari hasil penelitian kualitatif yang telah
dilakukan diharapkan

mudah dimengerti dan dipahami oleh

pembaca.
2. Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada teori yang ada, hasilhasil penelitian sebelumnya, temuan-temuan oleh peneliti lain
yang relevan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti,
kemungkinan aplikasi dari temuan, dan keterbatasan dari
penelitian. Pembahasan, tentang hasil yang diperoleh, berupa
penjelasan secara teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif,
atau

secara

statistis.

Kekuatan argumentasi peneliti menjadi

sangat penting pada bagian ini karena dikemukakan berdasarkan
bukti-bukti ilmiah yang ada dari peneliti-peneliti lain yang
mutakhir, harus bersifat seimbang, tidak memihak, perlu
mengandalkan hasil -hasil penelitian lain baik yang hasilnya
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sejalan maupun bertentangan dengan hasil penelitian yang
diperoleh peneliti. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat sesuai
dengan hipotesis dapat juga tidak sesuai dengan hipotesis.
3. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang
sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian tapi
karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu
sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar
kendalikan peneliti.
e. BAB V. memuat kesimpulan dan saran
1. Kesimpulan
Kesimpulan memuat hal-hal penting yang ditemui di lapangan
mengacu

pada

tujuan yang dicapai melalui penelitian ini.

Kesimpulan pada dasarnya merupakan jawaban singkat

dari

hipotesis/pertanyaan penelitian, berbentuk informasi (bukan data)
dari hasil penelitian. Kesimpulan bukanlah ringkasan dari hasil
penelitian, sehingga tidak perlu terlalu panjang dan mencantumkan
hasil perhitungan analisis statistik, tapi cukup maknanya saja.
2. Saran
Saran ditulis secara operasional sesuai dengan temuan/data di
lapangan, ditujukan kepada stake holder/institusi yang berkaitan
dengan kebijakan sesuai dengan hasil penelitian ini, atau siapapun
yang dapat mengambil benefit dari hasil penelitian.
3. Bagian Akhir
a. Daftar Pustaka : ditulis berdasar APA style secara konsisten.
Pustaka yang diacu minimal 10 tahun terakhir, dengan jumlah
pustaka yang digunakan minimal 15 buah. Komposisi daftar
pustaka

meliputi

penelitian/jurnal

:

teks

minimal

book

maksimal

50%,

hasil

40%, web maksimal 10%. Tidak

diperkenankan mensitasi dari blog dan hand out
b. Lampiran, dapat terdiri atas :
1). Kuisioner penelitian
2). Hasil output analisa data
3). Fotocopy Lembar Konsultasi Skripsi
4). Surat Izin Penelitian
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5). Surat etical Clearens
6). Foto – foto yang relevan
B. Ketentuan Kertas
Spesifikasi kertas yang digunakan:
1. Jenis

: HVS

2. Warna

: Putih polos

3. Berat

: 80 gram

4. Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm)
C. Ketentuan Pengetikan
Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut:
1. Pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas (single side).
2. Posisi penempatan teks pada tepi kertas
a.

Batas kiri

: 4 cm (termasuk 1 cm untuk penjilidan)

dari tepi kertas
b. Batas kanan : 3 cm dari tepi kertas
c. Batas atas

: 4 cm dari tepi kertas

d. Batas bawah : 3 cm dari tepi kertas
3. Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman font 12, sub judul
bab font 12 bold, judul bab font 12 bold dan diketik rapi (rata kiri
kanan – justify).
4. Jarak antar baris 2 spasi, kecuali untuk abstrak, kutipan langsung,
judul dan isi tabel, gambar, daftar pustaka diketik 1 spasi
5. Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan
seragam.
6. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf besar, ukuran
font 12, tebal. Penulisan nomor dan judul subbab dimulai dari kiri,
dimulai dengan huruf besar, ukuran font 12, tebal.
7. Huruf miring hanya untuk kata asing
8. Penulisan lambang/notasi matematik harus ditulis dengan rapi sesuai
dengan tujuan penulisan, seperti rumus matematik, simbol-simbol
sebagaimana yang berlaku dalam pengetikan yang ada di MS-Word.
9. Bilangan diketik dengan angka arab, kecuali jika berada pada awal
kalimat sebaiknya ditulis dengan huruf, bukan angka.
10. Ruangan dalam naskah halaman harus terisi penuh, kecuali akan
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dimulai alinea baru, gambar, tabel, sub judul atau hal-hal khusus.
11. Jika ada rincian yang harus disusun ke bawah, harus
menggunakan penomoran (dengan huruf atau angka arab) dan tidak
dibenarkan menggunakan bulleted atau symbol.
D. Ketentuan Penulisan
1. Judul ditulis dengan huruf kapital, tebal dan simetris
2. Sub judul diawali dengan huruf kapital, kecuali untuk kata depan dan
kata sambung. Semua ditulis simetris, huruf tebal dan tanpa diakhiri
dengan titik. Penomoran sub judul dengan menggunakan huruf kapital
(A, B, C dst).
3. Anak sub judul dimulai dari batas kiri dan hanya awal kalimat yang
menggunakan huruf besar tanpa diakhiri dengan titik. Penomoran
dilakukan dengan angka (1, 2, 3, dst)
4. Sub anak sub judul dimulai dari ketikan ke-6 diikuti dengan titik.
Kalimat pertama menyusul kemudian, diketik terus ke belakang
dalam satu baris. Penomoran dilakukan dengan huruf kecil (a, b, c,
dst)
5. Anak sub anak sub judul dimulai dari batas kiri. Kalimat
selanjutnya

mengikuti dibelakangnya. Baris kedua dan baris

selanjutnya digunakan fasilitas hanging 6 pt.
Menggunakan hanging ident 6 pt. Penomoran dilakukan dengan
angka arab dan kurung tutup 1)., 2)., 3)., dst.
A.

1.

a.

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

E. Penomoran Halaman
Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apa pun. Jenis nomor
halaman ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan angka latin.
1. Angka Romawi Kecil
Digunakan untuk bagian awal proposal SKRIPSI, kecuali Halaman
Sampul. Letak : tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas.
Khusus untuk Halaman Judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap
diperhitungkan.
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2. Angka Latin
Digunakan untuk bagian isi dan bagian akhir SKRIPSI. Untuk
penomoran halaman terdepan setiap BAB terletak di bawah bagian
tengah, dilanjutkan halaman berikutnya dibagian kanan atas.
F. Penjelasan Sistematika Penulisan Skripsi
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR ISTILAH
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
B. Perumusan masalah
C. Tujuan (umum dan khusus)
D. Manfaat (manfaat teoritis dan praktis)
E. Keaslian penelitian (Metode: desain sampel, nama peneliti,
tahun, variabel, hasil)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
B. Kerangka teori
C. Kerangka konsep
D. Hipotesis / Pertanyaan penelitian
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian dan desain penelitian
B. Waktu dan tempat penelitian
C. Populasi dan sampel
D. Variabel (cara pengukuran dan cara pengamatan)
E. Definisi operasional
F. Alat dan bahan/Instrumen penelitian
G. Uji validitas dan reliabilitas
I. Analisa data penelitian
J. Jalannya Penelitian
K. Etika Penelitian
BAB IV. Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
B. Pembahasan
C. Keterbatasan Penelitian
BAB V. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
B.Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB IV
PENULISAN MANUSKRIP
Diseminasi, sosialisasi, publikasi hasil penelitian merupakan tugas
akhir seorang peneliti. Peneliti

dianggap belum selesai

tugasnya

bila

belum mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara luas. Kegiatan
diseminasi, sosialisasi dan publikasi ini dapat dilakukan secara lisan,
tertulis maupun elektronik/web.
Urutan dan pencantuman nama penulis merupakan kesepakatan semua
penulis. Setiap nama yang

dicantumkan sebagai penulis

harus

mempunyai peran yang cukup untuk pertanggungjawaban kepada publik.
Secara etik, penulis utama pada publikasi Skripsi adalah mahasiswa.
Ketentuan penulisan naskah publikasi menurut sistematika sebagai berikut:
A. Judul
Judul sangat penting, karena ketertarikan seseorang untuk membaca
sangat tergantung pada judul. Judul yang baik dapat menggambarkan isi
sesuai dengan tujuan, ditulis secara singkat tapi informatif, dilengkapi
dengan nama peneliti dan alamat korespondensi. Hal ini penting bila ada
permintaan reprint atau penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut dari
pembaca.
B. Abstrak
Bagian ini merupakan bagian utama dan pertama yang dibaca
pembaca, oleh karena itu abstrak harus menyajikan butir-butir/hal-hal
penting. Jumlah kata dalam abstrak antara 200-250 kata. Abstrak memuat
latar belakang (background), tujuan (objective), metode (method), hasil
(result), kesimpulan (conclusion) dan kata kunci (keywords). Abstrak
ditulis dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Abstrak dan intisari
dibuat masin-masing 1 lembar terpisah.
C. Pendahuluan
Pada bagian ini perlu dituliskan alasan mendasar dari studi atau
pengamatan secara ringkas sesuai judul. Tujuan dan manfaat penelitian
merupakan bagian dari pendahuluan.
D. Metode Penelitian
Metode penelitian menjelaskan secara lengkap namun ringkas
tentang bagaimana penelitian dilakukan. Tuliskan jenis penelitian, desain,
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rancangan, tempat, waktu, populasi, sampel, besar sampel, teknik
pemilihan sampel, kriteria inklusi/eksklusi, cara pengukuran variabel,
kedudukan variabel, dan pengkatagorian data. Metode statistik perlu
dijelaskan secara rinci agar pembaca dapat menilai kebenaran hasil yang
dilaporkan. Apabila mungkin, temuan-temuan penelitian dikuantifikasi
dan disajikan bersama dengan batasan yang menunjukkan kesalahan
pengukuran atau ketidakpastian (misalnya standard deviation, standart
error, probability). Perlu dijelaskan

entri data, program komputer,

jenis analisis, serta uji statistik yang digunakan. Bila data tersebut sifatnya
kualitatif, maka perlu diuraikan secara ringkas namun detail proses
analisisnya.
E. Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian disajikan dengan urutan yang logis dalam narasi,
tabel dan gambar. Hindari mengulangi data yang telah disajikan dalam
tabel atau gambar sebelumnya. Hasil pengamatan yang penting perlu
diberi penekanan. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut, judul sesuai
dengan isi tabel atau gambar serta sumber kutipan bila ada. Untuk
penelitian kualitatif, dapat disajikan

narasi verbatim hasil wawancara

dengan responden.
Didalam pembahasan perlu diberikan penekanan hasil temuan
penelitian yang baru dan penting, serta kesimpulan yang terkait dengan
temuan tersebut. Hindari mengulang data secara rinci atau materi lain
yang telah disajikan dalam bab sebelumnya. Pada pembahasan perlu
mengaitkan hasil pengamatan yang didapatkan dari penelitian ini dengan
penelitian-penelitian lain yang relevan, dan kajian teori. Bobot artikel hasil
penelitian atau review terletak pada pembahasan yang mendalam,
komprehensif dan menghasilkan hal baru.
F. Kesimpulan
Kesimpulan ditulis sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dan
pembahasan. Hindari membuat pernyataan yang tidak berdasar dan
kesimpulan yang tidak sepenuhnya di dukung oleh data penelitian
(jumping conclusion).
G. Saran
Saran ditulis secara operasional kepada pihak yang berkaitan
dengan hasil penelitian ini.
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H. Ucapan Terima Kasih (bila ada)
Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang berkontribusi
terhadap penelitian ini, seperti misalnya reviewer, penyandang dana,
subyek penelitian, dll.
I. Daftar Pustaka
Daftar pustaka ditulis dengan APA Style sesuai abjad
J. Ketentuan Lain-lain
Panjang artikel maksimal 10 – 15 halaman. Artikel ditulis dengan
huruf Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 dalam bentuk dua kolom,
untuk bagian abstrak dan intisari dibuat dalam bentuk satu kolom dengan
huruf Times New Roman ukuran 11 spasi 1. Penomoran halaman ditulis di
pojok kanan bawah. Penulisan tabel dibuat satu kolom dengan judul tabel
diurutkan berdasarkan penomoran angka. Pada akhir tabel ditulis sumber
yang relevan.
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BAB V
PENULISAN KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA
Salah satu bagian penting dalam sebuah proses penelitian adalah
studi literatur (membaca
yang

diteliti

dari

berbagai

sumber)

sesuai

dengan

topik

untuk menghasilkan ide/analisis baru yang dipresentasikan

dalam sebuah hasil penelitian. Ide atau hasil penelitian orang lain itu harus
dituliskan

sebagai

kutipan.

Informasi lengkap tentang sumber kutipan

dituliskan dalam sebuah daftar yang disebut

Daftar Referensi atau Daftar

Pustaka. Format penulisan kutipan harus sama dengan format yang dipakai
pada penulisan daftar referensi. Penulisan kutipan dan daftar referensi pada
skripsi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika menggunakan format American
Psychological Association (APA) dan wajib menggunakan Mendeley.
A. Penulisan Kutipan dengan Format American Psychological
Association (APA)
1. Penulisan Kutipan Tidak Langsung
Kutipan

tidak

langsung

adalah

ide/konsep

orang

lain

yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis/peneliti sendiri.
Pada format APA, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat/teks
dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa
menuliskan halaman karya yang dikutip.
Nama penulis disebutkan dalam kalimat
Jones (1998) compared student performance ...
In 1998, Jones compared student performance ...
Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat
In a recent study of student performance (Jones, 1998), ...
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2. Penulisan Kutipan Langsung
Kutipan langsung adalah ide/konsep orang lain yang disalin sesuai
dengan aslinya. Kutipan langsung pada format APA ditulis dengan
menyebutkan

nama

pengarang, tahun terbit, dan halaman

kalimat/teks yang dikutip. Kutipan langsung dibedakan atas dua jenis,
yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang.
Kutipan langsung pendek
Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau
sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks
dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan.
Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat
She stated, "Students often had difficulty using APA style," (Jones,
1998, p. 199), but she did not offer an explanation as to why.
Nama penulis disebutkan dalam kalimat
According to Jones (1998), "Students often had dificulty using APA
style, especially when it was their first time" (p. 199).
Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style"
(p. 199); what implications does this have for teachers?
Kutipan langsung panjang
Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40
kata. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri,
dengan jarak 5 ketuk/spasi dari margin kiri, dan tetap dalam jarak 1,5
spasi (seperti teks).
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Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat
She stated: Students often had difficulty using APA style,especially when it
was their first time citing sources. This difficulty could be attributed to
the fact that many students failed to purchase a style manual or to ask
their teacher for help. (Jones,1993, p. 199).
Nama penulis disebutkan dalam kalimat
Jones's

1993 study found the following:

Students

often had

difficulty using APA style, especially when it was their first time citing
sources. This difficulty could be attributed to the fact that many
students failed to purchase a style manual or to ask their teacher for
help (p. 199).
CONTOH PENULISAN KUTIPAN
Karya dengan 2 sampai 6 penulis
Richards, Jones and Moore (1998) maintain that college students
who actively participate in extracurricular activities achieve greater
academic excellence because they learn how to manage their time
more effectively.
atau
The authors maintain that college students who actively participate in
extracurricular activities achieve greater academic excellence because
they learn how to manage their time more effectively (Richards, Jones,
& Moore, 1998).
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Karya lebih dari 6 penulis
Jika karya yang dikutip ditulis lebih dari 6 pengarang, yang ditulis
hanya nama keluarga/belakang penulis pertama, dengan memberi inisial
et al.
Massachusetts

state and municipal

governments

have initiated

several programs to improve public safety, including community
policing and after school activities (Smith et a1., 1997).
Lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama.
Semua tahun penerbitan publikasi harus disebutkan semua.
Smith (1972) in his study of the effects of alcohol on the ability to drive,
Smith (1991) showed that the reaction times of participating drivers
were adversely affected by as little as a twelve ounces can of beer.
Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan
tahun penerbitan dalam 1 kalimat (kutipan diambil dari sumber
yang berbeda).
Studies of precautionary saving in response to earnings risk include
Cantor (1985), Skinner (1988), Kimbal (1990a, 1990b) and Caballero
(1991), among others...
atau
The hemispheric division of the human brain has been studied from
many different perspectives; however, not all researchers agree on the
exact functions of each hemisphere (Ellison, 1973; Jaynes, 1979; Mick,
1978).
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Karya dengan nama belakang penulis sama
Jika mengutip dari karya dengan nama belakang penulis yang sama
dengan kutipan sebelumnya, nama depan penulis perlu dicantumkan pada
kutipan berikutnya.
At least 66,665 lions were killed between 1907 and 1978 in Canada
and the United States (Kevin Hansen, 1980).
Jika dalam 1 kutipan
D. M. Smith (1994) and P. W. Smith (1995) both reached the same
conclusion about parenting styles and child development.
Mengutip rumus, hasil penelitian/exact quotation
Harus mencatumkan nomor halaman.
In his study on the effects of alcohol on drivers, Smith (1991, p. 104)
stated that "participants who drank twelve ounces of beer with a 3.5%
alcohol content reacted, on average, 1.2 seconds more slowly to an
emergency braking situation than they did when they had not ingested
alcohol."
Mengutip dari kutipan
Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli
dicantumkan

pada kalimat, dan nama penulis yang mengutip

dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. Behavior is affected by
situation. As Wallace (1972) postulated in Individual and Group
Behavior, a person who acts a certain way independently may act in an
entirely different manner while the member of a group (Barkin, 1992, p.
478).
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Tidak ada nama penulis
Jika tidak ada nama penulis, tuliskan 1 atau 2 kata pertama dari judul
buku/halaman web. Jika mengutip
ditulis

dalam

cetak

miring.

dari buku atau website, judul

Jika

mengutip

dari

artikel

jurnal/majalah/surat kabar, judul ditulis dalam huruf tegak dengan
memberi tanda petik di awal dan akhir kutipan.
Massachusetts

state and municipal

governments

have initiated

several programs to improve public safety, including community
policing and after school activities (Innovations, 1997).
Artikel tanpa nama penulis dan tahun penerbitan
In another study of students and research decisions, it was discovered
that students succeeded with tutoring (“Tutoring and APA,” n.d.).
Catatan: n.d. = no date
Lembaga sebagai penulis
The standard performance measures were used in evaluating the
system. (United States Department of Transportation, Federal Aviation
Administration, 1997)
Komunikasi melalui email
This information was verified a few days later (J. S.
Phinney, personal communication, June 5, 1999).
…dapat disimpulkan bahwa jurusan Teknik Mesin kurang
diminati oleh siswa perempuan (wawancara dengan Juliana Anggono,
5 Januari 1999).
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Mengutip dari Website
Pada dasarnya mengutip dari website atau sumber elektronik sama
dengan mengutip dari sumber tercetak. Jika mengutip dari website atau
media elektronik, yang perlu dicantumkan adalah nama penulis, tahun
penerbitan, nomor halaman (untuk kutipan langsung) atau jika tidak
ada nomor halaman, sebutkan nomor bab (chapter), nomor gambar,
tabel atau paragraf. Alamat website (URL) dan informasi lain
dituliskan pada Daftar Referensi.
(Cheek & Buss, 1981, p. 332)
(Shimamura, 1989, chap. 3)
B. Penulisan Daftar Pustaka
Daftar referensi adalah kumpulan sumber informasi yang digunakan
dalam sebuah penulisan, yang disusun secara alfabetis. Sumber
informasi yang dicantumkan dalam daftar itu adalah yang dikutip
dalam uraian/teks dan yang mendukung atau dipakai sebagai acuan.
Informasi tentang sumber yang digunakan harus ditulis secara benar,
lengkap dan konsisten dengan menggunakan format/standar tertentu.
Ketentuan umum penulisan daftar referensi menggunakan APA style
a. Sumber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap dalam
“Daftar Referensi“. Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam
Daftar Referensi harus ditulis dalam teks sebagai kutipan.
b. Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu,
kecuali nama Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di
awal. Contoh :
Nama : Kwik Kian Gie.

Penulisan : Kwik Kian Gie.
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Nama : Heribertus Andi Mattalata.

Penulisan : Mattalata, Heribertus
Andi.

Nama : Joyce Elliot-Spencer.

Penulisan : Elliot-Spencer,
Joyce.

Nama : Anthony T. Boyle, PhD.

Penulisan : Boyle, Anthony T.

Nama : Sir Philip Sidney.

Penulisan : Sidney, Philip.

Nama : Arthur George Rust Jr.

Penulisan : Rust, Arthur
George, Jr.

Nama : John D. Rockfeller IV.

Penulisan : Rockfeller,
John. D., IV

c. Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak perlu ditulis.
d. Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema utama.
e. Pada format APA, huruf pertama dari judul karya atau judul
tambahan ditulis dengan huruf capital dan seterusnya huruf kecil
f. Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk/spasi dari
margin kiri baris pertama dengan jarak antar baris 1 spasi dan jarak
antara daftar pustaka 1,5 spasi.
g. Daftar diurutkan berdasarkan abjad
Penulisan Daftar Pustaka
1. Buku
Format : Author, A. A. (1967). Judul buku. Tempat terbit: Penerbit.
Penulis tunggal
Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education. Philadelphia:
Balliere Tindall.
Penulis dua atau tiga
Cone, J.D., & Foster, S.L. (1993). Dissertations and theses from start to finish:
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Psychology and related fields. Washington, DC: American Psychological
Association.
Tidak ada nama penulis
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA:
Merriam-Webster.
Bukan edisi pertama
Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). People in organizations: An introduction
to organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
Penulis berupa tim atau lembaga
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of
mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author.
Buku berseri/multi volume (editor sebagai penulis)
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New
York: McGraw-Hill.
2. Editor, Tanpa Nama Pengarang
Format : Editor. (Ed.). (tahun). Judul buku. Tempat terbit: Penerbit
Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up
poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.
3. Pengarang dan Editor
Format : Pengarang. (tahun). Judul buku. Editor.(Ed.). Tempat terbit: Penerbit
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY:
Anchor.
4. Terjemahan
Format : Pengarang. (tahun). Judul buku. (Penerjemah, Trans.). Tempat terbit:
Penerbit. (Original work published ……)
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Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott &
F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published
1814)
5. Edisi Karya
Format : Pengarang (tahun). Judul buku (edisi). Tempat terbit: Penerbit
Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child
(5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.
6. Artikel atau Bab dala buku Karya Editor
Format : Pengarang (tahun). Judul Bab. In Editor (Ed). Judul Buku (edisi).
Tempat terbit: Penerbit
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A
metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib
(Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY:
Springer.
7. Buku Yang Memiliki Volume
Format : Pengarang (tahun). Judul Buku (Vols.). Tempat terbit: Penerbit
Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New
York, NY: Scribner's.
8. Skripsi/Tesis/Disertast
Format : Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s
thesis or Doctoral dissertation). Diakses dari Nama Database. (Nomor Urut.)
(Jika diterbitkan Pengarang). (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or
Master’s thesis or Doctoral dissertation). Nama Lembaga, Tempat (jika tidak
diterbitkan)
Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in
Parkinson's disease. Diakses dari ProQuest Digital Dissertations. (AAT
3295214)
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Terbitan Berkala
1. Artikel Jurnal
Format : Pengarang (tahun). Judul artikel.

Judul Terbitan Berkala, nomor

volume, (nomor), nomor halaman.
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican
immigration in the United States and its implications for local law
enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73–82.
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.
2. Artikel Majalah
Format : Nama.(tahun, tanggal terbit). Judul artikel. Nama Majalah, No, Hal.
Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time,
135, 28-31.
Sumber Elektronik (Penerbitan Web)
1.Artikel Jurnal Elektronik Tanpa DOI (Digital Object Identifier)
Pengarang (tahun). Judul artikel.

Judul Terbitan Berkala, nomor volume,

(nomor), nomor halaman. Diakses dari http:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People
Who
Make
Websites,
149.
Diakses
dari
http://www.alistapart.com/articles/writeliving
2.Artikel Jurnal Elektronik dengan DOI (Digital Object Identifier)
Format : Pengarang (tahun). Judul artikel.

Judul Terbitan Berkala, nomor

volume, (nomor), nomor halaman. doi:xxxxxxxxxx atau http://dx.doi.org/xxxxxx
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mothertoddler interaction scores lower during play with electronic toys. Journal
of
Applied
Developmental
Psychology,
33(5),
211-218.
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated
Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Page 66

bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283.
doi:10.1108/03090560710821161
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status,
and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24,
225–229. doi:10.1037/02786133.24.2.225
3. Electronic Books
Format: Pengarang (Tahun). Judul buku. Diakses dari http:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. Diakses
dari http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html
4. Skripsi/Tesis/Disertasi
Format : Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s
thesis or Doctoral dissertation). Retrieved from Nama Database. (Nomor Urut.)
Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s thesis or
Doctoral dissertation). Diakses dari http://xxxxx
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in
higher education and continuing education (Doctoral dissertation).
Diakses dari http://www.ohiolink.edu/etd/
5. Online Encyclopedias and Dictionaries
Feminism. (n.d.). In Encyclopædia Britannica online. Diakses dari
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism
Wawancara
White, Donna. (1992, December 25). Personal interview.
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BAB VI
PROSEDUR PENGUMPULAN SKRIPSI
A. Prosedur Umum
Lulusan Sarjana Terapan Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim wajib :
1. Menyerahkan skripsi, dalam bentuk cetakan dan rekaman dalam
CD-ROM, kepada Poltekkes Kemenkes Kaltim (perpustakaan,
prodi, pembimbing, penguji,

lahan penelitian, institusi yang

mengeluarkan ijin penelitian, dll).
2. Mengisi formulir bukti penyerahan skripsi yang disediakan
Prodi/Jurusan
B.

Format Penyusunan Skripsi dalam CD ROM
1. FISIK
Informasi yang dicantumkan pada kepingan CD dengan
urutan sebagai berikut :
a. (Judul)
b. (Nama dan NIM)
c. (Kalimat ) “Dengan ini menyatakan bahwa isi SKRIPSI CDROM sama dengan hardcopy”
d. Tanda tangan asli Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping
e. Informasi di atas ditik, bukan ditulis tangan, kecuali tanda tangan
f. Kepingan CD dimasukkan dalam CD case.
g. Penomoran halaman pada file elektronik harus sama dengan
penomoran halaman pada hardcopy.
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2. NONFISIK
CD ROM dibagi dalam beberapa folder/file
a. Folder SKRIPSI berisi semua file isi tugas akhir.
b. Folder GAMBAR berisi semua file gambar asli yang digunakan
di dalam naskah tugas akhir.
c. Folder MULTIMEDIA berisi semua file multimedia penyerta
(gambar, animasi, audio,

video,

dll.)

yang

tidak

digunakan/berada di dalam naskah tugas akhir (Format file
yang disimpan dalam folder GAMBAR dan MULTIMEDIA
akan diatur dalam peraturan tersendiri).
1). FOLDER SKRIPSI
a. Semua dokumen ditik dalam Microsoft Word
b. Gambar,

foto,

grafik

disisipkan

sebagai

image

dalam

dokumen MS Word baik dalam bahasan maupun dalam lampiran.
c. Satu folder berisi satu file utuh tugas akhir (bentuk file pdf)
d. Satu folder berisi file S K R I P S I

yang dipecah dengan

penamaan file sebagai berikut:
1) Awal.doc berisi: Halaman Judul; Lembar Pengesahan; Kata
Pengantar; Lembar Pernyataan
SKRIPSI

Persetujuan

Publikasi

untuk Kepentingan Akademis, Daftar isi; Daftar

Tabel; Daftar Gambar; Daftar Rumus; Daftar Lainnya; Daftar
Lampiran (semua berada dalam satu file dengan nama Awal.doc)
2) Abstract.doc berisi: Abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa
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Inggris (semua berada dalam satu file dengan nama
Abstract.doc)
3) Chapter1.doc berisi Bab 1
Chapter2.doc berisi Bab 2
Chapter3.doc berisi Bab 3
Chapter4.doc berisi Bab 4 dan seterusnya sesuai
dengan jumlah bab
4) Conclusion.doc berisi Bab Kesimpulan
5) References.doc berisi Daftar Referensi
6) Appendices.doc berisi Lampiran
Lampiran berisi hasil data dan output SPSS
e. Satu folder berisi MANUSKRIP
Langkah konversi Microsoft Word (.doc) ke Portable
Document Format (.pdf)
a.

Pastikan komputer yang anda gunakan terinstall Adobe
Acrobat 4.0 atau 5.0 (bukan Acrobat Reader)

b.

Bukalah dokumen anda menggunakan program Microsoft
Word

c.

Klik menu File dan pilihlah Print

d.

Di monitor Anda akan tampil window Print dan pilihlah
Acrobat PDF Writer
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e. Klik Properties, di bagian tab menu Page Setup, pastikan:
1) Di bagian Page Size, pilih Standard : (A4);
2) Di bagian Orientation, pilih sesuai dengan dokumen
Anda;
3) Di bagian Graphic, pilih Resolution : SCREEN dan
Scalling :
100%;
4) Abaikan tab menu Compression Options,
Tipe
Embedding, About.
f. Klik tombol OK, Klik OK sekali lagi.
g. Silakan memberi nama file sesuai dengan
lampiran 12 tentang Folder Tugas Akhir
dan klik Save.
h. Silakan menunggu proses konversi yang
sedang berjalan.
i. File baru yang dihasilkan akan sesuai
dengan nama yang Anda berikan di
langkah no.h.
j. Silakan cek hasil akhir dengan double click
di name file
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Skripsi
Skripsi merupakan penelitian yang wajib diselesaikan dan merupakan
persyaratan akademis bagi mahasiswa untuk mencapai jenjang akademik
program Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Skripsi memiliki kedudukan
yang sama dengan mata kuliah-mata kuliah lainnya dengan total bobot 6
SKS, yang dilaksanakan melalui tahapan yaitu dari seminar proposal
skripsi (2 SKS) dan ujian skripsi (4 SKS) serta merupakan satu kesatuan
dalam kurikulum. Penulisan skripsi hendaknya didasarkan pada penelitian
yang dilakukan mahasiswa sendiri, topik yang dipilih disesuaikan dengan
bidang ilmu Sarjana Terapan Gizi Kerja.
Penulisan skripsi harus memperhatikan beberapa hal berikut ini :
1. Berdasarkan permasalahan yang terdapat di masyarakat (evidence
based)
2. Menghasilkan kesimpulan dari masalah yang dibahas atau diteliti
3. Memberikan sumbangan nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan
Lulusan Sarjana Terapan Politeknik Kesehatan wajib menyusun
Tugas Akhir dalam bentuk skripsi sesuai dengan jenjang atau level
pendidikannnya dan dalam lingkup Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tanggal
17

Januari

kompetensi

2012. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi
yang

dapat

menyandingkan,

menyetarakan,

dan

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi
kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI
merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara
sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional
berkualifikasi (Qualified Person) dan bersertifikasi (Certified Person)
melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja
atau pengalaman kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun
2012 tersebut, lulusan Program Sarjana Terapan setara dengan level
atau jenjang 6, yang berperan sebagai Teknisi atau Analis. Lulusan
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Program Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai
berikut:
1. Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu,
dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang
yang bersangkutan;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan
prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun
hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau
esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur
baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan
kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan
hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu
kelompok

bertanggungjawab
dan

atas

pencapaian

hasil

kerja

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang
berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja
yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasi.
Penyusunan Skripsi ini harus memperhatikan kemanfaatan bagi
lulusan yang berada pada level atau jenjang 6 tersebut sebagai seorang
Teknisi atau Analis, yaitu skripsi dalam bentuk studi kasus, kajian
deskriptif, kajian terapan atau aplikatif, atau menghasilkan suatu
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formula atau rancangan aplikasi untuk praktik.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana
telah

diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

Republik

Indonesia

Nomor

1295/Menkes/ Per/XII/2007;
4. Keputusan
OT.02.03/

Menteri

Kesehatan

I/4/03440.1 tentang Pedoman Organisasi dan Tata

Laksana Poltekkes;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 417 / KMK/.05/2011 Tahun
2011 Tentang Penetapan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK-BLU;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Alih Bina
Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes
RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tahun
2012, tentang Petunjuk Tehnis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik
Kesehatan Kemenkes;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun
2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) dalam Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87 tahun
2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan
Tinggi;
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C. Tujuan Penulisan Skripsi
Tujuan penulisan Skripsi antara lain :
1. Mengembangkan pengetahuan dan ilmu Gizi kerja
2. Melatih mahasiswa dalam membuat penelitian
3. Memenuhi persyaratan akademis
D. Persyaratan Penyusunan Proposal Skripsi
1. Persyaratan Akademik
a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan
b. Lulus seluruh mata kuliah semester I-VI (bagi mahasiswa regular)
c. Terdaftar dalam Kartu Program Rencana Studi (KRS)
2. Persyaratan Administrasi
Telah menyelesaikan administrasi/keuangan sesuai dengan
ketentuan
E. Persyaratan Penyusunan Hasil Skripsi
1. Persyaratan Akademik
a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan
b. Lulus seluruh mata kuliah semester I-VII (bagi mahasiswa regular)
c. Terdaftar dalam Kartu Program Rencana Studi (KRS)
2. Persyaratan Administrasi
Telah menyelesaikan administrasi/keuangan sesuai dengan
Ketentuan.
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F. Persyaratan Pembimbing dan Penguji Skripsi
1. Syarat Pembimbing I
a. Merupakan Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
b. Memiliki gelar akademik Lektor atau Lektor Kepala
c. Memiliki pendidikan minimal Strata II (S2) dengan latar belakang
pendidikan kesehatan
d. Bersedia dan bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa
e. Dosen Pembimbing ditetapkan dalam SK dan disahkan oleh
f. Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim
2. Syarat Pembimbing II
a. Merupakan Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
b. Memiliki pendidikan minimal Strata II (S2)
c. Bersedia dan bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa
d. Dosen Pembimbing ditetapkan dalam SK dan disahkan oleh
e. Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim
3. Syarat Penguji Utama :
a. Merupakan Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
b. Memiliki gelar akademik Lektor atau Lektor Kepala
c. Memiliki pendidikan minimal Strata II (S2) dengan latar belakang
pendidikan kesehatan
d. Penguji Utama ditetapkan dalam SK dan disahkan oleh Direktur
Poltekkes Kemenkes Kaltim
G. Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Pembimbing dan Penguji
1. Mahasiswa
Kewajiban mahasiswa diantaranya :
a. Bersikap

sopan,

santun

dan

kooperatif

dengan

dosen

pembimbing dan penguji serta menghndarkan diri dari
pelanggaran etika
b. Menyusun proposal, melaksanakan penelitian, menulis laporan
lengkap, mengikuti

tepat waktu serta menulis naskah publikasi

secara lengkap.
c. Membawa lembar kesediaan membimbing kepada pembimbing
yang ditunjuk beserta judul dan draft singkat (Bab 1) beserta
jurnal yang sesuai sebanyak 3 buah sesuai rencana penelitian saat
pertama kali bertemu dengan pembimbing
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d. Membawa lembar konsultasi bimbingan skripsi saat menemui
dan berkonsultasi dengan pembimbing. Lembar konsultasi perlu
dijaga agar jangan sampai hilang.
e. Mengikuti seminar proposal mahasiswa lainnya yang dibuktikan
dengan lembar daftar hadir ujian proposal skripsi mahasiswa
f. Menjadi opponent dan memberikan masukan proposal penelitian
pada mahasiswa yang ditunjuk oleh koordinator skripsi
g. Menyerahkan skripsi dan naskah publikasi kepada pembimbing,
penguji, lahan penelitian, perpustakaan poltekkes, serta instansi
terkait/ lokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan
h. Penelitian yang akan dilakukan wajib mengajukan ethical
clearance pada Komisi Etik di Poltekkes Kemenkes Kaltim.
Hak Mahasiswa diantaranya :
a. Mendapatkan waktu dan tempat yang cukup untuk konsultasi
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali (proposal minimal 6 kali,
dan hasil 6

kali) pada

masing-masing pembimbing dan

mendapatkan tanda-tangan pada lembar konsultasi Skripsi
b. Mendapatkan pertimbangan dan saran-saran, serta mendapatkan
tandatangan pembimbing pada konsultasi proposal Skripsi, laporan
Skripsi dan naskah publikasi.
c. Mendapatkan pemantauan perkembangan proses pelaksanaan oleh
pembimbing di lapangan hingga penyusunan naskah lengkap.
d. Mempertimbangkan saran dan masukan pembimbing.
e. Memperoleh penilaian saat sidang proposal dan skripsi.
2. Pembimbing
Secara umum tugas pembimbing dalam penulisan skripsi ini
adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan ujian
proposal dan hasil, menentukan waktu untuk melakukan seminar
proposal dan hasil.
Kewajiban Pembimbing diantaranya:
a. Menjelaskan sedini mungkin tentang ekspektasinya antara lain
tentang kewajiban mahasiswa, komitmen mahasiswa dan hal
lain yg diperlukan.
b. Menginformasikan

hak-hak
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bimbingan skripsi
c. Membantu mahasiswa mengklarifikasi topik permasalahan dan
tujuan penelitian
d. Menjaga agar selalu mengacu pada norma-norma ilmiah
e. Memberikan dukungan dan semangat kepada mahasiswa untuk
bekerja keras menyelesaikan skripsi tepat waktu
f. Menyediakan waktu untuk membimbing skripsi mahasiswa
g. Mengarahkan mahasiswa kepada informasi yang berkaitan
dengan topik penelitian dan sumber-sumber referensi yang
dapat diakses.
h. Mengarahkan mahasiswa terhadap penulisan skripsi yang
sesuai dengan kaidah tata tulis karya ilmiah, tata bahasa dan
ejaan yang disempurnakan
i. Memberikan bimbingan terhadap metodologi dan Teknik
penelitian yang tepat
j. Membantu mahasiswa menyusun desain penelitian
k. Memberikan bimbingan terhadap pengutipan yang benar dan
melarang plagiarisme.
l. Memonitor kerja mahasiswa menggunakan lembar konsultasi
skripsi
m. Memastikan jadwal penelitian mahasiswa terlaksana dengan
baik
n. Memberikan timbal balik kepada mahasiswa secara kritis,
konstruktif, dan membangun yang disampaikan paling lambat
dua minggu setelah draf awal diberikan oleh mahasiswa
o. Memberikan arahan terhadap gaya penulisan, penggunaan
Bahasa serta pemakaian referensi yang baik dan benar.
p. Masing-masing pembimbing harus melakukan komunikasi
yang efektif dan memiliki pembagian kerja yang jelas.
q. Perbedaan pendapat yang mungkin timbul harus diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat sehingga tidak merugikan
mahasiswa.
Hak Pembimbing diantaranya :
a. Memperoleh nilai dan penghargaan alam bentuk kum dari
jumlah mahasiswa yang dibimbing maupun publikasi naskah
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skripsi
b. Berhak menolak penugasan menjadi pembimbing skripsi jika
topik yang diajukan diluar bidang keahliannya atau alasan lain
yang disetujui program studi.
c. Mengembalikan penugasan sebagai pembimbing skripsi
kepada program studi jika mahasiswa yang bersangkutan tidak
melaksanakan kontrak yang sudah disepakati dalam jangka
waktu tertentu.
3. Peran Pembimbing dan Mahasiswa dalam Penyusunan Skripsi
Penyusunan skripsi memerlukan Kerjasama yang baik antara mahasiswa
dan pembimbing. Pembagian tugas dan peran mahasiswa dan pembimbing
dalam penyusunan skripsi diatur sebagai berikut :
Tabel 1. Distribusi Kontribusi Pembimbing dan Mahasiswa dalam
Penyusunan Proposal dan/atau Skripsi
Kegiatan Penyusunan Skripsi

Kontribusi (%)
Pembimbing

Mahasiswa

Penentuan topik dan tema skripsi

20 -100

0 - 80

Perencanaan penelitian

20 - 80

20 – 80

Pelaksanaan penelitian

0 - 30

70 – 100

Penyusunan laporan

10 - 20

80 – 90

Presentasi/ Seminar

10 - 20

80 - 90

4. Pembagian tugas antara Pembimbing I dan II
Pembagian tugas antara pembimbing 1 dan 2 pada dasarnya adalah sama,
namun pada situasi tertentu, pembimbing 1 maupun pembimbing 2 harus
melaksanakan

tugasnya

masing-masing.

Pada

situasi

lain,

kedua

pembimbing diharuskan bekerja sama agar mahasiswa bimbingan mendapat
koordinasi dari keduanya secara searah dan jelas.
Pembagian tugas ini juga dilakukan agar masing-masing pembimbing
mendapat arahan tugas yang jelas dan seimbang. Berikut adalah pembagian
tugas pembimbing :
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Tabel 2. Pembagian Tugas Pembimbing
No
1

Rincian Tugas

Pembimbing

Membantu memberikan dukungan moral

I

II

√

√

dan semangat terhadap mahasiswa untuk
dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu
2

Membantu menentukan judul yang tepat

√

3

Memberikan saran-saran konstruktif pada

√

√

setiap bab dalam skripsi yang ditulis oleh
mahasiswa
4

Mengarahkan metode penelitian

√

√

5

Memberikan deadline terhadap penelitian

√

√

dan revisi-revisi yang harus dilakukan
mahasiswa
6

Memeriksa

ejaan,

sentences

dan

√

grammatical error
7

Memeriksa originalitas skripsi

8

Memeriksa

lampiran

√

dan

halaman

√

tambahan di luar isi skripsi
9

Membantu

mahasiswa

menyimpulkan

√

study of previous research
10

Memberikan

pendapat

dan

saran

√

Melakukan cek dua arah tentang informasi

√

√

mengenai analisa hasil
11

dan teori yang digunakan
12

Memberikan

penilaian

dalam

hal

√

√

√

√

penyusunan, penulisan, presentasi dan
seminar skripsi
13

Membantu

mahasiswa

memberikan

argument atas pertanyaan yang diberikan
penguji
14

Menjadi

penengah

dan

membantu

√

mahasiswa mengatasi perbedaan pendapat
antara

mahasiswa

dengan
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mahasiswa

dengan

pembimbing

2,

ataupun penguji dengan pembimbing
3. Penguji Utama
Kewajiban penguji utama diantaranya :
a. Hadir dalam ujian proposal dan skripsi mahasiswa
b. Memberikan masukkan dan penilaian skripsi mahasiswa
c. Menjadi ketua dalam sidang ujian proposal dan skripsi mahasiswa
Hak Penguji Utama diantaranya :
a. Memperoleh nilai dan penghargaan dalam bentuk kum dan jumlah
mahasiswa yang diujikan
b. Berhak menolak penugasan menjadi penguji skripsi jika topik yang
diajukan diluar bidang keahliannya
H. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan
1. Kegiatan

bimbingan

dimulai

dari

Menyusun

rancangan

penelitian/penetapan judul
2. Waktu dan tempat kegiatan pembimbingan dilaksanakan pada waktu
jam kerja
3. Bila butir 2 tersebut di atas tidak dapat terpenuhi, pembimbing skripsi
dan mahasiswa secara bersama-sama dapat menentukan waktu dan
tempat kegiatan pembimbingan
4. Setiap

kali

melakukan

kegiatan

konsultasi,

pembimbing

menandatangani kartu bimbingan skripsi yang disediakan
Proses bimbingan skripsi yang dilaksanakan di Prodi Sarjana Terapan Gizi dan
Dietetika memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Membantu mahasiswa dapat menyelesaikan penyusunan skripsi secara
berkualitas dan tepat waktu
2. Membantu mahasiswa menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam
bidang keahlian tertentu, khususnya dalam biadng ilmu Gizi Kerja sehingga
mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara
penyelesaian masalah yang ada dalam bidang keahliannya.
3. Membantu mahasiswa memiliki kemampuan bersikap dan berprilaku dalam
membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan
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4. Membantu mahasiswa memiliki kemampuan mengikuti perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Gizi kerja yang merupakan
keahliannya.
Pembimbingan skripsi yang dilaksanakan di Prodi Sarjana Terapan Gizi dan
Dietetika harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Terbuka dan ramah
2. Saling menghormati dan menghargai
3. Memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan mutu penelitian
4. Jujur, adil, objektif
5. Menghindari kekerasan verbal maupun fisik
6. Tidak terlibat personal affair
7. Tidak memberikan dan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun
8. Kerjasama yang baik dan
9. Tidak terlibat konflik kepentingan
I. Penentuan Pembimbing dan Prosedur Penggantian Pembimbing
Pembimbing I (utama) bertanggung jawab atas proses bimbingan
mahasiswa untuk menyusun proposal skripsi dan laporan skripsi. Pembimbing
I tidak dibenarkan untuk menyerahkan sepenuhnya proses bimbingan kepada
pembimbing II.
Dalam proses bimbingan, Pembimbing II wajib mengikuti arah pikiran dan
konsep pembimbing I, serta bertugas membantu pembimbing I dalam proses
bimbingan skripsi mahasiswa yang bersangkutan. Apabila diperlukan,
Pembimbing I dan Pembimbing II dapat saling berkonsultasi.
Penentuan dosen pembimbing bagi setiap mahasiswa, dibahas dalam rapat
internal Program Studi. Penentuan dosen mempertimbangkan bidang keahlian
masing-masing dosen. Hasil rapat penentuan dosen pembimbing diajukan
kepada Ketua Jurusan Gizi yang nantinya akan diusulkan kepada Direktur
Poltekkes Kaltim untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan.
Apabila terjadi perubahan dosen pembimbing skripsi karena alasan
tertentu dari dosen yang bersangkutan, maka penetapan pembimbing pengganti
dilakukan oleh Ketua Program Studi yang diajukan kepada Ketua Jurusan Gizi
yang kemudian diusulkan kepada Direktur Poltekkes Kaltim untuk ditetapkan
dalam SK.
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Apabila karena suatu alasan atau berhalangan tetap Pembimbing (salah
satu keduanya) tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari dua bulan
berturut-turut maka :
1. Mahasiswa yang bersangkutan melapor kepada Koordinator Penyusun
Proposal Skripsi
2. Koordinator Penyusun Skripsi setelah berkonsultasi dengan Pembimbing
yang bersangkutan membuat berita acara dan laporan sejauh mana proses
bimbingan telah berlangsung.
3. Koordinator penyusun skripsi berkoordinasi dengan Ketua Prodi Sarjana
Terapan Gizi dan Dietetika akan melaporkan hal tersebut ke Ketua Jurusan
dan ketua Jurusan akan menetapan pembimbing pengganti berdasarkan
usulan Koordinator Penyusun Skripsi dan Ketua Prodi Sarjana Terapan
Gizi dan Dietetika.
J. Penentuan Judul Penelitian
Dalam proses penentuan judul, berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Setiap mahasiswa yang akan menyusun skripsi harus menentukan masalah
apa yang akan diteliti dan diajukan ke dosen pembimbing dalam bentuk
judul penelitian disertai latar belakang masalah penelitian.
2. Judul penelitian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa
dengan dosen pembimbing
3. Bila judul penelitian dalam butir 2 tidak dapat diterima oleh Koordinator
Skripsi , karena ada alasan tertentu misalnya ada kesamaan judul dengan
mahasiswa lain, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan alternative
judul lain untuk dipilih kembali oleh mahasiswa bersama-sama dengan
dosen pembimbing.
4. Judul penelitian harus mendapat pengesahan dari Ketua Prodi Sarjana
Terapan Gizi dan Dietetika dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim
K. Persyaratan Judul Penelitian
Adapun syarat dari judul penelitian pada penyusunan skripsi adalah :
1. Judul disesuaikan dengan tujuan Pendidikan Prodi Sarjana Terapan Gizi
dan Dietetika Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim yaitu bidang Gizi
Kerja

Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Page 12

2. Judul penelitian dibuat sesingkat mungkin, tetapi cukup jelas dan
menunjukkan secara tepat masalah yang akan diteliti (5W+1H) serta tidak
memungkinkan penafsiran yang beragam
3. Judul penelitian harus berbeda diantara mahasiswa
4. Bilamana diperlukan, judul penelitian dapat diubah. Perubahan judul
dapat dilakukan atas permintaan mahasiswa dengan persetujuan dosen
pembimbing dan Koordinator Skripsi. Perubahan Judul ditetapkan dengan
Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
L. Proposal Penelitian
Proposal penelitian bertujuan membantu mahasiswa mengemukakan
keterangan yang rinci tentang proses penelitiannya. Proposal penelitian
menggambarkan secara singkat dan jelas unsur utama yang dijadikan
panduan dalam proses penyusunan skripsi. Proposal penelitian harus
disetujui oleh dosen pembimbing.
Proposal penelitian berisi 3 (tiga) pokok bahasan sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
BAB II Tinjauan Pustaka
BAB III Metode Penelitian
M.Dewan Pengujian
Dewan penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes
Kemenkes Kaltim atas usulan Ketua Jurusan Gizi, yang terdiri dari :
1. Ketua Dewan Penguji : Penguji Utama
2. Anggota : Penguji I yang bertindak sebagai moderator Penguji II
Moderator membuka ujian proposal/ hasil skripsi, memimpin proses
tanya jawab antara penguji dan mahasiswa, mengatur agar semua penguji
mendapat waktu yang sama, menutup sidang dan melaporkan hasil ujian
kepada Koordinator Skripsi.
N. Ujian Proposal Skripsi
Ujian proposal skripsi bersifat komprehensif dan terbuka bagi dosen
dan mahasiswa yang berminat sejauh tidak menggangu jalannya ujian
sedangkan seminar hasil penelitian bersifat tertutup. Seminar proposal
wajib dihadiri oleh Dosen pembimbing I yang sekaligus berperan sebagai
moderator, pembimbing II dan penguji utama. Dalam ujian proposal
penelitian ditunjuk 2 (dua) orang mahasiswa sebagai opponent yang
bertugas memberikan masukkan atau pertanyaan skripsi yang disajikan.
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Bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian diharapkan hadir 30
menit sebelum ujian dimulai, materi skripsi yang akan diujikan diserahkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum ujian dilaksanakan.
Syarat untuk dapat mengikuti ujian proposal adalah :
1. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah melakukan bimbingan
proposal

sebanyak

pembimbing

6

Skripsi

(enam)
dengan

kali

pada

menyerahkan

masing-masing
bukti

lembar

konsultasi bimbingan
2. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah menghadiri 3 (tiga) kali
seminar proposal mahasiswa lain yang dibuktikan dengan
menyerahkan lembar mengikuti ujian proposal sebagai peserta
seminar proposal. Persyaratan ini tidak berlaku bagi 3 (tiga)
peserta yang melaksanakan ujian paling awal
3. Mahasiswa telah mendapat persetujuan dari pembimbing untuk
melaksanakan ujian proposal skripsi yang dibuktikan dengan
lembar pengesahan pada laporan proposal skripsi
4. Mahasiswa telah menyerahkan proposal skripsi yang dicetak
sebanyak 5 (lima) eksemplar tanpa harus dijilid pada masingmasing penguji dan opponent maksimal 3 (tiga hari) sebelum
jadwal ujian dilaksanakan. Setelah diujikan, proposal skripsi
diperbaiki sesuai saran penguji dalam waktu maksimal 7 (tujuh)
hari setelah sidang proposal dilaksanakan, proposal skripsi yang
telah diperbaiki dicetak sebanyak 1 (satu) eksemplar dan harus
diserahkan pada Koordinator Skripsi. Skripsi yang harus
diserahkan adalah skripsi yang telah selesai dan disertai lembar
pengesahan yang telah ditandatangani pembimbing dan penguji
serta diketahui oleh Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes
Kaltim.
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Bagan Alur Proposal Penelitian Mahasiswa
Mahasiswa lulus seluruh mata
kuliah semester I - VI

Mempersiapkan judul dan latar
belakang penelitian

Membawa surat kesediaan membimbing pada masing-masing pembimbing kemudian
dikumpulkan pada koordinator skripsi

Mahasiswa telah melakukan konsul minimal 6 kali dengan masing-masing
pembimbing dan memiliki lembar pengesahan untuk ujian proposal serta mengikuti
ujian seminar mahasiswa lain sebanyak 3 kali

Menyerahkan proposal skripsi kepada penguji dan opponent maksimal 3 hari sebelum
ujian

Ujian Proposal Skripsi

Revisi (maksimal 7 hari) dan pengumpulan dalam bentuk hardcopy 1 eks ke
koordinator skripsi

Mendaftar ethical clearance di Poltekkes Kemenkes

Revisi

Gambar 1 Bagan Alur Proposal Penelitian Mahasiswa
O. Penulisan Hasil Skripsi
Penulisan skripsi merupakan kelanjutan dari penulisan proposal skripsi
dan memuat 5 (lima) pokok bahasan sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
BAB II Tinjauan Pustaka
BAB III Metode Penelitian
Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.
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BAB IV Hasil dan Pembahasan
BAB V Kesimpulan dan Saran
P. Ujian Hasil Skripsi
Ujian hasil skripsi bersifat tertutup dan wajib dihadiri oleh
mahasiswa yang diuji, dosen penguji I yang sekaligus berperan sebagai
moderator, penguji II dan penguji utama. Apabila terjadi kondisi
emergency/darurat*

setelah

disepakati

jadwal

dan

yang

tidak

memungkinkan ujian dihadiri oleh 3 (tiga) orang penguji, maka
mekanisme penggantian pembimbing atau penguji sesuai dengan yang
tertera di poin I.
Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian diharapkan hadir 30
menit sebelum ujian dimulai, materi skripsi yang akan diujikan diserahkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum seminar dilaksanakan.
Syarat untuk dapat mengikuti ujian hasil skripsi adalah :
1. Mahasiswa telah menyelesaikan rekapan target semester I-VII
yang disahkan oleh pembimbing akademik
2. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah melakukan bimbingan
hasil penelitian sebanyak 6 (enam) kali pada masing-masing
pembimbing

Skripsi

dengan

menyerahkan

bukti

lembar

konsultasi bimbingan
3. Mahasiswa telah mendapat persetujuan dari pembimbing untuk
melaksanakan ujian skripsi yang dibuktikan dengan lembar
pengesahan pada laporan skripsi
4. Mahasiswa telah menyerahkan skripsi yang dicetak sebanyak 3
(tiga) eksemplar tanpa harus dijilid pada masing-masing penguji
maksimal 3 (tiga hari) sebelum jadwal ujian dilaksanakan.
Setelah diujikan, skripsi diperbaiki sesuai saran penguji dalam
waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah sidang dilaksanakan, skripsi yang
telah diperbaiki dicetak sebanyak 3 (tiga) eksemplar beserta cd yang
berisi file skripsi dan naskah publikasi (disertai output SPSS) yang
diserahkan pada Koordinator Skripsi. Skripsi yang harus diserahkan
adalah skripsi yang telah selesai dan disertai lembar pengesahan yang
telah ditandatangani pembimbing dan penguji serta diketahui oleh
Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim.
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Setelah melaksanakan ujian hasil mahasiswa diwajibkan untuk
membuat naskah publikasi sebanyak 1 eksemplar yang disertai lembar
pengesahan yang telah ditandatangani oleh kedua pembimbing dan
dikumpulkan pada Koordinator Skripsi. Adapun alur ujian dan
penyelesaian skripsi dapat dilihat dibawah ini :
Bagan Alur Ujian dan Penyelesaian Skripsi
Mahasiswa telah selesai melaksanakan penelitian

Mahasiswa telah melakukan konsul minimal 6 kali dengan masing-masing
pembimbing dan memiliki lembar pengesahan untuk ujian skripsi, telah
memenuhi blanko persyaratan ujian hasil (tes TOEFL dan rekapan target)

Ujian Skripsi

Menyerahkan skripsi kepada penguji maksimal 3 hari sebelum ujian

Revisi (maksimal 7 hari) dan membuat manuskrip

Mahasiswa telah melengkapi ttd lembar pengesahan skripsi (3 rangkap)
dan manuskrip (1 rangkap)

Mahasiswa mengumpulkan lembar pengesahan ke koordinator skripsi
untuk di ttd ka. Prodi dan ka.jur Gizi

Setelah mendapat lembar pengesahan yang di ttd kajur dan ka.prodi,
Mahasiswa menjilid skripsi dan manuskrip

Mahasiswa mengumpulkan :

- 2 buah CD (berisi skripsi dan manuskrip) ke masing-masing pembimbing
- 1 buah CD dan skripsi asli ke Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Kaltim

Gambar 2 Bagan Alur Penyelesaian Laporan Skripsi
Q. Tata Cara Sidang Ujian Skripsi
1. Sebelum sidang dimulai Tim Penguji Skripsi memasuki ruang sidang
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2. Ujian skripsi dihadiri oleh maksimal tiga orang penguji atau minimal
dua orang penguji, dengan komposisi sebagai berikut :
a. Dua orang pembimbing (I dan II) dan satu orang Penguji Utama
b. Satu orang pembimbing I dan satu orang penguji utama
3. Ketua Sidang memeriksa apakah panitia penguji sudah lengkap. Jika
panitia penguji belum lengkap, maka sidang dapat diundur paling lama
30 menit untuk menghubungi anggota penguji yang belum hadir.
4. Jika pembimbing atau penguji berhalangan hadir dengan alasan yang
sangat penting, maka pembimbing dan penguji yang berhalangan dapat
melakukan ujian tatap muka (face to face) dalam jangka waktu
selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ujian skripsi dilaksanakan.
5. Penilaian oleh Pembimbing yang berhalangan hadir dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan (sakit, penugasan dari Poltekkes dan
force majeur), tidak dialihkan.
6. Jika salah satu kriteria di atas (poin 5) tidak dapat terpenuhi, maka
dosen pembimbing atau penguji yang berhalangan hadir wajib
melimpahkan (secara tertulis) kepada pembimbing atau penguji lain,
sesuai dengan jabatannya, serta mengikuti komposisi pada poin 2 dan 3.
7. Skema penilaian ujian skripsi (termasuk pembimbing/penguji yang
berhalangan hadir sesuai dengan ketentuan poin 5) dan adalah sebagai
berikut :
Tabel 3 Distribusi Penilaian Sidang Ujian Skripsi
Jabatan

Total (%)

Ketua sidang (Pembimbing I)

35

Sekretaris (pembimbing II)

30

Penguji utama

35

Total Nilai

100

8. Apabila ada seorang Pembimbing atau Penguji berhalangan hadir,
selain alasan yang sangat penting dan melimpahkan tugasnya kepada
Pembimbing atau Penguji lain (sesuai jabatannya dalam sidang), maka
distribusi penilaian mengikuti skema berikut :
a. Apabila dihadiri dua Pembimbing dan satu Penguji : Pembimbing I
(35%), Pembimbing II (30%) dan Penguji Utama (35%)
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b. Apabila dihadiri Pembimbing I dan Penguji Utama : Pembimbing
yang hadir (50%), Penguji Utama (50%)
9. Sidang Ujian Skripsi dilaksanakan dalam dua sesi selama 60 menit,
yaitu :
a. Sesi I : Presentasi Skripsi (10 – 20 menit)
b. Sesi II : Ujian Skripsi yang meliputi materi skripsi dan materi
komprehensif (40-50 menit)
10.Selama ujian Skripsi, Berita Acara Ujian Skripsi dipegang oleh Ketua
Sidang, sedangkan formulir penilaian dipegang masing-masing anggota
sidang.
11.Pembimbing II bertugas mengumpulkan formulir Penilaian Ujian,
berita acara dan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh seluruh
peguji/pembimbing, kemudian menyerahkan kepada

koordinator

Skripsi.
12.Apabila Tim penguji lengkap atau terdapat pelimapahan tugas, maka
pengumuman kelulusan disamaikan setelah sidang selesai, yang
dibacakan oleh ketua Dewan Penguji Skripsi. Sedangan apabila Tim
Penguji tidak lengkap (salah satu Pembimbing tidak hadir dengan
alasan yang sangat penting) dan tidak ada pelimpahan tugas (kepada
Pembimbing atau Penguji lain sesuai dengan jabatan dalam sidang)
maka nilai diumumkan setelag Pembimbing atau Penguji yang
berhalangan hadir selesai menguji dan menyampaikan lembar penilaian
kepada Ketua Dewan Penguji (maksimal 7 hari setelah sidang
dilaksanakan) serta setelah Berita Acara Sidang Skripsi terisi dan
ditanda tangani seluruh anggota sidang.
13.Mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat (perlu melakukan
perbaikan), wajib menyelesaikan perbaikan skripsi maksimal 7 hari
sejak skripsi diujikan dihadapan Tim Penguji yang dibuktikan dengan
lembar pengesahan telah pada laporan proposal skripsi yang
dikumpulkan pada Koordinator Skripsi.
14.Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, wajib memperbaiki draf skripsi
dengan

melakukan

bimbingan

ulang

dan

mendalam

dengan

Pembimbing I dan Pembimbing II. Pelaksanaan Skripsi ulang
ditentukan oleh program studi setelah mahasiswa menyelesaikan
bimbingan dan perbaikan draf skripsi, serta memperhatikan masa studi
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mahasiswa yang bersangkutan. Nilai akan dikeluarkan pada saat ujian
skripsi ulang.
R. Lamanya Ujian
Ujian proposal dan skripsi dilaksanakan maksimal selama 60 menit dengan
alokasi waktu sebagai berikut :
1. Pembukaan oleh moderator

: 5 menit

2. Penyajian oleh mahasiswa

: 15 menit

3. Tanya jawab

: 30 menit

4. Rapat Dewan Penguji

: 5 menit

5. Penutup

: 5 menit

S. Kepanitiaan
Panitia ujian dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes
Kemenkes Kaltim atas usulan Ketua Jurusan Gizi. Susunan dan jumlah
panitia ujian ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai dengan kepanitiaan dalam ujian akhir program.
T. Penilaian Ujian Proposal dan Skripsi
Nilai

ujian

proposal

dan

skripsi

diperoleh

dengan

mempertimbangkan beberapa hal yaitu hasil perkalian antara nilai dan
bobot. Penilaian proposal berdasarkan penguasaan penulisan, segi ilmiah
penulisan, penyajian karya tulis ilmiah (skripsi), dan kemampuan
berdialog sedangkan penilaian skripsi menekankan aspek ketajaman hasil
dan pembahasan.
Hasil ujian Proposal dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Dapat dilanjutkan dengan penelitian atau penyusunan Skripsi, tanpa
perbaikan.
2. Dapat dilanjutkan penelitian atau penyusunan Skripsi, dengan
perbaikan maksimal sejumlah hari tertentu.
3. Tidak dapat dilanjutkan untuk penelitian atau penyusunan Skripsi,
dan wajib melakukan ujian proposal ulang, selambat-lambatnya
sejumlah hari tertentu.
4. Hasil ujian Skripsi dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Lulus tanpa perbaikan.
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b. Lulus dengan perbaikan maksimal sejumlah hari tertentu
c. Tidak lulus dan mengulang ujian tanpa melakukan penelitian
kembali, selambat-lambatnya dalam sejumlah hari tertentu
Penetapan nilai akhir melalui proses diskusi diantara Dewan Penguji. Bila
terdapat selisih nilai antar penguji adalah 10 nilai absolut. Jika lebih dari
10 maka dilakukan diskusi oleh Dewan Penguji untuk mendapatkan
kesepakatan dan kesepahaman.
U. Plagiarisme dalam Skripsi
Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan
sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan
pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena
mencuri hak cipta orang lain
Dasar Hukum Yang Mengatur Plagiarisme :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
3. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
Menurut Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 angka 1 seseorang
dikatakan plagiat apabila :
1. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data
dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam
catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau
kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan
sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara
memadai;
3. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori
tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber
kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa
menyatakan sumber secara memadai; menyerahkan suatu karya ilmiah
yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai
karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
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Berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 12 ayat 1
dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 sanksi yang dikenakan bagi mahasiswa yang
plagiat dapat berupa :
1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh
5. mahasiswa;
6. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
7. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
atau
8. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
Untuk mencegah terjadinya plagiarisme hendaknya mahasiswa :
1. menggunakan informasi yang berupa fakta umum.
2. menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase)
opini orang lain dengan memberikan sumber jelas.mengutip
secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas
bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.
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BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI
A. Kerangka penulisan Proposal Skripsi
Proposal Skripsi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Awal, Bagian
Utama dan Bagian Akhir.
1. Bagian Awal
a.

Halaman Sampul depan (cover)
1). Judul proposal Skripsi, huruf kapital dengan font times new roman 16
spasi 1 bold, maksimum terdiri dari 20 kata. Apabila diperlukan
lebih banyak informasi ditulis dalam sub judul dibawah judul utama
dengan huruf kecil.
2). Keterangan tambahan : dibawah judul ditulis : PROPOSAL SKRIPSI
dengan font times new roman 14, bold
3). Logo Poltekkes Kaltim, berukuran 5 X 5 cm berbentuk
bulat, berwarna kuning sesuai warna logo aslinya.
4) Di bawah logo ditulis : Diajukan sebagai syarat untuk mencapai
Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dengan font times new roman 12,
bold
5). Nama mahasiswa : ditulis lengkap huruf kapital, dibawahnya ditulis
Nomor Induk Mahasiswa. dengan font times new roman 14, bold
6). Nama instansi : pada bagian bawah ditulis : Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, Politeknik Kesehatan Kalimantan
Timur, Jurusan Gizi Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
diikuti tahun diajukan font times new roman 16 spasi 1 bold

b.

Halaman judul , diisi sama seperti pada sampul depan

c.

Lembar persetujuan, halaman ini merupakan halaman persyaratan
mahasiswa untuk mengikuti ujian proposal penelitian yang dibuktikan
adanya tanda tangan pembimbing I dan II, terdiri dari :
1). Tulisan “LEMBAR PERSETUJUAN” font times new roman 14,
bold
2) Dibawahnya disertai tulisan “PROPOSAL SKRIPSI” font times new
roman 14, bold
3) Judul proposal sesuai dalam halaman judul ” font times new roman 14,
bold spasi 1
4). Nama dan NIM mahasiswa dalam huruf kapital, font times new
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roman 14, bold spasi 1
5). Kalimat “Telah disetujui untuk dilaksanakan ujian proposal
Skripsi Pada tanggal (diisi oleh mahasiswa) dan dinyatakan
telah memenuhi syarat” font times new roman 14, spasi 1
6).Tanda tangan,NIDN dan nama lengkap pembimbing I dan II
d. Halaman pengesahan, halaman ini merupakan halaman yang
menyatakan mahasiswa telah selesai melakukan revisi proposal dan
sebagai syarat untuk melakukan penelitian. Halaman ini dibuktikan
dengan adanya tanda tangan pembimbing I dan II, serta penguji
Utama, halaman ini terdiri dari :
1). Tulisan “HALAMAN PENGESAHAN” font times new roman 14,
bold
2) Dibawahnya disertai tulisan “PROPOSAL SKRIPSI” font times new
roman 14, bold
3) Judul proposal sesuai dalam halaman judul ” font times new roman
14, bold spasi 1
4). Nama dan NIM mahasiswa dalam huruf kapital, font times new
roman 14, bold spasi 1
5). Kalimat “Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada
tanggal … (diisi oleh mahasiswa) dan dinyatakan telah
memenuhi syarat” font times new roman 14, spasi 1
6).Tanda tangan,NIP (bila ada) dan nama lengkap pembimbing I, II,
dan penguji
e. Kata pengantar
Halaman Kata Pengantar memuat pengantar singkat atas karya
ilmiah. Halaman Kata Pengantar secara umum, adalah sebagai
berikut:
1). Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12
poin, spasi 1,5
2). Judul Kata Pengantar ditulis dengan tipe Times New Roman 12
poin, dicetak tebal dan huruf besar.
3). Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari
pihak luar, lalu keluarga atau teman.
4). Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih
adalah 2 x 1,5 spasi. Contoh Kata Pengantar dapat dilihat pada
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Lampiran
f. Daftar isi
Daftar isi memuat secara menyeluruh isi proposal (contoh daftar isi
terlampir). Tulisan “DAFTAR ISI” ditulis dengan font times new roman
14, bold sedangkan isinya ditulis dalam font times new roman 12 spasi 1
Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 3 spasi.
g. Daftar Tabel (contoh daftar tabel terlampir)
h. Daftar Gambar (contoh daftar gambar terlampir)
i. Daftar Istilah dan Singkatan (contoh daftar istilah terlampir)
j. Daftar Lampiran (contoh daftar lampiran terlampir)
2. Bagian Utama
a. BAB I. Pendahuluan, memuat :
1). Latar belakang
Latar belakang masalah berisi alasan-alasan peneliti
melakukan suatu penelitian dengan cara mendiskripsikan
penelitian,

masalah

mengapa masalah

penelitian
tersebut

dan

menjelaskan

perlu

diteliti.

untuk
konteks

bagaimana

Hal-hal

dan

yang perlu

diperhatikan dalam penulisan latar belakang :
a). Ada fakta yang disampaikan dan melatarbelakangi permasalahan
yang diteliti
b). Ada manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut.
c). Ada sesuatu yang perlu diketahui atau perlu ditingkatkan dengan
melihat fakta-fakta yang sudah ada.
d). Ditulis dengan singkat, padat dan memuat ketiga item di atas.
Pola pengungkapan mengikuti kerucut terbalik, dari hal yang
umum menuju ke khusus, muncul masalah, kemudian menuju ke
judul/hal yang diteliti.
2). Perumusan masalah ( Identifikasi masalah )
Perumusan masalah merupakan kalimat-kalimat ringkas

yang

dijabarkan menjadi lebih operasional dan memungkinkan pengukuran
variabel-variabel penelitian. Hal-hal

yang

perlu

diperhatikan dalam

perumusan masalah:
a). Masalah sebaiknya dirumuskan dengan ringkas.
b). Rumusan masalah dapat mempersoalkan hubungan atau perbedaan.
c). Rumusan masalah dapat berbentuk kalimat tanya.
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d). Rumusan masalah harus konsisten dengan tujuan, hipotesis dan
kesimpulan. Beberapa contoh format rumusan masalah sebagai
berikut: “Apakah ada hubungan promosi susu formula terhadap
Pemberian ASI Eksklusif”
3). Tujuan penelitian ( tujuan umum dan khusus )
Tujuan terkait dengan masalah yang akan diteliti/dipecahkan. Tujuan
dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan
umum menggambarkan judul, sedang tujuan khusus adalah rincian
dari tujuan umum, dapat dioperasionalkan dan diukur, dan dapat
dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.
4). Manfaat penelitian ( teoritis dan praktis )
Manfaat merupakan identifikasi keuntungan langsung maupun tidak
langsung dari penelitian. Manfaat penelitian juga merupakan uraian
secara jelas dan khusus, bagaimana pihak-pihak yang terkait dapat
diuntungkan karena penelitian tersebut. Manfaat penelitian secara
umum dibagi menjadi 2, yakni : (1) manfaat teoritis bagi
pengembangan ilmu pengetahuan; (2) manfaat praktik, seperti untuk
masyarakat, pemerintah/stake holder.
5). Orisinalitas/Keaslian penelitian
a) Menyebutkan penelitian terdahulu yang serupa dalam bentuk
abjad yang memuat nama peneliti, judul, lokasi dan tahun
penelitian, desain, variabel penelitian dan hasil penelitian.
b) Menyebutkan dan menjelaskan perbedaan dengan penelitian
sebelumnya menncakup permasalahan, hipotesa, desain, variabel,
analisa statistik, lokasi dan waktunya.
b. BAB II Tinjauan Pustaka, memuat :
1). Dasar Teori
Mengungkapkan secara sistematis teori-teori, acuan, standar, atau
hasil-hasil penelitian sebelumnya dan terkait dengan penelitian
yang akan dilakukan. Semua referensi (jurnal, buku, atau sumber
otentik lainnya) yang dirujuk harus disebutkan dalam teks dengan
mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, referensi ini
harus tertulis dalam daftar pustaka.
a). Relevan : Pustaka yang dikutip hendaknya relevan
Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Page 26

(menjangkau permasalahan yang diuraikan).
b). Asli : sejauh mungkin dalam jurnal atau buku- buku terkait, tidak
mengutip)
c). Mutakhir ( terbitan 10 tahun terakhir, terbaru dari pustaka yang
ada)
d). Kutipan harus disajikan dalam daftar pustaka sesuai kaidah
penulisan daftar pustaka secara konsisten (Harvard style)
e).Selanjutnya di ringkas dan di buat dalam satu bagan sebagai
kerangka teori.
2). Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan perpaduan dari akar dalam sejumlah
teori yang terkait
Kerangka

teori

dengan penelitian yang

dilakukan.

memberikan panduan kepada kita pada saat

kita membaca pustaka dengan kata
dapat

akan

mengembangkan

lain peneliti

kerangka teori

tidak

akan

kalau peneliti belum

mempelajari pustaka.
3). Kerangka Konsep
Kerangka konsep berasal dari kerangka teori dan biasanya
berkonsentrasi pada satu
kerangka konsep timbul

bagian

dari kerangka teori.

Jadi

dari kerangka teori dan berhubungan

dengan masalah penelitian yang spesifik.
4). Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian
Hipotesis menyatakan hubungan antara variabel yang diteliti
sebagai kesimpulan sementara yang diharapkan akan dibuktikan
dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ditulis pada penelitian
kualitatif, berupa kalimat pertanyaan yang menjadi acuan peneliti
untuk memecahkan rumusan masalah penelitian atau untuk
menjawab tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian ini dijawab
melalui tahapan penelitian yang benar.
c. BAB III Metodologi Penelitian, memuat :
1). Jenis dan Desain penelitian
Desain dan jenis penelitian dipilih berdasarkan dengan masalah
yang dirumuskan, kerangka konsep dan hipotesis/pertanyaan
penelitian. Desain dan jenis penelitian yang dipilih disebutkan
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dan dijabarkan secara rinci dan ringkas.
a). Penelitian kuantitatif yang dapat digunakan dalam penulisan
skripsi terdiri atas :
(1). Penelitian Analitik / Observasional
Penelitian analitik
sebab

akibat

atau

bertujuan untuk

mengkaji

determinan dari suatu

dalam penelitian analitik

dibuat

suatu

hubungan

fenomena.

Jadi

kesimpulan yang

sifatnya sebab akibat. Hubungan sebab akibat seperti itu tidak
selalu bersifat kausal, tetapi juga bisa korelasional.
penelitian ini tidak
analitik dapat

Dalam

ada intervensi dari peneliti. Penelitian

dibagi

menjadi

(Cross Sectional study),

:

penelitian

potong-lintang

Penelitian Pembanding (Case Control

Study) dan peneiltian kohort (Cohort Study).
(2). Penelitian Eksperimental
Penelitian eksperimental adalah
penelitinya memiliki

suatu

otoritas untuk

penelitian yang

memberikan perlakukan

(intervensi) kepada subjek penelitian. Penelitian eksperimental
dibagi menjadi dua
(true
(quasi

yaitu : penelitian ekperimental murni

experimental study)
experimental

dan penelitian

study).

Pada

eksperimental kuasi

penelitian eksperimental

kuasi tidak dilakukan alokasi

subjek

secara

dalam

dan

tidak

kelompok -kelompok

pengendalian variabel-variabel

pengganggu

acak

ke

dilakukan

yang

utama.

Rancangan penelitian eksperimental murni terdiri dari :
(a). Rancangan Acak Lengkap
(b). Rancangan Faktorial
(c). Rancangan Sama Subjek
(d). Rancangan Pola Silang
(e). Rancangan blok lengkap teracak
(f). Rancangan blok tak lengkap berimbang
Rancangan penelitian eksperimental kuasi adalah
(a). Rancangan pretest dan posttest (one group pretest-postest)
(b). Rancangan Solomon (Randomized Solomon for four group
design)
(c). Rancangan pretest dan posttest dengan kelompok
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kontrol ( Pretest-posttest with control group design
Namun,

mahasiswa

Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika sampai

saat ini hanya diperkenankan melakukan penelitian kuantitatif sampai
quasi eksperimental
b). Penelitian Kualitatif
Penelitian

yang

bertujuan untuk

memperoleh pemahaman

dengan menggunakan metode tertentu yang mampu mengeksplorasi
masalah

sosial

mengembangkan
menganalisis

atau

manusia.

sesuatu

yang

Dalam

hal

kompleks

ini peneliti

dan

kalimat, menceritakan pendapat

holistik,

responden

serta

menelitinya di konteks yang sesungguhnya (alamiah).
Contoh aplikasi tujuan penelitian kualitatif pada program kesehatan :
(1) Mengeksplorasi masalah kesehatan yang tidak banyak diketahui
sebelumnya
(2) Mengidentifikasi persepsi lokal mengenai kesehatan dan prioritas
pembangunan
(3) Mengidentifikasi strategi intervensi dan target populasi yang
relevan
2). Tempat dan waktu penelitian ( sesuai rencana penelitian ).
Bagian

ini

menjelaskan

keseluruhan

tentang

waktu

penelitian

secara

dari penyusunan proposal hingga laporan akhir dan

ujian/pertanggungjawaban penelitian. Waktu pengambilan data juga perlu
disebutkan secara detail. Tempat menunjukkan lokasi penelitian. Kedua
hal ini bisa menjadi

pertimbangan dalam menentukan visibilitas

pelaksanaan penelitian
3).Populasi dan sampel (mencakup kriteria inklusi dan eksklusi)
a). Batasan Populasi
Batasan

populasi

menggambarkan

ciri-ciri

kelompok

penelitian, dapat berupa ciri lokasi geografik

atau

administratif

(kelurahan,

kerja

puskesmas),

kecamatan,

kabupaten,

wilayah

karakteristik subjek (jenis kelamin, usia, paritas, spesies), dan
karakteristik penyakit (jenis penyakit,
obat yang

digunakan,

jenis

populasi

didasarkan

atas

ini

keparahan penyakit, jenis

bangsal
masalah

perawatan). Pembatasan
dan

tujuan

penelitian.

Secara eksplisit batasan populasi dapat dinyatakan dalam kriteria
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inklusi dan eksklusi. Perekatan subjek penelitian kriteria inklusi
dilakukan terhadap subjek yang ditemui dengan melakukan dua
kali saringan.

Saringan pertama

batasan-batasan

yang

disebut

kriteria inklusi adalah

mengijinkan subjek

masuk

ke

dalam

penelitian.Tetapi tidak semua subjekyang masuk dalam saringan
pertama

otomatis

boleh terlibat dalam penelitian,

yakni jika

mereka memiliki kontra indikasi tertentu. Saringan kedua inilah yang
disebut kriteria eksklusi.
b). Besar Sampel
Suatu

penelitian

anggota

seharusnya

populasi.

Akan

dilakukan

terhadap

seluruh

tetapi penelitian terhadap

seluruh

anggota populasi memerlukan dukungan dana, peralatan, waktu dan
tenaga yang sangat besar. Sebagian dari populasi disebut sampel.
Besar sampel harus ditentukan dengan menggunakan rumus yang
sesuai. Pilih dan sajikan rumus yang sesuai tersebut pada bagian
ini,

kemudian lakukan

perhitungan

besar

sampel

dengan

menggunakan rumus tersebut.
c). Cara Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel

meliputi teknik

pengambilan sampel

probabilistik dan non probabilistik. Teknik

pengambilan sampel

probabilistik
(simple

meliputi

random

( systematic

sampling),

sampling),

(stratified random
( multistage
:

pengambilan sampel

dan

sampling).
sampling

sampling, convenience

sampel

acak

pengambilan sampel

sampling),

( cluster sampling),
meliputi

pengambilan

acak

pengambilan sampel

pengambilan
Pengambilan

aksidental
sampling)

atau

sampel

sederhana
sistematik
stratifikasi
kelompok
bertingkat

sampel non-probabilistik
seadanya

sampling

(accidental

kuota

(quota

sampling), sampling bola salju (snowball sampling).
4). Variabel penelitian
Penetapan
yang

variabel penelitian didasarkan

telah

atas

kerangka konsep

dibangun berdasarkan tinjauan pustaka. Variabel-

variabel penelitian dikelompokkan menurut fungsinya yaitu variabel
pengaruh
terpengaruh

(Independent

variabel,

( dependent variabel,
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pengganggu (nuisance variable)

dan

variabel terkendali. Dalam

penelitian tertentu dikenal juga variabel antara ( intervening variable)
dan variabel moderator.
5). Definisi

Operasional

(

mencakup

skala

variabel,

cara

pengukuran, satuan variabel dan rentang nilai variabel )
Definisi operasional variabel adalah uraian yang menjelaskan
variabel/aspek yang diamati dalam penelitian, variabel yang
mempengaruhi (variabel bebas), variabel yang dipengaruhi (variabel
terikat), variabel pengganggu dan pengendaliannya (jika ada).
Definisi ini menguraikan

secara operasional mengenai apa dan

bagaimana variabel diperoleh dan diukur, jenis data/hasil ukur
yang diperoleh, satuan, dan skala datanya. Definisi dan parameter
yang diuraikan sedapat mungkin mengacu pada referensi/penelitian
sebelumnya atau ukuran-ukuran statistik seperti mean, median,
kuintil, dan sebagainya
6). Teknik pengumpulan data
a). Jenis data dan instrumen serta peralatan
Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan
dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut
juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.
Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya
secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk
mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara,
diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD), pengukuran,
pemeriksaan, dan penyebaran kuesioner.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti
dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).
Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro
Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.
Instrumen

penelitian

menjelaskan

tentang

alat-alat ukur

yang

digunakan dalam penelitian dapat berupa alat ukur standar seperti
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timbangan, termometer dan

dapat berupa kuesioner baik terbuka

maupun tertutup. Alat ukur disebut baik jika memiliki dua atribut
yaitu valid (sahih) dan reliable
peneliti

harus

melakukan

meningkatkan validitas

(terpercaya).

kajian

untuk

Untuk

itu,

mengukur

dan

dan reliabilitas alat ukur tersebut dengan

cara melakukan uji coba ( try out). Harus dijelaskan bagaimana uji
coba tersebut dilaksanakan, dalam hal: kapan, dengan metode apa,
siapa

subjeknya,

analisis

datanya dan

bagaimana

hasilnya.

Instrumen penelitian meliputi bahan dan alat, dan analisa kimia yang
digunakan dalam penelitian.
b). Validitas dan reliabilitas instrument
(1) Untuk alat ukur/instrumen
Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui
tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur yang digunakan.
Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang
dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen
yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu
kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan
data
konsisten. yang
Dengan
katamemiliki
lain, reliabilitas
Untukyang
alat/instrumen
sudah
ketetapaninstrumen
validitas
dan reliabilitas yang dipergunakan dalam penelitian lain,
penulis harus mencantumkan referensi/sumber alat/instrumen
yang Pengukur/Enumerator
telah ditetapkan
(2 Untuk
) Untuk
pengukur/enumerator
yang
telah
bekerja
sesuai
bidang
kompetensi/keahliannya
maka uji akurasi dan presisi tidak
dilakukan.

Untuk

pengukur/enumaretor

diluar

ketentuan

tersebut harus melakukan uji akurasi dan uji presisi.
7 ) . Pengolahan dan analisis data
a). Persiapan Pengolahan data ( mengecek kelengkapan instrument
(editing), koding dan tabulating data).
b). Analisis data (univariate, bivariate dan multivariate (jika ada)).
8). Jalannya penelitian
Menyajikan
secara

kronologis

langkah-langkah

yang

dilakukan peneliti

dalam proses penelitian. Uraian ini penting,
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karena dapat

digunakan untuk

menilai

apakah proses

penelitian dapat mempengaruhi hasil penelitian.
9). Etika Penelitian
Uraian tentang risiko penelitian yang mungkin timbul pada
responden dan peneliti selama penelitian serta cara mengatasi risiko
termasuk aplikasi prinsip-prinsip etik yang dipakai. Juga diuraikan
bagaimana memperoleh persetujuan dari calon responden dan
persetujuan dari Komisi Etik. Lembar persetujuan Komisi Etik
dilampirkan pada laporan akhir penelitian
3. Bagian Akhir
a. Daftar Pustaka : ditulis berdasar Harvard style secara konsisten.
Pustaka yang diacu minimal 10 tahun terakhir, dengan jumlah pustaka
yang digunakan minimal 15 buah. Komposisi daftar pustaka meliputi :
teks book maksimal 50%, hasil penelitian/jurnal minimal 40%, web
maksimal 10%. Tidak diperkenankan mensitasi dari blog dan hand out
b. Lampiran, dapat terdiri atas :
1). Kuisioner penelitian
2). Hasil output analisa data
3). Fotocopy Lembar Konsultasi Skripsi
4). Surat Izin Penelitian
5). Surat etical Clearens
6). Foto – foto yang relevan
B. Ketentuan Kertas
Spesifikasi kertas yang digunakan:
1. Jenis

: HVS

2. Warna

: Putih polos

3. Berat

: 80 gram

4. Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm)
C. Ketentuan Pengetikan
Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut:
1. Pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas (single side).
2. Posisi penempatan teks pada tepi kertas
a.

Batas kiri

: 4 cm (termasuk 1 cm untuk penjilidan)

dari tepi kertas
b. Batas kanan : 3 cm dari tepi kertas
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c. Batas atas

: 4 cm dari tepi kertas

d. Batas bawah : 3 cm dari tepi kertas
3. Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman font 12, sub judul
bab font 12 bold, judul bab font 12 bold dan diketik rapi (rata kiri
kanan – justify).
4. Jarak antar baris 2 spasi, kecuali untuk abstrak, kutipan langsung,
judul dan isi tabel, gambar, daftar pustaka diketik 1 spasi
5. Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan
seragam.
6. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf besar, ukuran
font 12, tebal. Penulisan nomor dan judul subbab dimulai dari kiri,
dimulai dengan huruf besar, ukuran font 12, tebal.
7. Huruf miring hanya untuk kata asing
8. Penulisan lambang/notasi matematik harus ditulis dengan rapi sesuai
dengan tujuan penulisan, seperti rumus matematik, simbol-simbol
sebagaimana yang berlaku dalam pengetikan yang ada di MS-Word.
9. Bilangan diketik dengan angka arab, kecuali jika berada pada awal
kalimat sebaiknya ditulis dengan huruf, bukan angka.
10. Ruangan dalam naskah halaman harus terisi penuh, kecuali akan
dimulai alinea baru, gambar, tabel, sub judul atau hal-hal khusus.
11. Jika ada rincian yang harus disusun ke bawah, harus
menggunakan penomoran (dengan huruf atau angka arab) dan tidak
dibenarkan menggunakan bulleted atau symbol.
D. Ketentuan Penulisan
1. Judul ditulis dengan huruf kapital, tebal dan simetris
2. Sub judul diawali dengan huruf kapital, kecuali untuk kata depan dan
kata sambung. Semua ditulis simetris, huruf tebal dan tanpa diakhiri
dengan titik. Penomoran sub judul dengan menggunakan huruf kapital
(A, B, C dst).
3. Anak sub judul dimulai dari batas kiri dan hanya awal kalimat yang
menggunakan huruf besar tanpa diakhiri dengan titik. Penomoran
dilakukan dengan angka (1, 2, 3, dst)
4. Sub anak sub judul dimulai dari ketikan ke-6 diikuti dengan titik.
Kalimat pertama menyusul kemudian, diketik terus ke belakang
dalam satu baris. Penomoran dilakukan dengan huruf kecil (a, b, c,
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dst)
5. Anak sub anak sub judul dimulai dari batas kiri. Kalimat
selanjutnya

mengikuti dibelakangnya. Baris kedua dan baris

selanjutnya digunakan fasilitas hanging 6 pt.
Menggunakan hanging ident 6 pt. Penomoran dilakukan dengan
angka arab dan kurung tutup 1)., 2)., 3)., dst.
A.

1.

a.

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

E. Penomoran Halaman
Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apa pun. Jenis nomor
halaman ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan angka latin.
1. Angka Romawi Kecil
Digunakan untuk bagian awal proposal skripsi, kecuali Halaman
Sampul. Letak : tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas.
Khusus untuk Halaman Judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap
diperhitungkan.
2. Angka Latin
Digunakan untuk bagian isi dan bagian akhir skripsi. Untuk
penomoran halaman terdepan setiap BAB terletak di bawah bagian
tengah, dilanjutkan halaman berikutnya dibagian kanan atas.
F. Penjelasan Sistematika Penulisan Proposal Skripsi
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR ISTILAH
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
B. Perumusan masalah
C. Tujuan (umum dan khusus)
D. Manfaat (manfaat teoritis dan praktis)
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E. Keaslian penelitian (Metode: desain sampel, nama peneliti,
tahun, variabel, hasil)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
B. Kerangka teori
C. Kerangka konsep
D. Hipotesis / Pertanyaan penelitian
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian dan desain penelitian
B. Waktu dan tempat penelitian
C. Populasi dan sampel
D. Variabel (cara pengukuran dan cara pengamatan)
E. Definisi operasional
F. Alat dan bahan/Instrumen penelitian
G. Uji validitas dan reliabilitas (bila ada)
H. Analisa data penelitian
I. Jalannya Penelitian
J. Etika Penelitian
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB III
PANDUAN PENULISAN SKRIPSI
A. Kerangka penulisan Skripsi
Skripsi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Awal, Bagian
Utama dan Bagian Akhir.
1. Bagian Awal
a.

Halaman Sampul depan (cover)
1). Judul Skripsi, huruf kapital dengan font times new roman 16 spasi 1
bold, maksimum terdiri dari 20 kata. Apabila diperlukan lebih
banyak informasi ditulis dalam sub judul dibawah judul utama
dengan huruf kecil.
2). Keterangan tambahan : dibawah judul ditulis : SKRIPSI
dengan font times new roman 14, bold
3). Logo Poltekkes Kaltim, berukuran 5 X 5 cm berbentuk
bulat, berwarna kuning sesuai warna logo aslinya.
4) Di bawah logo ditulis : Diajukan sebagai syarat untuk mencapai
Sarjana Terapan Gizi dengan font times new roman 12, bold
5). Nama mahasiswa : ditulis lengkap huruf kapital, dibawahnya ditulis
Nomor Induk Mahasiswa. dengan font times new roman 14, bold
6). Nama instansi : pada bagian bawah ditulis : Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, Politeknik Kesehatan Kalimantan
Timur, Jurusan Gizi Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
diikuti tahun diajukan font times new roman 16 spasi 1 bold

b.

Halaman judul , diisi sama seperti pada sampul depan

c.

Lembar persetujuan, halaman ini merupakan halaman persyaratan
mahasiswa untuk mengikuti ujian proposal penelitian yang dibuktikan
adanya tanda tangan pembimbing I dan II, terdiri dari :
1). Tulisan “LEMBAR PERSETUJUAN” font times new roman 14,
bold
2) Dibawahnya disertai tulisan “SKRIPSI” font times new roman 14,
bold
3) Judul proposal sesuai dalam halaman judul ” font times new roman
14, bold spasi 1
4). Nama dan NIM mahasiswa dalam huruf kapital, font times new
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roman 14, bold spasi 1
5). Kalimat “Telah disetujui untuk dilaksanakan ujian proposal
Skripsi Pada tanggal (diisi oleh mahasiswa) dan dinyatakan
telah memenuhi syarat” font times new roman 14, spasi 1
6).Tanda tangan,NIDN dan nama lengkap pembimbing I dan II
d. Halaman pengesahan, halaman ini merupakan halaman yang
menyatakan mahasiswa telah selesai melakukan revisi skripsi dan
sebagai syarat untuk melakukan penelitian. Halaman ini dibuktikan
dengan adanya tanda tangan pembimbing I dan II, serta penguji
Utama, halaman ini terdiri dari :
1). Tulisan “HALAMAN PENGESAHAN” font times new roman 14,
bold
2) Dibawahnya disertai tulisan “SKRIPSI” font times new roman 14,
bold
3) Judul proposal sesuai dalam halaman judul ” font times new roman
14, bold spasi 1
4). Nama dan NIM mahasiswa dalam huruf kapital, font times new
roman 14, bold spasi 1
5). Kalimat “Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada
tanggal … (diisi oleh mahasiswa) dan dinyatakan telah
memenuhi syarat” font times new roman 14, spasi 1
6).Tanda tangan,NIP (bila ada) dan nama lengkap pembimbing I, II,
dan penguji
e. Kata pengantar
Halaman Kata Pengantar memuat pengantar singkat atas karya
ilmiah. Halaman Kata Pengantar secara umum, adalah sebagai
berikut:
1). Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12
poin, spasi 1,5
2). Judul Kata Pengantar ditulis dengan tipe Times New Roman 12
poin, dicetak tebal dan huruf besar.
3). Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari
pihak luar, lalu keluarga atau teman.
4). Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih
adalah 2 x 1,5 spasi. Contoh Kata Pengantar dapat dilihat pada
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Lampiran
f. Daftar isi
Daftar isi memuat secara menyeluruh isi skripsi (contoh daftar isi
terlampir). Tulisan “DAFTAR ISI” ditulis dengan font times new roman
14, bold sedangkan isinya ditulis dalam font times new roman 12 spasi 1
Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 3 spasi.
g. Daftar Tabel (contoh daftar tabel terlampir)
h. Daftar Gambar (contoh daftar gambar terlampir)
i. Daftar Istilah dan Singkatan (contoh daftar istilah terlampir)
j. Daftar Lampiran (contoh daftar lampiran terlampir)
2. Bagian Utama
a. BAB I. Pendahuluan, memuat :
1). Latar belakang
Latar belakang masalah berisi alasan-alasan peneliti
melakukan suatu penelitian dengan cara mendiskripsikan
penelitian,

masalah

mengapa masalah

penelitian
tersebut

dan

perlu

menjelaskan
diteliti.

untuk
konteks

bagaimana

Hal-hal

dan

yang perlu

diperhatikan dalam penulisan latar belakang :
a). Ada fakta yang disampaikan dan melatarbelakangi permasalahan
yang diteliti
b). Ada manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut.
c). Ada sesuatu yang perlu diketahui atau perlu ditingkatkan dengan
melihat fakta-fakta yang sudah ada.
d). Ditulis dengan singkat, padat dan memuat ketiga item di atas.
Pola pengungkapan mengikuti kerucut terbalik, dari hal yang
umum menuju ke khusus, muncul masalah, kemudian menuju ke
judul/hal yang diteliti.
2). Perumusan masalah ( Identifikasi masalah )
Perumusan masalah merupakan kalimat-kalimat ringkas

yang

dijabarkan menjadi lebih operasional dan memungkinkan pengukuran
variabel-variabel penelitian.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah:
a). Masalah sebaiknya dirumuskan dengan ringkas.
b). Rumusan masalah dapat mempersoalkan hubungan atau perbedaan.
c). Rumusan masalah dapat berbentuk kalimat tanya.
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d). Rumusan masalah harus konsisten dengan tujuan, hipotesis dan
kesimpulan. Beberapa contoh format rumusan masalah sebagai
berikut: “Apakah ada hubungan promosi susu formula terhadap
Pemberian ASI Eksklusif”
3). Tujuan penelitian ( tujuan umum dan khusus )
Tujuan terkait dengan masalah yang akan diteliti/dipecahkan. Tujuan
dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan
umum menggambarkan judul, sedang tujuan khusus adalah rincian
dari tujuan umum, dapat dioperasionalkan dan diukur, dan dapat
dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.
4). Manfaat penelitian ( teoritis dan praktis )
Manfaat merupakan identifikasi keuntungan langsung maupun tidak
langsung dari penelitian. Manfaat penelitian juga merupakan uraian
secara jelas dan khusus, bagaimana pihak-pihak yang terkait dapat
diuntungkan karena penelitian tersebut. Manfaat penelitian secara
umum dibagi menjadi 2, yakni : (1) manfaat teoritis bagi
pengembangan ilmu pengetahuan; (2) manfaat praktik, seperti untuk
masyarakat, pemerintah/stake holder.
5). Orisinalitas/Keaslian penelitian
a) Menyebutkan penelitian terdahulu yang serupa dalam bentuk
abjad yang memuat nama peneliti, judul, lokasi dan tahun
penelitian, desain, variabel penelitian dan hasil penelitian.
b) Menyebutkan dan menjelaskan perbedaan dengan penelitian
sebelumnya menncakup permasalahan, hipotesa, desain, variabel,
analisa statistik, lokasi dan waktunya.
b. BAB II Tinjauan Pustaka, memuat :
1). Dasar Teori
Mengungkapkan secara sistematis teori-teori, acuan, standar, atau
hasil-hasil penelitian sebelumnya dan terkait dengan penelitian
yang akan dilakukan. Semua referensi (jurnal, buku, atau sumber
otentik lainnya) yang dirujuk harus disebutkan dalam teks dengan
mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, referensi ini
harus tertulis dalam daftar pustaka.
a). Relevan : Pustaka yang dikutip hendaknya relevan
(menjangkau permasalahan yang diuraikan).
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b). Asli : sejauh mungkin dalam jurnal atau buku- buku terkait, tidak
mengutip)
c). Mutakhir ( terbitan 10 tahun terakhir, terbaru dari pustaka yang
ada)
d). Kutipan harus disajikan dalam daftar pustaka sesuai kaidah
penulisan daftar pustaka secara konsisten (Harvard style)
e).Selanjutnya di ringkas dan di buat dalam satu bagan sebagai
kerangka teori.
2). Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan perpaduan dari akar dalam sejumlah
teori yang terkait
Kerangka

teori

dengan penelitian yang

dilakukan.

memberikan panduan kepada kita pada saat

kita membaca pustaka dengan kata
dapat

akan

mengembangkan

lain peneliti

kerangka teori

tidak

akan

kalau peneliti belum

mempelajari pustaka.
3). Kerangka Konsep
Kerangka konsep berasal dari kerangka teori dan biasanya
berkonsentrasi pada satu
kerangka konsep timbul

bagian

dari kerangka teori.

Jadi

dari kerangka teori dan berhubungan

dengan masalah penelitian yang spesifik.
4). Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian
Hipotesis menyatakan hubungan antara variabel yang diteliti
sebagai kesimpulan sementara yang diharapkan akan dibuktikan
dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ditulis pada penelitian
kualitatif, berupa kalimat pertanyaan yang menjadi acuan peneliti
untuk memecahkan rumusan masalah penelitian atau untuk
menjawab tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian ini dijawab
melalui tahapan penelitian yang benar.
c. BAB III Metodologi Penelitian, memuat :
1). Jenis dan Desain penelitian
Desain dan jenis penelitian dipilih berdasarkan dengan masalah
yang dirumuskan, kerangka konsep dan hipotesis/pertanyaan
penelitian. Desain dan jenis penelitian yang dipilih disebutkan
dan dijabarkan secara rinci dan ringkas.
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a). Penelitian kuantitatif yang dapat digunakan dalam penulisan
skripsi terdiri atas :
(1). Penelitian Analitik / Observasional
Penelitian analitik
sebab

akibat

atau

bertujuan untuk

mengkaji

determinan dari suatu

dalam penelitian analitik

dibuat

suatu

hubungan

fenomena.

Jadi

kesimpulan yang

sifatnya sebab akibat. Hubungan sebab akibat seperti itu tidak
selalu bersifat kausal, tetapi juga bisa korelasional.
penelitian ini tidak
analitik dapat

Dalam

ada intervensi dari peneliti. Penelitian

dibagi

menjadi

(Cross Sectional study),

:

penelitian

potong-lintang

Penelitian Pembanding (Case Control

Study) dan peneiltian kohort (Cohort Study).
(2). Penelitian Eksperimental
Penelitian eksperimental adalah
penelitinya memiliki

suatu

otoritas untuk

penelitian yang

memberikan perlakukan

(intervensi) kepada subjek penelitian. Penelitian eksperimental
dibagi menjadi dua
(true
(quasi

yaitu : penelitian ekperimental murni

experimental study)
experimental

dan penelitian

study).

Pada

eksperimental kuasi

penelitian eksperimental

kuasi tidak dilakukan alokasi

subjek

secara

dalam

dan

tidak

kelompok -kelompok

pengendalian variabel-variabel

pengganggu

acak

ke

dilakukan

yang

utama.

Rancangan penelitian eksperimental murni terdiri dari :
(a). Rancangan Acak Lengkap
(b). Rancangan Faktorial
(c). Rancangan Sama Subjek
(d). Rancangan Pola Silang
(e). Rancangan blok lengkap teracak
(f). Rancangan blok tak lengkap berimbang
Rancangan penelitian eksperimental kuasi adalah
(a). Rancangan pretest dan posttest (one group pretest-postest)
(b). Rancangan Solomon (Randomized Solomon for four group
design)
(c). Rancangan pretest dan posttest dengan kelompok
kontrol ( Pretest-posttest with control group design
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Namun,

mahasiswa

Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika sampai

saat ini hanya diperkenankan melakukan penelitian kuantitatif sampai
quasi eksperimental
b). Penelitian Kualitatif
Penelitian

yang

bertujuan untuk

memperoleh pemahaman

dengan menggunakan metode tertentu yang mampu mengeksplorasi
masalah

sosial

mengembangkan
menganalisis

atau

manusia.

sesuatu

yang

Dalam

hal

kompleks

ini peneliti

dan

kalimat, menceritakan pendapat

holistik,

responden

serta

menelitinya di konteks yang sesungguhnya (alamiah).
Contoh aplikasi tujuan penelitian kualitatif pada program kesehatan :
(1) Mengeksplorasi masalah kesehatan yang tidak banyak diketahui
sebelumnya
(2) Mengidentifikasi persepsi lokal mengenai kesehatan dan prioritas
pembangunan
(3) Mengidentifikasi strategi intervensi dan target populasi yang
Relevan.
2). Tempat dan waktu penelitian ( sesuai rencana penelitian ).
Bagian

ini

menjelaskan

keseluruhan

tentang

waktu

penelitian

secara

dari penyusunan proposal hingga laporan akhir dan

ujian/pertanggungjawaban penelitian. Waktu pengambilan data juga perlu
disebutkan secara detail. Tempat menunjukkan lokasi penelitian. Kedua
hal ini bisa menjadi

pertimbangan dalam menentukan visibilitas

pelaksanaan penelitian
3).Populasi dan sampel (mencakup kriteria inklusi dan eksklusi)
a). Batasan Populasi
Batasan

populasi

menggambarkan

ciri-ciri

kelompok

penelitian, dapat berupa ciri lokasi geografik

atau

administratif

(kelurahan,

kerja

puskesmas),

kecamatan,

kabupaten,

wilayah

karakteristik subjek (jenis kelamin, usia, paritas, spesies), dan
karakteristik penyakit (jenis penyakit,
obat yang

digunakan,

jenis

populasi

didasarkan

atas

ini

keparahan penyakit, jenis

bangsal
masalah

perawatan). Pembatasan
dan

tujuan

penelitian.

Secara eksplisit batasan populasi dapat dinyatakan dalam kriteria
inklusi dan eksklusi. Perekatan subjek penelitian kriteria inklusi
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dilakukan terhadap subjek yang ditemui dengan melakukan dua
kali saringan.

Saringan pertama

batasan-batasan

yang

disebut

kriteria inklusi adalah

mengijinkan subjek

masuk

ke

dalam

penelitian.Tetapi tidak semua subjekyang masuk dalam saringan
pertama

otomatis

boleh terlibat dalam penelitian,

yakni jika

mereka memiliki kontra indikasi tertentu. Saringan kedua inilah yang
disebut kriteria eksklusi.
b). Besar Sampel
Suatu

penelitian

anggota

seharusnya

populasi.

Akan

dilakukan

terhadap

seluruh

tetapi penelitian terhadap

seluruh

anggota populasi memerlukan dukungan dana, peralatan, waktu dan
tenaga yang sangat besar. Sebagian dari populasi disebut sampel.
Besar sampel harus ditentukan dengan menggunakan rumus yang
sesuai. Pilih dan sajikan rumus yang sesuai tersebut pada bagian
ini,

kemudian lakukan

perhitungan

besar

sampel

dengan

menggunakan rumus tersebut.
c). Cara Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel

meliputi teknik

pengambilan sampel

probabilistik dan non probabilistik. Teknik

pengambilan sampel

probabilistik
(simple

meliputi

random

( systematic

sampling),

sampling),

(stratified random
( multistage
:

pengambilan sampel

dan

sampling).
sampling

sampling, convenience

sampel

acak

pengambilan sampel

sampling),

( cluster sampling),
meliputi

pengambilan

acak

pengambilan sampel

pengambilan
Pengambilan

aksidental

sampel

sistematik
stratifikasi
kelompok
bertingkat

sampel non-probabilistik

atau

seadanya

sampling

sampling)

sederhana

(accidental

kuota

(quota

sampling), sampling bola salju (snowball sampling).
4). Variabel penelitian
Penetapan
yang

variabel penelitian didasarkan

telah

atas

kerangka konsep

dibangun berdasarkan tinjauan pustaka. Variabel-

variabel penelitian dikelompokkan menurut fungsinya yaitu variabel
pengaruh
terpengaruh

(Independent

variabel,

variabel

( dependent variabel,

pengganggu (nuisance variable)
Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.

dan

variabel

bebas),

variabel

terikat),

variabel

variabel terkendali. Dalam
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penelitian tertentu dikenal juga variabel antara ( intervening variable)
dan variabel moderator.
5). Definisi Operasional ( mencakup skala variabel, cara
pengukuran, satuan variabel dan rentang nilai variabel )
Definisi operasional variabel adalah uraian yang menjelaskan
variabel/aspek yang diamati dalam penelitian, variabel yang
mempengaruhi (variabel bebas), variabel yang dipengaruhi (variabel
terikat), variabel pengganggu dan pengendaliannya (jika ada).
Definisi ini menguraikan

secara operasional mengenai apa dan

bagaimana variabel diperoleh dan diukur, jenis data/hasil ukur
yang diperoleh, satuan, dan skala datanya. Definisi dan parameter
yang diuraikan sedapat mungkin mengacu pada referensi/penelitian
sebelumnya atau ukuran-ukuran statistik seperti mean, median,
kuintil, dan sebagainya
6). Teknik pengumpulan data
a). Jenis data dan instrumen serta peralatan
Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan
dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut
juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.
Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya
secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk
mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara,
diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD), pengukuran,
pemeriksaan, dan penyebaran kuesioner.
Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti
dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).
Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro
Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.
Instrumen

penelitian

menjelaskan

tentang

alat-alat ukur

yang

digunakan dalam penelitian dapat berupa alat ukur standar seperti
timbangan, termometer dan

dapat berupa kuesioner baik terbuka

maupun tertutup. Alat ukur disebut baik jika memiliki dua atribut
yaitu valid (sahih) dan reliable
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peneliti

harus

melakukan

meningkatkan validitas

kajian

untuk

mengukur

dan

dan reliabilitas alat ukur tersebut dengan

cara melakukan uji coba ( try out). Harus dijelaskan bagaimana uji
coba tersebut dilaksanakan, dalam hal: kapan, dengan metode apa,
siapa

subjeknya,

analisis

datanya dan

bagaimana

hasilnya.

Instrumen penelitian meliputi bahan dan alat, dan analisa kimia yang
digunakan dalam penelitian.
b). Validitas dan reliabilitas instrument
(1) Untuk alat ukur/instrumen
Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui
tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur yang digunakan.
Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang
dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen
yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu
kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan
data
konsisten. yang
Dengan
katamemiliki
lain, reliabilitas
Untukyang
alat/instrumen
sudah
ketetapaninstrumen
validitas
dan reliabilitas yang dipergunakan dalam penelitian lain,
penulis harus mencantumkan referensi/sumber alat/instrumen
yang Pengukur/Enumerator
telah ditetapkan
(2) Untuk
Untuk
pengukur/enumerator
yang
telah
bekerja
sesuai
bidang
kompetensi/keahliannya
maka uji akurasi dan presisi tidak
dilakukan.

Untuk

pengukur/enumaretor

diluar

ketentuan

tersebut harus melakukan uji akurasi dan uji presisi.
7 ) . Pengolahan dan analisis data
a). Persiapan Pengolahan data ( mengecek kelengkapan instrument
(editing), koding dan tabulating data).
b). Analisis data (univariate, bivariate dan multivariate (jika ada)).
8). Jalannya penelitian
Menyajikan
secara

langkah-langkah

kronologis

karena dapat

yang

dilakukan peneliti

dalam proses penelitian. Uraian ini penting,

digunakan untuk

menilai

apakah proses

penelitian dapat mempengaruhi hasil penelitian.
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9). Etika Penelitian
Uraian tentang risiko penelitian yang mungkin timbul pada
responden dan peneliti selama penelitian serta cara mengatasi risiko
termasuk aplikasi prinsip-prinsip etik yang dipakai. Juga diuraikan
bagaimana memperoleh persetujuan dari calon responden dan
persetujuan dari Komisi Etik. Lembar persetujuan Komisi Etik
dilampirkan pada laporan akhir penelitian
d. BAB IV. memuat hasil dan pembahasan
1.

Hasil
Hasil penelitian ditulis mengacu pada tujuan yang dicapai
melalui penelitian ini, serta dibahas sesuai dengan kajian teori
dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian dapat tampilkan
melalui tiga jenis penyajian yakni penyajian tekstual, penyajian
tabular dan penyajian grafik/gambar. Data ditampilkan melalui
teks secara naratif, kemudian informasi yang sama juga
ditampilkan lagi dengan menggunakan table/grafik/gambar. Dalam
penulisan tekstual, peneliti diwajibkan untuk mendeskripsikan
data secara jelas dan rinci tanpa mengurangi isi pokok yang akan
disampaikan kepada pembaca. Yang harus dituliskan secara
naratif adalah hal- hal yang menonjol dari data tersebut,
missalnya : presentase (frekuensi) terbesar,
presentase (frekuensi) terkecil, rerata terbesar, rerata terkecil,
atau perbedaan (selisih) terbesar,

perbedaan (selisih) terkecil

atau hubungan yang bermakna. Beberapa hal yang harus
diperhatikan pada saat membuat tabel adalah :
a) Data yang dituliskan dalam tabel adalah data yang sudah
diolah (sudah dikelompokkan dalam kategori, interval atau
sudah dihitung ukuran-ukuran deskriptifnya), bukan data
kasar.
b) Tabel harus independen, artinya table menerangkan dirinya
sendiri. Maka sebuah tabel harus berisi penjelasan yang
lengkap yang berkaitan dengan judul, kode/symbol yang
digunakan, label pada baris dan kolom, serta sumber data.
c) Judul tabel harus dibuat ringkas tetapi jelas.
d) Bila di dalam table digunakan symbol-simbol/singkatan,
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diberi keterangan di bagian bawah kiri tabel.
e) Kategori atau label sebagai kepala kolom dan baris harus
ditulis dengan jelas.
f) Bila tabel menyajikan data sekunder, harus disebutkan sumber
data tersebut.
g) Sebuah tabel tidak boleh dipotong atau disajikan pada dua
halaman. Bila peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk
grafik, yang perlu diperhatikan adalah :
(1) Grafik harus informatif, singkat dan jelas.
(2) Judul grafik tidak menggunakan kata “grafik”, melainkan
“gambar”. Karena gambar (figure) mencakup grafik,
gambar, sketsa, peta dan skema (missal : kerangka konsep).
Beberapa dokumen yang diperlukan sebagai pendukung harus
dilampirkan pada laporan akhir, misalnya ijin penelitian, foto-foto
kegiatan penelitian, hasil analisis data, gambar desain baru produk
penelitian, dan surat keterangan melaksanakan penelitian.
Hasil penelitian pada penelitian kualitatif memuat karakteristik
partisipan,
dinarasikan).

hasil analisis tema dalam transkrip (tulisan yang
Selain

itu

memuat

catatan

lapangan

yang

mendukung hasil penelitian, dan dapat pula ditambahakan foto foto. Uraian inti dari hasil penelitian kualitatif yang telah
dilakukan diharapkan

mudah dimengerti dan dipahami oleh

pembaca.
2. Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada teori yang ada, hasilhasil penelitian sebelumnya, temuan-temuan oleh peneliti lain
yang relevan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti,
kemungkinan aplikasi dari temuan, dan keterbatasan dari
penelitian. Pembahasan, tentang hasil yang diperoleh, berupa
penjelasan secara teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif,
atau

secara

statistis.

Kekuatan argumentasi peneliti menjadi

sangat penting pada bagian ini karena dikemukakan berdasarkan
bukti-bukti ilmiah yang ada dari peneliti-peneliti lain yang
mutakhir, harus bersifat seimbang, tidak memihak, perlu
mengandalkan hasil -hasil penelitian lain baik yang hasilnya
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sejalan maupun bertentangan dengan hasil penelitian yang
diperoleh peneliti. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat sesuai
dengan hipotesis dapat juga tidak sesuai dengan hipotesis.
3. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang
sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian tapi
karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu
sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar
kendalikan peneliti.
e. BAB V. memuat kesimpulan dan saran
1. Kesimpulan
Kesimpulan memuat hal-hal penting yang ditemui di lapangan
mengacu

pada

tujuan yang dicapai melalui penelitian ini.

Kesimpulan pada dasarnya merupakan jawaban singkat

dari

hipotesis/pertanyaan penelitian, berbentuk informasi (bukan data)
dari hasil penelitian. Kesimpulan bukanlah ringkasan dari hasil
penelitian, sehingga tidak perlu terlalu panjang dan mencantumkan
hasil perhitungan analisis statistik, tapi cukup maknanya saja.
2. Saran
Saran ditulis secara operasional sesuai dengan temuan/data di
lapangan, ditujukan kepada stake holder/institusi yang berkaitan
dengan kebijakan sesuai dengan hasil penelitian ini, atau siapapun
yang dapat mengambil benefit dari hasil penelitian.
3. Bagian Akhir
a. Daftar Pustaka : ditulis berdasar APA style secara konsisten.
Pustaka yang diacu minimal 10 tahun terakhir, dengan jumlah
pustaka yang digunakan minimal 15 buah. Komposisi daftar
pustaka

meliputi

penelitian/jurnal

:

teks

minimal

book

maksimal

50%,

hasil

40%, web maksimal 10%. Tidak

diperkenankan mensitasi dari blog dan hand out
b. Lampiran, dapat terdiri atas :
1). Kuisioner penelitian
2). Hasil output analisa data
3). Fotocopy Lembar Konsultasi Skripsi
4). Surat Izin Penelitian
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5). Surat etical Clearens
6). Foto – foto yang relevan
B. Ketentuan Kertas
Spesifikasi kertas yang digunakan:
1. Jenis

: HVS

2. Warna

: Putih polos

3. Berat

: 80 gram

4. Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm)
C. Ketentuan Pengetikan
Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut:
1. Pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas (single side).
2. Posisi penempatan teks pada tepi kertas
a.

Batas kiri

: 4 cm (termasuk 1 cm untuk penjilidan)

dari tepi kertas
b. Batas kanan : 3 cm dari tepi kertas
c. Batas atas

: 4 cm dari tepi kertas

d. Batas bawah : 3 cm dari tepi kertas
3. Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman font 12, sub judul
bab font 12 bold, judul bab font 12 bold dan diketik rapi (rata kiri
kanan – justify).
4. Jarak antar baris 2 spasi, kecuali untuk abstrak, kutipan langsung,
judul dan isi tabel, gambar, daftar pustaka diketik 1 spasi
5. Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan
seragam.
6. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf besar, ukuran
font 12, tebal. Penulisan nomor dan judul subbab dimulai dari kiri,
dimulai dengan huruf besar, ukuran font 12, tebal.
7. Huruf miring hanya untuk kata asing
8. Penulisan lambang/notasi matematik harus ditulis dengan rapi sesuai
dengan tujuan penulisan, seperti rumus matematik, simbol-simbol
sebagaimana yang berlaku dalam pengetikan yang ada di MS-Word.
9. Bilangan diketik dengan angka arab, kecuali jika berada pada awal
kalimat sebaiknya ditulis dengan huruf, bukan angka.
10. Ruangan dalam naskah halaman harus terisi penuh, kecuali akan
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dimulai alinea baru, gambar, tabel, sub judul atau hal-hal khusus.
11. Jika ada rincian yang harus disusun ke bawah, harus
menggunakan penomoran (dengan huruf atau angka arab) dan tidak
dibenarkan menggunakan bulleted atau symbol.
D. Ketentuan Penulisan
1. Judul ditulis dengan huruf kapital, tebal dan simetris
2. Sub judul diawali dengan huruf kapital, kecuali untuk kata depan dan
kata sambung. Semua ditulis simetris, huruf tebal dan tanpa diakhiri
dengan titik. Penomoran sub judul dengan menggunakan huruf kapital
(A, B, C dst).
3. Anak sub judul dimulai dari batas kiri dan hanya awal kalimat yang
menggunakan huruf besar tanpa diakhiri dengan titik. Penomoran
dilakukan dengan angka (1, 2, 3, dst)
4. Sub anak sub judul dimulai dari ketikan ke-6 diikuti dengan titik.
Kalimat pertama menyusul kemudian, diketik terus ke belakang
dalam satu baris. Penomoran dilakukan dengan huruf kecil (a, b, c,
dst)
5. Anak sub anak sub judul dimulai dari batas kiri. Kalimat
selanjutnya

mengikuti dibelakangnya. Baris kedua dan baris

selanjutnya digunakan fasilitas hanging 6 pt.
Menggunakan hanging ident 6 pt. Penomoran dilakukan dengan
angka arab dan kurung tutup 1)., 2)., 3)., dst.
A.

1.

a.

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

E. Penomoran Halaman
Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apa pun. Jenis nomor
halaman ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan angka latin.
1. Angka Romawi Kecil
Digunakan untuk bagian awal proposal SKRIPSI, kecuali Halaman
Sampul. Letak : tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas.
Khusus untuk Halaman Judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap
diperhitungkan.
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2. Angka Latin
Digunakan untuk bagian isi dan bagian akhir SKRIPSI. Untuk
penomoran halaman terdepan setiap BAB terletak di bawah bagian
tengah, dilanjutkan halaman berikutnya dibagian kanan atas.
F. Penjelasan Sistematika Penulisan Skripsi
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR ISTILAH
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
B. Perumusan masalah
C. Tujuan (umum dan khusus)
D. Manfaat (manfaat teoritis dan praktis)
E. Keaslian penelitian (Metode: desain sampel, nama peneliti,
tahun, variabel, hasil)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
B. Kerangka teori
C. Kerangka konsep
D. Hipotesis / Pertanyaan penelitian
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian dan desain penelitian
B. Waktu dan tempat penelitian
C. Populasi dan sampel
D. Variabel (cara pengukuran dan cara pengamatan)
E. Definisi operasional
F. Alat dan bahan/Instrumen penelitian
G. Uji validitas dan reliabilitas
I. Analisa data penelitian
J. Jalannya Penelitian
K. Etika Penelitian
BAB IV. Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
B. Pembahasan
C. Keterbatasan Penelitian
BAB V. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
B.Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB IV
PENULISAN MANUSKRIP
Diseminasi, sosialisasi, publikasi hasil penelitian merupakan tugas
akhir seorang peneliti. Peneliti

dianggap belum selesai

tugasnya

bila

belum mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara luas. Kegiatan
diseminasi, sosialisasi dan publikasi ini dapat dilakukan secara lisan,
tertulis maupun elektronik/web.
Urutan dan pencantuman nama penulis merupakan kesepakatan semua
penulis. Setiap nama yang

dicantumkan sebagai penulis

harus

mempunyai peran yang cukup untuk pertanggungjawaban kepada publik.
Secara etik, penulis utama pada publikasi Skripsi adalah mahasiswa.
Ketentuan penulisan naskah publikasi menurut sistematika sebagai berikut:
A. Judul
Judul sangat penting, karena ketertarikan seseorang untuk membaca
sangat tergantung pada judul. Judul yang baik dapat menggambarkan isi
sesuai dengan tujuan, ditulis secara singkat tapi informatif, dilengkapi
dengan nama peneliti dan alamat korespondensi. Hal ini penting bila ada
permintaan reprint atau penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut dari
pembaca.
B. Abstrak
Bagian ini merupakan bagian utama dan pertama yang dibaca
pembaca, oleh karena itu abstrak harus menyajikan butir-butir/hal-hal
penting. Jumlah kata dalam abstrak antara 200-250 kata. Abstrak memuat
latar belakang (background), tujuan (objective), metode (method), hasil
(result), kesimpulan (conclusion) dan kata kunci (keywords). Abstrak
ditulis dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Abstrak dan intisari
dibuat masin-masing 1 lembar terpisah.
C. Pendahuluan
Pada bagian ini perlu dituliskan alasan mendasar dari studi atau
pengamatan secara ringkas sesuai judul. Tujuan dan manfaat penelitian
merupakan bagian dari pendahuluan.
D. Metode Penelitian
Metode penelitian menjelaskan secara lengkap namun ringkas
tentang bagaimana penelitian dilakukan. Tuliskan jenis penelitian, desain,
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rancangan, tempat, waktu, populasi, sampel, besar sampel, teknik
pemilihan sampel, kriteria inklusi/eksklusi, cara pengukuran variabel,
kedudukan variabel, dan pengkatagorian data. Metode statistik perlu
dijelaskan secara rinci agar pembaca dapat menilai kebenaran hasil yang
dilaporkan. Apabila mungkin, temuan-temuan penelitian dikuantifikasi
dan disajikan bersama dengan batasan yang menunjukkan kesalahan
pengukuran atau ketidakpastian (misalnya standard deviation, standart
error, probability). Perlu dijelaskan

entri data, program komputer,

jenis analisis, serta uji statistik yang digunakan. Bila data tersebut sifatnya
kualitatif, maka perlu diuraikan secara ringkas namun detail proses
analisisnya.
E. Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian disajikan dengan urutan yang logis dalam narasi,
tabel dan gambar. Hindari mengulangi data yang telah disajikan dalam
tabel atau gambar sebelumnya. Hasil pengamatan yang penting perlu
diberi penekanan. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut, judul sesuai
dengan isi tabel atau gambar serta sumber kutipan bila ada. Untuk
penelitian kualitatif, dapat disajikan

narasi verbatim hasil wawancara

dengan responden.
Didalam pembahasan perlu diberikan penekanan hasil temuan
penelitian yang baru dan penting, serta kesimpulan yang terkait dengan
temuan tersebut. Hindari mengulang data secara rinci atau materi lain
yang telah disajikan dalam bab sebelumnya. Pada pembahasan perlu
mengaitkan hasil pengamatan yang didapatkan dari penelitian ini dengan
penelitian-penelitian lain yang relevan, dan kajian teori. Bobot artikel hasil
penelitian atau review terletak pada pembahasan yang mendalam,
komprehensif dan menghasilkan hal baru.
F. Kesimpulan
Kesimpulan ditulis sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dan
pembahasan. Hindari membuat pernyataan yang tidak berdasar dan
kesimpulan yang tidak sepenuhnya di dukung oleh data penelitian
(jumping conclusion).
G. Saran
Saran ditulis secara operasional kepada pihak yang berkaitan
dengan hasil penelitian ini.
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H. Ucapan Terima Kasih (bila ada)
Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang berkontribusi
terhadap penelitian ini, seperti misalnya reviewer, penyandang dana,
subyek penelitian, dll.
I. Daftar Pustaka
Daftar pustaka ditulis dengan APA Style sesuai abjad
J. Ketentuan Lain-lain
Panjang artikel maksimal 10 – 15 halaman. Artikel ditulis dengan
huruf Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 dalam bentuk dua kolom,
untuk bagian abstrak dan intisari dibuat dalam bentuk satu kolom dengan
huruf Times New Roman ukuran 11 spasi 1. Penomoran halaman ditulis di
pojok kanan bawah. Penulisan tabel dibuat satu kolom dengan judul tabel
diurutkan berdasarkan penomoran angka. Pada akhir tabel ditulis sumber
yang relevan.
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BAB V
PENULISAN KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA
Salah satu bagian penting dalam sebuah proses penelitian adalah
studi literatur (membaca
yang

diteliti

dari

berbagai

sumber)

sesuai

dengan

topik

untuk menghasilkan ide/analisis baru yang dipresentasikan

dalam sebuah hasil penelitian. Ide atau hasil penelitian orang lain itu harus
dituliskan

sebagai

kutipan.

Informasi lengkap tentang sumber kutipan

dituliskan dalam sebuah daftar yang disebut

Daftar Referensi atau Daftar

Pustaka. Format penulisan kutipan harus sama dengan format yang dipakai
pada penulisan daftar referensi. Penulisan kutipan dan daftar referensi pada
skripsi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika menggunakan format American
Psychological Association (APA) dan wajib menggunakan Mendeley.
A. Penulisan Kutipan dengan Format American Psychological
Association (APA)
1. Penulisan Kutipan Tidak Langsung
Kutipan

tidak

langsung

adalah

ide/konsep

orang

lain

yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis/peneliti sendiri.
Pada format APA, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat/teks
dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa
menuliskan halaman karya yang dikutip.
Nama penulis disebutkan dalam kalimat
Jones (1998) compared student performance ...
In 1998, Jones compared student performance ...
Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat
In a recent study of student performance (Jones, 1998), ...
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2. Penulisan Kutipan Langsung
Kutipan langsung adalah ide/konsep orang lain yang disalin sesuai
dengan aslinya. Kutipan langsung pada format APA ditulis dengan
menyebutkan

nama

pengarang, tahun terbit, dan halaman

kalimat/teks yang dikutip. Kutipan langsung dibedakan atas dua jenis,
yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang.
Kutipan langsung pendek
Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau
sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks
dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan.
Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat
She stated, "Students often had difficulty using APA style," (Jones,
1998, p. 199), but she did not offer an explanation as to why.
Nama penulis disebutkan dalam kalimat
According to Jones (1998), "Students often had dificulty using APA
style, especially when it was their first time" (p. 199).
Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style"
(p. 199); what implications does this have for teachers?
Kutipan langsung panjang
Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40
kata. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri,
dengan jarak 5 ketuk/spasi dari margin kiri, dan tetap dalam jarak 1,5
spasi (seperti teks).

Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Page 57

Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat
She stated: Students often had difficulty using APA style,especially when it
was their first time citing sources. This difficulty could be attributed to
the fact that many students failed to purchase a style manual or to ask
their teacher for help. (Jones,1993, p. 199).
Nama penulis disebutkan dalam kalimat
Jones's

1993 study found the following:

Students

often had

difficulty using APA style, especially when it was their first time citing
sources. This difficulty could be attributed to the fact that many
students failed to purchase a style manual or to ask their teacher for
help (p. 199).
CONTOH PENULISAN KUTIPAN
Karya dengan 2 sampai 6 penulis
Richards, Jones and Moore (1998) maintain that college students
who actively participate in extracurricular activities achieve greater
academic excellence because they learn how to manage their time
more effectively.
atau
The authors maintain that college students who actively participate in
extracurricular activities achieve greater academic excellence because
they learn how to manage their time more effectively (Richards, Jones,
& Moore, 1998).
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Karya lebih dari 6 penulis
Jika karya yang dikutip ditulis lebih dari 6 pengarang, yang ditulis
hanya nama keluarga/belakang penulis pertama, dengan memberi inisial
et al.
Massachusetts

state and municipal

governments

have initiated

several programs to improve public safety, including community
policing and after school activities (Smith et a1., 1997).
Lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama.
Semua tahun penerbitan publikasi harus disebutkan semua.
Smith (1972) in his study of the effects of alcohol on the ability to drive,
Smith (1991) showed that the reaction times of participating drivers
were adversely affected by as little as a twelve ounces can of beer.
Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan
tahun penerbitan dalam 1 kalimat (kutipan diambil dari sumber
yang berbeda).
Studies of precautionary saving in response to earnings risk include
Cantor (1985), Skinner (1988), Kimbal (1990a, 1990b) and Caballero
(1991), among others...
atau
The hemispheric division of the human brain has been studied from
many different perspectives; however, not all researchers agree on the
exact functions of each hemisphere (Ellison, 1973; Jaynes, 1979; Mick,
1978).
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Karya dengan nama belakang penulis sama
Jika mengutip dari karya dengan nama belakang penulis yang sama
dengan kutipan sebelumnya, nama depan penulis perlu dicantumkan pada
kutipan berikutnya.
At least 66,665 lions were killed between 1907 and 1978 in Canada
and the United States (Kevin Hansen, 1980).
Jika dalam 1 kutipan
D. M. Smith (1994) and P. W. Smith (1995) both reached the same
conclusion about parenting styles and child development.
Mengutip rumus, hasil penelitian/exact quotation
Harus mencatumkan nomor halaman.
In his study on the effects of alcohol on drivers, Smith (1991, p. 104)
stated that "participants who drank twelve ounces of beer with a 3.5%
alcohol content reacted, on average, 1.2 seconds more slowly to an
emergency braking situation than they did when they had not ingested
alcohol."
Mengutip dari kutipan
Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli
dicantumkan

pada kalimat, dan nama penulis yang mengutip

dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. Behavior is affected by
situation. As Wallace (1972) postulated in Individual and Group
Behavior, a person who acts a certain way independently may act in an
entirely different manner while the member of a group (Barkin, 1992, p.
478).

Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Page 60

Tidak ada nama penulis
Jika tidak ada nama penulis, tuliskan 1 atau 2 kata pertama dari judul
buku/halaman web. Jika mengutip
ditulis

dalam

cetak

miring.

dari buku atau website, judul

Jika

mengutip

dari

artikel

jurnal/majalah/surat kabar, judul ditulis dalam huruf tegak dengan
memberi tanda petik di awal dan akhir kutipan.
Massachusetts

state and municipal

governments

have initiated

several programs to improve public safety, including community
policing and after school activities (Innovations, 1997).
Artikel tanpa nama penulis dan tahun penerbitan
In another study of students and research decisions, it was discovered
that students succeeded with tutoring (“Tutoring and APA,” n.d.).
Catatan: n.d. = no date
Lembaga sebagai penulis
The standard performance measures were used in evaluating the
system. (United States Department of Transportation, Federal Aviation
Administration, 1997)
Komunikasi melalui email
This information was verified a few days later (J. S.
Phinney, personal communication, June 5, 1999).
…dapat disimpulkan bahwa jurusan Teknik Mesin kurang
diminati oleh siswa perempuan (wawancara dengan Juliana Anggono,
5 Januari 1999).
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Mengutip dari Website
Pada dasarnya mengutip dari website atau sumber elektronik sama
dengan mengutip dari sumber tercetak. Jika mengutip dari website atau
media elektronik, yang perlu dicantumkan adalah nama penulis, tahun
penerbitan, nomor halaman (untuk kutipan langsung) atau jika tidak
ada nomor halaman, sebutkan nomor bab (chapter), nomor gambar,
tabel atau paragraf. Alamat website (URL) dan informasi lain
dituliskan pada Daftar Referensi.
(Cheek & Buss, 1981, p. 332)
(Shimamura, 1989, chap. 3)
B. Penulisan Daftar Pustaka
Daftar referensi adalah kumpulan sumber informasi yang digunakan
dalam sebuah penulisan, yang disusun secara alfabetis. Sumber
informasi yang dicantumkan dalam daftar itu adalah yang dikutip
dalam uraian/teks dan yang mendukung atau dipakai sebagai acuan.
Informasi tentang sumber yang digunakan harus ditulis secara benar,
lengkap dan konsisten dengan menggunakan format/standar tertentu.
Ketentuan umum penulisan daftar referensi menggunakan APA style
a. Sumber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap dalam
“Daftar Referensi“. Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam
Daftar Referensi harus ditulis dalam teks sebagai kutipan.
b. Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu,
kecuali nama Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di
awal. Contoh :
Nama : Kwik Kian Gie.

Penulisan : Kwik Kian Gie.
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Nama : Heribertus Andi Mattalata.

Penulisan : Mattalata, Heribertus
Andi.

Nama : Joyce Elliot-Spencer.

Penulisan : Elliot-Spencer,
Joyce.

Nama : Anthony T. Boyle, PhD.

Penulisan : Boyle, Anthony T.

Nama : Sir Philip Sidney.

Penulisan : Sidney, Philip.

Nama : Arthur George Rust Jr.

Penulisan : Rust, Arthur
George, Jr.

Nama : John D. Rockfeller IV.

Penulisan : Rockfeller,
John. D., IV

c. Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak perlu ditulis.
d. Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema utama.
e. Pada format APA, huruf pertama dari judul karya atau judul
tambahan ditulis dengan huruf capital dan seterusnya huruf kecil
f. Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk/spasi dari
margin kiri baris pertama dengan jarak antar baris 1 spasi dan jarak
antara daftar pustaka 1,5 spasi.
g. Daftar diurutkan berdasarkan abjad
Penulisan Daftar Pustaka
1. Buku
Format : Author, A. A. (1967). Judul buku. Tempat terbit: Penerbit.
Penulis tunggal
Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education. Philadelphia:
Balliere Tindall.
Penulis dua atau tiga
Cone, J.D., & Foster, S.L. (1993). Dissertations and theses from start to finish:
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Psychology and related fields. Washington, DC: American Psychological
Association.
Tidak ada nama penulis
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA:
Merriam-Webster.
Bukan edisi pertama
Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). People in organizations: An introduction
to organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
Penulis berupa tim atau lembaga
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of
mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author.
Buku berseri/multi volume (editor sebagai penulis)
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New
York: McGraw-Hill.
2. Editor, Tanpa Nama Pengarang
Format : Editor. (Ed.). (tahun). Judul buku. Tempat terbit: Penerbit
Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up
poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.
3. Pengarang dan Editor
Format : Pengarang. (tahun). Judul buku. Editor.(Ed.). Tempat terbit: Penerbit
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY:
Anchor.
4. Terjemahan
Format : Pengarang. (tahun). Judul buku. (Penerjemah, Trans.). Tempat terbit:
Penerbit. (Original work published ……)
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Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott &
F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published
1814)
5. Edisi Karya
Format : Pengarang (tahun). Judul buku (edisi). Tempat terbit: Penerbit
Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child
(5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.
6. Artikel atau Bab dala buku Karya Editor
Format : Pengarang (tahun). Judul Bab. In Editor (Ed). Judul Buku (edisi).
Tempat terbit: Penerbit
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A
metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib
(Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY:
Springer.
7. Buku Yang Memiliki Volume
Format : Pengarang (tahun). Judul Buku (Vols.). Tempat terbit: Penerbit
Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New
York, NY: Scribner's.
8. Skripsi/Tesis/Disertast
Format : Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s
thesis or Doctoral dissertation). Diakses dari Nama Database. (Nomor Urut.)
(Jika diterbitkan Pengarang). (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or
Master’s thesis or Doctoral dissertation). Nama Lembaga, Tempat (jika tidak
diterbitkan)
Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in
Parkinson's disease. Diakses dari ProQuest Digital Dissertations. (AAT
3295214)
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Terbitan Berkala
1. Artikel Jurnal
Format : Pengarang (tahun). Judul artikel.

Judul Terbitan Berkala, nomor

volume, (nomor), nomor halaman.
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican
immigration in the United States and its implications for local law
enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73–82.
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.
2. Artikel Majalah
Format : Nama.(tahun, tanggal terbit). Judul artikel. Nama Majalah, No, Hal.
Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time,
135, 28-31.
Sumber Elektronik (Penerbitan Web)
1.Artikel Jurnal Elektronik Tanpa DOI (Digital Object Identifier)
Pengarang (tahun). Judul artikel.

Judul Terbitan Berkala, nomor volume,

(nomor), nomor halaman. Diakses dari http:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People
Who
Make
Websites,
149.
Diakses
dari
http://www.alistapart.com/articles/writeliving
2.Artikel Jurnal Elektronik dengan DOI (Digital Object Identifier)
Format : Pengarang (tahun). Judul artikel.

Judul Terbitan Berkala, nomor

volume, (nomor), nomor halaman. doi:xxxxxxxxxx atau http://dx.doi.org/xxxxxx
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mothertoddler interaction scores lower during play with electronic toys. Journal
of
Applied
Developmental
Psychology,
33(5),
211-218.
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated
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bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283.
doi:10.1108/03090560710821161
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status,
and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24,
225–229. doi:10.1037/02786133.24.2.225
3. Electronic Books
Format: Pengarang (Tahun). Judul buku. Diakses dari http:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. Diakses
dari http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html
4. Skripsi/Tesis/Disertasi
Format : Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s
thesis or Doctoral dissertation). Retrieved from Nama Database. (Nomor Urut.)
Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s thesis or
Doctoral dissertation). Diakses dari http://xxxxx
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in
higher education and continuing education (Doctoral dissertation).
Diakses dari http://www.ohiolink.edu/etd/
5. Online Encyclopedias and Dictionaries
Feminism. (n.d.). In Encyclopædia Britannica online. Diakses dari
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism
Wawancara
White, Donna. (1992, December 25). Personal interview.

Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Page 67

BAB VI
PROSEDUR PENGUMPULAN SKRIPSI
A. Prosedur Umum
Lulusan Sarjana Terapan Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim wajib :
1. Menyerahkan skripsi, dalam bentuk cetakan dan rekaman dalam
CD-ROM, kepada Poltekkes Kemenkes Kaltim (perpustakaan,
prodi, pembimbing, penguji,

lahan penelitian, institusi yang

mengeluarkan ijin penelitian, dll).
2. Mengisi formulir bukti penyerahan skripsi yang disediakan
Prodi/Jurusan
B.

Format Penyusunan Skripsi dalam CD ROM
1. FISIK
Informasi yang dicantumkan pada kepingan CD dengan
urutan sebagai berikut :
a. (Judul)
b. (Nama dan NIM)
c. (Kalimat ) “Dengan ini menyatakan bahwa isi SKRIPSI CDROM sama dengan hardcopy”
d. Tanda tangan asli Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping
e. Informasi di atas ditik, bukan ditulis tangan, kecuali tanda tangan
f. Kepingan CD dimasukkan dalam CD case.
g. Penomoran halaman pada file elektronik harus sama dengan
penomoran halaman pada hardcopy.
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2. NONFISIK
CD ROM dibagi dalam beberapa folder/file
a. Folder SKRIPSI berisi semua file isi tugas akhir.
b. Folder GAMBAR berisi semua file gambar asli yang digunakan
di dalam naskah tugas akhir.
c. Folder MULTIMEDIA berisi semua file multimedia penyerta
(gambar, animasi, audio,

video,

dll.)

yang

tidak

digunakan/berada di dalam naskah tugas akhir (Format file
yang disimpan dalam folder GAMBAR dan MULTIMEDIA
akan diatur dalam peraturan tersendiri).
1). FOLDER SKRIPSI
a. Semua dokumen ditik dalam Microsoft Word
b. Gambar,

foto,

grafik

disisipkan

sebagai

image

dalam

dokumen MS Word baik dalam bahasan maupun dalam lampiran.
c. Satu folder berisi satu file utuh tugas akhir (bentuk file pdf)
d. Satu folder berisi file S K R I P S I

yang dipecah dengan

penamaan file sebagai berikut:
1) Awal.doc berisi: Halaman Judul; Lembar Pengesahan; Kata
Pengantar; Lembar Pernyataan
SKRIPSI

Persetujuan

Publikasi

untuk Kepentingan Akademis, Daftar isi; Daftar

Tabel; Daftar Gambar; Daftar Rumus; Daftar Lainnya; Daftar
Lampiran (semua berada dalam satu file dengan nama Awal.doc)
2) Abstract.doc berisi: Abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa
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Inggris (semua berada dalam satu file dengan nama
Abstract.doc)
3) Chapter1.doc berisi Bab 1
Chapter2.doc berisi Bab 2
Chapter3.doc berisi Bab 3
Chapter4.doc berisi Bab 4 dan seterusnya sesuai
dengan jumlah bab
4) Conclusion.doc berisi Bab Kesimpulan
5) References.doc berisi Daftar Referensi
6) Appendices.doc berisi Lampiran
Lampiran berisi hasil data dan output SPSS
e. Satu folder berisi MANUSKRIP
Langkah konversi Microsoft Word (.doc) ke Portable
Document Format (.pdf)
a.

Pastikan komputer yang anda gunakan terinstall Adobe
Acrobat 4.0 atau 5.0 (bukan Acrobat Reader)

b.

Bukalah dokumen anda menggunakan program Microsoft
Word

c.

Klik menu File dan pilihlah Print

d.

Di monitor Anda akan tampil window Print dan pilihlah
Acrobat PDF Writer

Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Page 70

e. Klik Properties, di bagian tab menu Page Setup, pastikan:
1) Di bagian Page Size, pilih Standard : (A4);
2) Di bagian Orientation, pilih sesuai dengan dokumen
Anda;
3) Di bagian Graphic, pilih Resolution : SCREEN dan
Scalling :
100%;
4) Abaikan tab menu Compression Options,
Tipe
Embedding, About.
f. Klik tombol OK, Klik OK sekali lagi.
g. Silakan memberi nama file sesuai dengan
lampiran 12 tentang Folder Tugas Akhir
dan klik Save.
h. Silakan menunggu proses konversi yang
sedang berjalan.
i. File baru yang dihasilkan akan sesuai
dengan nama yang Anda berikan di
langkah no.h.
j. Silakan cek hasil akhir dengan double click
di name file
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Hubungan Konsumsi Pangan dengan Bioavailabilitas Zat Besi dan Kadar Hemoglobin Ibu
Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Samarinda Seberang
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*

Intisari
Latar Belakang: Prevalensi anemia selama kehamilan merupakan masalah kesehatan dunia
(24,8%). Dalam upaya menangani anemia kekurangan zat besi adalah melalui menjaga asupan zat
gizi tertentu, khususnya sumber pangan yang dapat menyerap dan menghambat zat besi.
Tujuan: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara konsumsi
pangan dengan kadar hemoglobin dan bioavailabilitas zat besi pada ibu hamil.
Metode:Penelitian ini menggunakan studi desain cross-sectional. Lokasi penelitian adalah
Puskesmas Trauma Center dan Mangkupalas. Terdapat 80 responden yang berpartisipasi dalam
penelitian ini. Data konsumsi makanan responden diperoleh dengan wawancara menggunakan
food recall 24 jam dan semi kuantitatif food frequency questionnaire. Kadar hemoglobin
responden diambil oleh tenaga analis kesehatan pada setiap puskesmas menggunakan metode
cyanmethemoglobin yang terstandar.
Hasil: Hasil menunjukkan korelasi positif ditemukan antara konsumsi buah-buahan dan
bioavailabilitas zat besi (r=0,316, p=0,004), sedangkan korelasi negatif juga ditemukan antara
konsumsi sayuran (r= -0,288; p=0,009), konsumsi bahan pangan lainnya (r= -0,253, p=0,024)
dan kadar hemoglobin pada ibu hamil.
Simpulan: Penelitian berikutnya mungkin dapat dilakukan dengan memperhitungkan kandungan
fitat dalam konsumsi makanan dan menggunakan penilaian survei konsumsi makanan lainnya
seperti food record atau penimbangan berat makanan sehingga menghasilkan data yang lebih
akurat.
Kata Kunci : pangan zat besi, ibu hamil, kadar hemoglobin
1. mahasiswa jurusan gizi samarinda, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
2. dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
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Relation Between Food Consumption and Iron Bioavailability and Haemoglobin of Pregnant
Women in the Area of Public Health Center in Samarinda Seberang
Silmi Afifah1*, Kurniati Dwi Utami2, Satriani3
*Corresponding Author : Silmi Afifah, Departement of Nutrition Samarinda, Polytechnic Ministry
of Health of East Kalimantan, Indonesia
E-mail : silmiafifah@gmail.com, Phone : +628299891436
Abstract
Background: The prevalence of Anemia during pregnancy has become the worldwide health
problem (24,8%). For tackling the iron deficiency anemia is taking care of the consumption of
certain nutrients, especially the enhancer and the inhibitor of iron dietary sources.
Objective: this study was aimed to analyse the relation between the foods consumption and
hemoglobin level and the bioavailability of iron dietary sources among pregnant mothers.
Method: This study was a cross-sectional study design. The location of the study was Trauma
Center and Mangkupalas Public Health Center. In total, 80 respondents participated in this study.
Their foods consumption were interviewed using food recall 24 hour and semi-quantitative food
frequency questionnaires. Hemoglobin levels of respondents were taken by health workers in each
public health center by using standardized cyanmethemoglobin method.
Results: positive correlation was found between fruits consumption and iron dietary
bioavailability (r=0,316, p=0,004), while negative correlation also found between vegetable
consumption (r= -0,288; p=0,009), other foods consumption (r= -0,253, p=0,024) and
hemoglobin levels among pregnant mothers.
Conclusion: The upcoming study may be conducted by estimating phytate content in food
consumption and using other dietary assessments such as food record or food weighing, resulting
in more accurate data.
Keywords: iron dietary sources , pregnant mothers, hemoglobin level
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1

Juni
2 3

4

1

Juli
2 3
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Contoh Penulisan Berita Acara Penggantian Penguji
KERTAS KOP
BERITA ACARA
PENGGANTIAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI / UJIAN
HASIL SKRIPSI *)
Nomor : ……….
Tanggal : ………..
Pada hari ini , ……… tanggal …………. Tahun ………….., telah dilakukan penggantian penguji
Seminar Proposal Skripsi / Ujian Hasil Skripsi *) untuk :
-

Nama Mahasiswa
NIM
Tanggal Seminar / Ujian
Judul Proposal / Skripsi *)

- Penguji seharusnya
- Penguji Pengganti
- Alasan penggantian *)

: ……….
: ……….
: ……….
: ……….
……….
……….
: ……….
: ……….
: 1. Tugas luar kantor
2. Rapat internal / dalam kantor
3. Sakit
4. Keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan
5. Lain-lain, sebutkan ……….

Demikianlah Berita Acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, ………
Yang menggantikan

Yang digantikan

-----------------------NIP. ………..
Mengetahui
Ketua Jurusan ………...

---------------------------NIP. ……………….
Menyetujui
Ketua Program Studi Sarjana Terapan ……

-----------------------NIP. ……………..

-----------------------NIP. …………..

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

Contoh Penulisan Surat Mandat sebagai Penguji
Samarinda, …………..
Hal : Surat Mandat sebagai Penguji
Kepada Yth :
Ketua Program Studi Sarjana Terapan
di Samarinda
Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini,
- Nama
:
- Pangkat /Gol /Jabatan
:
- Sebagai pembimbing
: I / II *)
- Judul Proposal / Skripsi*) : ………
dengan ini memberikan Mandat kepada Ketua Program Studi untuk menunjuk Penguji yang
berperan Hanya Sebagai penguji pada saat Ujian proposal Skripsi / Ujian Hasil Skripsi *), untuk
ujian :
- Nama
:
- NIM
:
- Tanggal Seminar / Ujian
:
- Judul Proposal / Skripsi*) : ………
- Alasan pemberian Mandat *) : 1. Tugas luar kantor
2.Rapat Internal / dalam kantor
3. Sakit
4. Keperluan Keluarga yang tidak bisa ditinggalkan
5. Lain-lain, sebutkan ……
Penggantian Penguji ini dikuatkan dengan Berita Acara Penggantian Penguji. Selanjutnya setelah
selesai Ujian, proses bimbingan tetap menjadi tanggung jawab saya.
Demikian Surat Mandat ini Saya sampaikan untuk ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana
mestinya,
Yang memberi Mandat,
-----------------------------NIP. ……………
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Format Catatan Harian (logbook)
Nama

:

NIM

:

Judul Penelitian

:

No
1

2

3

Dst

Tanggal
Kegiatan
…… / ……… / ……… Catatan : ……………………………………..
(stempel
lokasi
penelitian PKM /RS/

Institusi / RT)
…… / ……… / ……… Catatan : ……………………………………..
(stempel
lokasi
penelitian PKM /RS/

Institusi / RT)
…… / ……… / ……… Catatan : ……………………………………..
(stempel
lokasi
penelitian PKM /RS/

Institusi / RT)
Dst ……..

Dst ……………………………………………

Keterangan : Hasil yang dicapai pada setiap kegiatan (foto, grafik, catatan, dokumen, data dsb)
dilampirkan

Ukuran Kertas

4 cm
Kertas HVS kwarto 21 x 28 cm

4 cm

3 cm

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
PRODI SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Nama
NIM
Program Studi
Judul
Pembimbing utama
Pembimbing Pendamping
No

Tanggal

:
:
:
:
:
:

Materi Bimbingan

1

Saran

Tanda Tangan
Pembimbing
Utama
Pendamping

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mengetahui,
Ketua Prodi Sarjana Terapan Gizi dan
Dietetika

Samarinda, …………………………..
Koordinator Skripsi

Ratnawati, S.Gz, M.Kes
NIP. 199001312015032002

Rieska Indah Mulyani, S.Gz, M.Sc

