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KATA PENGANTAR 

 

Pedoman penulisan ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam 

penulisan skripsi untuk program sarjana, dengan cara yang sesuai dengan prosedur, 

format dan tata cara penulisan yang ditetapkan. Pedoman ini merupakan pedoman 

resmi yang wajib diikuti oleh segenap sivitas akademika Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Jambi. 

Format dan tata cara penulisan yang termuat dalam pedoman ini diharapkan 

menjadi acuan khusus yang berlaku untuk penulisan skripsi pada Program Studi 

Kesehatan Masyarakat. Di samping panduan umum, pada buku pedoman ini juga 

terdapat tata cara mahasiswa melakukan seminar baik pada strata satu. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu menyiapkan dan memberikan masukan serta menyusun pedoman ini 

terutama kepada tim penulis dan penyusun yang telah diberi wewenang 

berdasarkan SK Rektor Universitas Jambi No. 1016/UN21/EP/2017 Semoga pedoman 

penulisan ini memberi manfaat bagi segenap sivitas akademika dan bagi pihak yang 

membutuhkannya untuk keperluan penulisan. Terima kasih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mata ajar Skripsi adalah mata ajar yang memebrikan kesempatan kepada 

mahasiswa PSKM untuk melaksanakan riset atau penelitian, baik di lapangan 

(rumah sakit, puskesmas), maupun di laboratorium. Kegiatan Skripsi meliputi 

perencanaan (penyusunan proposal, penentuan focus penelitian, penentuan subjek 

penelitian, penentuan alat ukur dan instrumentasi penelitian, dan penentuan cara 

kerja/protokol), pelaksanaan (pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis 

data), dan pelaporan (pembahasan hasil dan penyusunan laporan sesuai dengan 

kaidah penulisan karya ilmiah). 

Mata ajar Skripsi pada program pendidikan Sarjana Kesehatan 

Masyarakat di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi (PSKM 

UNJA) mempunyai bobot 4 sks, berarti setiap mahasiswa harus menyediakan 

waktu 4 x 3 = 12 jam per minggu untuk mengerjakan tugas Skripsi. Karena sifat 

Skripsi adalah tugas mandiri, maka-mengacu kepada Surat Dirjen Dikti No. 

3298/D/T/99 tanggal 29 Desember 1999  mengenai beban kerja normal dosen-

minimal setiap mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing selama 

50 menit per minggu atau ekivalen. 

Kegiatan penelitian Skripsi dapat berupa penelitian kuantitatif, yaitu 

eksperimental (eksperimen murni, eksperimen semu) dan penelitian 

observasional (case report, case series, cross-sectional, case-control, cohort) 

maupun penelitian kualitatif (studi kasus, phenomenology, ethograpgy, 

bibliography, grounded theory). Apapun bentuknya, suatu kegiatan penelitian 

memerlukan perencanaan yang matang, baik dalam penentuan substansi 

penelitian maupun metodologi yang digunakan. Hal ini penting agar hasil 

penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

bermanfaat bagi pengetahuan dan masyarakat umum.  
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Laporan skripsi perlu ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang 

berlaku. Agar terdapat keseragaman dalam penulisan skripsi di lingkungan 

PSKM UNJA maka buku panduan ini disusun untuk dapat dipedomani oleh 

mahasiswa dan dosen PSKM UNJA. 

B. Tujuan Penulisan Skripsi 

Adapun tujuan umum dari mata ajar Skripsi ini adalah untuk : 

1. Membekali mahasiswa dengan keterampilan mengidentifikasi masalah 

melaksanakan penelitian dan merumuskan solusi alternatif dari masalah 

tersebut. 

2. Membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi akademik yang baik di 

bidangnya sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai ilmuwan di 

samping sebagai tenaga profesional. 

Dan secara khusus, tujuan mata ajar skripsi adalah melatih mahasiswa untuk 

melakukan penelitian secara utuh, mulai dari mengenal, merumuskan masalah, 

merumuskan tujuan penelitian, membuat hipotesis, merancang cara (metodologi) 

pengumpulan dan analisis data, menulis laporan penelitian dan 

mempertanggungjawabkan hasilnya secara akademik di hadapan tim penguji. 

C. Ruang Lingkup Topik Penulisan 

Ruang lingkup kajian pada penulisan skripsi mahasiswa PSKM Unja 

meliputi area berikut: 

1. Epidemiologi 

2. Promosi Kesehatan  

3. Administrasi Kebijakan Kesehatan 

4. Kesehatan Lingkungan  

5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

6. Kesehatan Reproduksi dan KIA 

7. Gizi Kesehatan Masyarakat 
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D. Jenis dan Rancangan Penelitian 

1. Jenis dan rancangan yang diperbolehkan dalam penelitian yaitu penelitian 

kuantitatif dan kualitatif dengan  rancangan observasional dan experimental. 

2. Jenis penelitian dilihat dari analisis hasil penelitian dapat berupa penelitian 

diskriptif atau penelitian dengan analitik sederhana.  

3. Data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa data primer, data 

sekunder ataupun keduanya. 

 

E. Lamanya waktu pengumpulan data dan penulisan laporan penelitian 

1. Lamanya waktu yang diberikan pada mahasiswa setelah proses proposalnya 

disetujui  sampai mengusulkan untuk ujian skripsi minimal 2 bulan dan dapat 

disesuaikan dengan jenis dan desain penelitian yang dipilih dengan tidak 

melebihi waktu 6 bulan. 

2. Usulan untuk seminar proposal dan usulan untuk ujian skripsi dapat 

diusulkan setiap bulan di bagian akademik dan penjadwalan untuk seminar 

dan ujian akan direncanakan oleh Ketua Program Studi dengan berkoordinasi 

dengan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi 

tanpa memandang jadwal yudisium atau wisuda di universitas guna 

menghindari konflik kepentingan. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROPOSAL DAN SKRIPSI 

 

A. Peserta 

1. Persyaratan Mengontrak Mata Kuliah Skripsi 

a. Mahasiswa telah menempuh kuliah minimal 110 SKS 

b. Mahasiswa memiliki Indeks Prestasi minimal 2,00 

c. Mahasiswa telah lulus mahasiswa telah lulus mata kuliah Metodologi 

Penelitian dan mata kuliah Pengalaman Belajar Lapangan (untuk 

mahasiswa sistem sks) 

d. Mahasiswa terdaftar pada semester berjalan dengan mengontrak mata 

kuliah skripsi di dalam KRS dan ditandatangani oleh pembimbing 

akademik. 

2. Persyaratan Seminar Proposal Skripsi 

a. Proposal skripsi telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua 

pembimbing  

b. Mahasiswa telah menghadiri seminar proposal paling sedikit tiga kali 

yang dibuktikan dengan kartu kehadiran seminar proposal (lampiran 

19) 

c. Proposal skripsi diserahkan kepada tim pemrasaran/penguji seminar 

proposal paling lambat lima hari sebelum jadwal seminar 

dilaksanakan. 

3. Persyaratan Ujian Skripsi 

a. Persyaratan akademik : 

1) IPK minimal 2,00 

2) Tidak memiliki nilai E, nilai D minimal 2 buah 

3) Nilai TOEFL minimal 400 

b. Persyaratan administrasi : 

1) Menyerahkan surat keterangan lunas administrasi keuangan 

2) Menyerahkan surat keterangan bebas pustaka PSKM UNJA 



Pedoman Penulisan Skripsi : Prodi Kesehatan Masyarakat – FKM Universitas Jambi  5 

 
 
 

5 

3) Menyerahkan surat keterangan bebas laboratorium PSKM UNJA 

4) Skripsi telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua pembimbing 

5) Skripsi diserahkan kepada tim penguji skripsi paling lambat 5 

(lima) hari sebelum jadwal seminar dilaksanakan. 

 

B. Pembimbingan 

Pelaksanaan Skripsi dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing yang 

bertindak sebagai pembimbing metodologi. Pembimbing substansi maupun 

pembimbing metodologi adalah tenaga akademik dan tenaga profesi yang 

terdaftar sebagai dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM) 

Universitas Jambi, baik sebagai dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Dengan 

mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Akademik Universitas 

Jambi dan Peraturan Akademik PSKM, maka baik dosen pembimbing I maupun 

dosen pembimbing II harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. 

 

1. Tujuan Pembimbingan 

Tujuan dari pembimbingan mata kuliah Skripsi adalah untuk 

mengarahkan mahasiswa sehingga dapat melakukan penelitian di bidang 

epidemiologi, promosi kesehatan, administrasi kebijakan kesehatan, 

kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan 

reproduksi dan KIA, serta gizi kesehatan masyarakat dengan baik dan benar, 

serta menyusun laporan penelitian yang memenuhi kaidah-kaidah tulisan 

ilmiah yang berlaku di lingkungan PSKM. 

 

2. Kualifikasi Pembimbing  

Penentuan kualifikasi Dosen Pembimbing Skripsi mengacu kepada 

Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Akademik Universitas Jambi, dan 

Peraturan Akademik PSKM Unja 

Kualifikasi Dosen Pembimbing I : 

a. Menguasai bidangnya 

b. Memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya S2 
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c. Memiliki jenjang Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Lektor-200 

(bagi dosen) atau setara (pangkat minimal III/c bagi yang bukan berasal 

dari kalangan dosen) atau setingkat lebih rendah 

 

Kualifikasi Dosen Pembimbing II : 

a. Menguasai bidangnya (metodologi penelitian) 

b. Memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya S2 

c. Memiliki jenjang Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli 

atau setara pangkat III/B 

3. Kompetensi Profesional Pembimbing 

Dosen Pembimbing Skripsi harus memiliki kompetensi professional, 

yang antara lain ditunjukkan oleh : 

a. Bersedia menjadi dosen pembimbing. 

b. Kemampuan berinteraksi dengan dosen atau pembimbing lain, pimpinan 

PSKM dan tenaga kependidikan di PSKM. 

c. Kemampuannya bekerjasama dengan tim. 

d. Kemampuannya berkomunikasi dengan baik dan memiliki hubungan 

interpersonal yang baik, baik melalui bahasa lisan maupun 

tulisan/elektronik.  

4. Tugas Pembimbing Substansi dan Metodologi 

Tugas utama seorang dosen pembimbing I adalah memberikan 

masukan/saran kepada mahasiswa mengenai topik penelitian, berikut ilmu-

ilmu yang terkait dengan aspek yang dikaji serta buku referensi yang sesuai 

dll. Sementara itu tugas utama seorang dosen pembimbing II adalah 

memberikan pembimbingan dalam hal metodologi penelitian (desain 

penelitian, penentuan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, atau hipotesis 

subjek, sampel, instrument pengumpulan data, metoda analisis, teknik 

penulisan laporan, dll.). Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan 

pembimbing I juga memberikan saran mengenai metodologi penelitian, atau 

sebaliknya pembimbing II memberikan masukan mengenai topik atau 

cakupan aspek-aspek keilmuan dari penelitian yang dilakukan. 



Pedoman Penulisan Skripsi : Prodi Kesehatan Masyarakat – FKM Universitas Jambi  7 

 
 
 

7 

Pembimbing I dan Pembimbing II juga akan menjadi Ketua dan 

Sekretaris Tim Penguji pada seminar proposal dan ditambah 2 orang dosen 

pemrasaran. Dosen pemrasaran untuk selanjutnya akan dijadikan calon 

penguji pada ujian skripsi mahasiswa tersebut. Pada saat ujian skripsi 

Pembimbing I dan Pembimbing II juga akan menjadi Ketua dan Sekretaris 

Tim penguji Skripsi dan ditambah 2 orang penguji. 

5. Jangka Waktu Pembimbingan 

 Setelah mata kuliah skripsi dikontrak, diharapkan mahasiswa dapat 

menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan dalam 1 (satu) semester. 

Dalam hal terjadi mahasiswa tidak dapat menyelesaikannya dalam satu 

semester, penyelesaian skripsi dapat diperpanjang hingga dua semester. Jika 

tidak dapat diselesaikan dalam dua semester, usulan skripsi mahasiswa yang 

bersangkutan akan dievaluasi oleh Program Studi untuk diambil keputusan. 

C. Alur Pelaksanaan 

Adapun alur pelaksanaan Skripsi adalah : 

1. Peserta mahasiswa mendaftarkan dengan mengisi KRS (Kartu Rencana 

Studi) pada semester yang bersangkutan untuk mengontrak mata kuliah 

Skripsi dengan ketentuan kontrak kuliah tidak melebihi 24 SKS setelah 

masuk skripsi dengan syarat telah mengikuti SCL (Praktek Belajar Lapangan) 

dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian untuk mahasiswa sistem 

SKS.  

2. Peserta mengajukan tujuh area masalah yang diminati peserta kepada 

Sekretaris Program Studi Kesehatan Masyarakat. 

3. Sekretaris Program Studi berkoordinasi dengan Ketua Program Studi 

Kesehatan Masyarakat akan menyeleksi area masalah yang diminati peserta 

sesuai dengan pertimbangan kapasitas masing-masing bagian. Bila area 

masalah yang diminati telah melebihi kuota maka usulan area masalah dapat 

dialihkan pada area masalah lain. 

4. Berdasarkan hasil koordinasi (poin 3), Ketua Program Studi akan 

mengajukan usulan calon pembimbing I dan pembimbing II kepada Wakil 

Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi. 
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5. Peserta bersama pembimbing I dan pembimbing II menentukan judul dan 

masalah penelitian berdasarkan usulan dari peserta masing-masing untuk 

menentukan judul dan masalah penelitian. 

6. Proposal usulan penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing I dan 

pembimbing II dipresentasikan pada seminar. 

7. Proposal yang telah diseminarkan dan diperbaiki menjadi dasar untuk 

memulai penelitian dan penulisan laporan. 

8. Pengumpulan data disertai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Wakil 

Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi dan diketahui 

oleh Ketua Program Studi dan kedua pembimbing. 

9. Selama melakukan penelitian peserta harus berkonsultasi dengan kedua 

pembimbing dengan membawa kartu bimbingan sebagai tanda bukti 

mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing. 

10. Peserta yang telah menyelesaikan penelitian dan pembimbingan dan telah 

disetujui oleh kedua pembimbing akan mendaftarkan diri untuk ujian sesuai 

persyaratan yang ditentukan. 

11. Sekretaris akan mengajukan usulan tim penguji kepada Ketua Program Studi 

Kesehatan Masyarakat dan dibuatkan SK penguji. 

12. Pelaksanaan ujian akan ditentukan oleh Ketua Program Studi. 

13. Ujian skripsi dapat diselenggarakan jika telah dihadiri oleh minimal tiga 

orang penguji (harus meliputi unsur pembimbing dan penguji). 

14. Tim penguji skripsi berdiskusi memutuskan hasil ujian mahasiswa. 

15. Nilai skripsi diumumkan pada saat yudisium setelah menyelesaikan 

perbaikaan skripsi sesuai dengan saran/usulan dari tim penguji, Perbaikan 

diserahkan dan diperiksa oleh kedua pembimbing. Lamanya perbaikan 

diberikan waktu tidak lebih dari 1 minggu.  

16. Nilai Skripsi mahasiswa yang diberikan oleh Tim Penguji diserahkan oleh 

Pembimbing I dan II ke Sekretaris untuk selanjutnya diproses. 

17. Nilai yang telah diproses di Sekretaris Program Studi selanjutnya diserahkan 

ke Ketua Program Studi untuk dimasukkan ke dalam KRS atau Transkrip 

Akademik mahasiswa yang bersangkutan. 
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D. Kualifikasi Penguji 

Persamaan kualifikasi Dosen Penguji Skripsi mengacu kepada Standar 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Peraturan Akademik 

Universitas Jambi, dan Peraturan Akademik PSKM Unja. 

Kualifikasi Dosen Penguji : 

1. Menguasai bidangnya (medis dan/atau kesehatan masyarakat). 

2. Memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya S2. 

3. Memiliki jenjang Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Lektor-200 (bagi 

dosen) atau setara (pangkat III/c bagi yang bukan berasal dari kalangan 

dosen). 

4. Dapat menguji dan menilai Skripsi mahasiswa secaara proporsional sesuai 

dengan tujuan penulisan skripsi yaitu melatih mahasiswa untuk melaakukan 

penelitian secara utuh, mulai dari mengenal, merumuskan masalah, 

merumuskan tujuan penelitian, membuat hipotesis atau pertanyaan penelitian, 

merancang cara pengumpulan dan analisis data, menulis laporan penelitian 

dan mempertanggungjawabkan hasilnya secara akademik di hadapan tim 

penguji dengan batas-batas pertanyaan dan saran untuk level S1. 

 

E. Jumlah Dosen Penguji Skripsi 

Dosen penguji adalah 4 orang yang terdiri 2 orang pembimbing dan 2 orang 

penguji : 

1. Ketua Sidang 1 orang yang merupakan pembimbing I penulisan skripsi 

mahasiswa tersbut. 

2. Sekretaris 1 orang yang merupakan pembimbing II penulisan skripsi 

mahasiswa tersebut. 

3. Penguji Utama 1 orang yang merupakan pakar dibidangnya atau pemrasaran 

pada seminar proposal mahasiswa yang bersangkutan. 

4. Penguji Anggota sebanyak 1 orang yang merupakan pakar dibidangnya dan 

ahli di bidang metodologi penelitian. 
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F. Penyerahan Skripsi 

Skripsi yang sudah dinyatakan lulus dan telah dilakukan perbaikan bila 

ada saran-saran dari tim penguji di jilid hardcover dengan warna sampul Ungu 

dan dibuat rangkap sesuai jumlah penguji dan ditambah untuk 1 buah untuk 

bagian akademik dan 1 buah untuk perpustakaan PSKM. 

Khusus yang untuk bagian akademik mahasiswa harus menambahkan soft copy 

berupa CD yang berisi tulisan lengkap skripsi, lampiran-lampiran hasil 

pengumpulan data dan power-point presentasi. Semua penyerahan ini dibuatkan 

tanda buktinya. 
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BAB III 

KETENTUAN UMUM PENGETIKAN 

 

Tata cara penulisan skripsi meliputi bahan, aturan penulisan, penomoran 

bab, kutipan, dan penulisan daftar pustaka. 

A. Bahan 

1. Naskah diketik di atas kertas HVS 80 gram ukuran A4 (21,59 cm x 27,94 

cm) warna putih, tidak bolak-balik 

2. Untuk laporan skripsi, sampul luar (kulit luar) menggunakan sampul 

kertas (hard cover). Bahan yang digunakan adalah karton Buffalo atau 

Linen dengan warna dasar Ungu 

3. Tiap bab diberi pembatas dengan kertas doorslag dengan warna kuning 

muda dan diberi logo Unja pada bagian tengah atas. 

 

B. Aturan Penulisan 

1. Naskah ditulis dengan huruf Times New Roman 12 

2. Jarak antara baris dibuat 1,5 spasi kecuali intisari, kutipan langsung, judul 

tabel dan judul gambar yang panjangnya lebih dari satu baris, serta daftar 

pustaka, ditulis dengan jarak 1 spasi 

3. Batas-batas penulisan diatur sebagai berikut : 

a. Margin atas  : 4 cm dari tepi kertas 

b. Margin kiri  : 4 cm dari tepi kertas 

c. Margin bawah  : 3 cm dari tepi kertas 

d. Margin kanan  : 3 cm dari tepi kertas 

4. Paragraf baru dimulai pada ketukan ke-6 dari batas tepi kiri 

5. Penomoran halaman diatur sebagai berikut : 

a. Pada bagian muka, nomor halaman ditulis menggunakan angka 

romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya), diletakkan di tengah kertas 

bagian bawah dengan jarak 1,5 cm dari tepi bawah kertas. Pada 

halaman judul, nomor tidak dituliskan tetapi harus diperhitungkan. 



Pedoman Penulisan Skripsi : Prodi Kesehatan Masyarakat – FKM Universitas Jambi  12 

 
 
 

12 

b. Pada bagian utama dan bagian pelengkap, nomor halaman ditulis 

menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya), diletakkan di 

sebelah pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 

cm dari tepi atas kertas. Pada halaman judul bab, nomor halaman 

ditulis di tengah bagian bawah dengan jarak 1,5 cm dari tepi bawah 

kertas. 

6. Penyajian tabel atau gambar diatur sebagai berikut : 

a. Tabel 

1) Judul tabel ditempatkan di atas tabel, diberi nomor menggunakan 

angka arab, ditulis simetris kanan kiri tanpa diakhiri tanda baca 

titik (.). 

2) Nomor tabel diawali dengan angka yang menunjukkan bab 

dimana tabel ditampilkan dan diikuti nomor urut kemunculan 

tabel pada bab tersebut. 

b. Gambar 

1) Penyajian selain tabel, seperti skema, grafik, peta, foto, dan 

sebagainya disebut dengan gambar. 

2) Judul gambar ditempatkan di bawah gambar secara simetris tanpa 

diakhiri tanda baca titik. 

 

C. Penomoran Bab dan Sub Bab 

Untuk memudahkan pembaca memahami secara keseluruhan isi dari suatu 

karya ilmiah maka tulisan perlu dikelompokkan dalam beberapa bagian dengan 

urutan yang sistematis; berupa bab, dan di dalam bab dibagi lagi menjadi sub 

bab, sub-sub bab dan setersunya. Setiap bab diberi nomor dengan angka romawi 

(misalnya BAB I, BAB II, BAB III), sedangkan untuk nomor sub bab, sub-sub 

bab digunakan angka arab dan mengikuti nomor bab : 

      BAB I ........................................................................................................................  

 A. ..................................................................................................................... 

1. ................................................................................................................ 

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

1) ....................................................................................................... 

a) ................................................................................................... 

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

2. ............................................................................................................... 

B. ................................................................................................................... 

      BAB II ....................................................................................................................... 
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D. Penulisan 

Adapun hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam proses penulisan 

antara lain: 

1. Pengutipan  

Pengutipan adalah mengutip tulisan dalam suatu teks yang ditulis 

oleh seorang penulis lain. Tulisan penulis lain tersebut dikutip untuk 

menunjukkan bukti bahan bacaan yang telah dibaca penulis, juga untuk 

mendukung isi, analisa, dan kesimpulan tulisannya. Setiap kutipan harus 

menyertakan referensi di akhir tulisan (daftar pustaka); yang menyajikan secara 

detail sumber bacaan tersebut dan harus bisa ditemukan. Secara akademik 

setiap penulis harus merujuk pada suatu sumber bacaan secara akurat dan ini 

merupakan keahlian yang harus dikuasai. Selain itu pengutipan dan acuan 

yang akurat berguna untuk: 

a. Memberikan muatan bagi konsep dan ide penulis lain. 

b. Menyediakan pembaca fakta mengenai ke dalaman bacaan si penulis 

c. Memudahkan pembaca menemukan referensi kutipan tersebut 

 

2. Plagiasi 

Plagiasi atau tindakan plagiat adalah mempergunakan hasil karya 

orang lain sebagai milik sendiri. Plagiat merupakan “pencurian akademik” 

(pelanggaran hukum) yang sangat serius. Contoh tindakan plagiat antara lain: 

a. Mengutip kata demi kata dari tulisan orang lain tanpa menuliskan sumber 

asli atau penulisnya. 

b. Mengutip tulisan orang lain dengan merubah beberapa kata atau 

merubah urutan penyajian tanpa menyebut sumber aslinya. 

c. Mengakui hasil karya, tulisan atau penyajian orang lain sebagai milik atau 

hasil karya sendiri. 

d. Pengutipan dengan menyebutkan sumber asli sesekali dalam penulisan 

dapat pula menjadi tindakan plagiat bila tidak disertai tanda kutip yang 

memisahkan penyusunan kata-kata tersebut dengan tulisan sendiri. 
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3. Sistem Perujukan 

Ada berbagai sistem dalam pengutipan suatu referensi. Program studi 

kesehatan masyarakat mengacu pada sistem harvard. Nama belakang penulis 

dan tahun publikasi dikutip dalam teks, misalnya .....(Soemirat, 2005), dan 

daftar pustaka (daftar semua kutipan/referensi yang digunakan) disertakan 

pada akhir skripsi dalam urutan alfabet nama penulis. 

Kutipan pada umumnya harus sama dengan aslinya, baik susunan kata 

maupun ejaan dan tanda bacanya. Apabila dalam kutipan ada beberapa kata 

yang dihilangkan karena tidak perlu, pada bagian yang dihilangkan diberi 

tanda titik tiga buah (...). Namun, bila yang dihilangkan satu kalimat, diberi 

tanda titik hingga satu baris penuh. Penulisan sumber dalam pengutipan teks 

dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi tergantung kalimat atau paragraf 

yang akan ditulis. Berikut ini contoh penyajian tentang petunjuk bagaimana 

membuat kutipan atau rujukan dari berbagai tipe publikasi: 

 

a. Nama penulis dituliskan di dalam teks 

Cormack (1994, hal 32-33) menyatakan bahwa “bila kita menulis untuk 

pembaca professional…” 

 

Pemantauan ambient dipraktikkan untuk memperkirakan paparan 

eksternal dari suatu bahan kimia, seperti halnya dijelaskan oleh Mukono 

(2002, hal 68). 

 

b. Nama penulis tidak dikutip langsung dalam teks 

Pemantauan ambient dipraktikkan untuk memperkirakan paparan 

eksternal dari suatu bahan kimia (Mukono, 2002). 

 

Bila terdapat dua penulis: 

.................................. (Jones, 1946; Smith, 1948) 

 

c. Terdapat lebih dari satu penulis yang dikutip dalam teks 

Jones (1946) dan Smith (1948) menunjukkan bahwa ......................... 
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d. Dua penulis dari satu sumber 

White dan Brown (1964) menemukan bahwa .................................... 

Atau secara tidak langsung, dengan menggunakan simbol (&) 

 ...................................... (White & Brown, 1964) 

e. Lebih dari dua penulis dari satu sumber 

Bila terdapat lebih dari dua penulis, hanya nama pertama saja yang disebut, 

diikuti „et al‟ (untuk referensi berbahasa asing) atau ‟dkk‟ (untuk 

referensi berbahasa Indonesia). 

Secara langsung 

Green et al (1995) menemukan bahwa pada umumnya .................. 

atau secara tidak langsung 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pada umumnya ............. (Green et al, 

1995). 

f. Tanpa nama 

Jika penulis tidak dapat diidentifikasikan gunakan ‟Anonim‟ disertai judul 

tulisan dan tahun penerbitan. Judul dituliskan dalam huruf miring (italic). 

Marketing strategy (Anonim, 1999) 

g. Sumber sekunder atau sumber kedua 

Dalam pengutipan, sebisa mungkin menggunakan sumber asli (sumber 

primer) sebagai rujukan. Namun ada kalanya suatu teks yang telah dikutip 

oleh orang lain tidak dapat ditemukan sumber rujukan aslinya, maka dalam 

hal ini kutipan tersebut dapat digunakan. Sumber seperti ini disebut 

sebagai sumber sekunder dan harus dinyatakan seperti itu dalam 

pengutipannya. 

Secara tidak langsung: 

....................... (Brown, 1996 dalam Bassett, 1986) 

atau secara langsung :  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Brown (1996 dikutip dalam Bassett, 

1986) ditemukan bahwa ...................  
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White, seperti yang dipaparkan oleh Black (1994) menjelaskan bahwa 

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

Dalam contoh kedua, White adalah sumber primer atau sumber asli. Black 

sebagai sumber kedua, yang mungkin mengutip tulisan White dengan 

mengubah sedikit teks asli dengan tidak menggunakan kutipan.  

h. Beberapa tulisan oleh satu penulis dalam tahun yang berbeda  

Bila terdapat lebih dari satu publikasi dari seorang penulis yang 

menggambarkan hal yang sama dan tulisan tersebut dipublikasikan dalam 

tahun yang berbeda, maka referensinya harus dituliskan dalam urutan waktu 

(yang awal dituliskan lebih dahulu):  

Secara langsung  

Dijelaskan oleh Sumarjono (1992, 1994) bahwa ......................  

atau secara tidak langsung  

............................ (Sumarjono, 1992, 1994) 

 
i. Beberapa tulisan dari satu penulis dalamtahun yang sama  

Jika beberapa tulisan yang dirujuk dipublikasikan pada tahun yang sama oleh 

penulis yang sama maka sumber rujukan dibedakan dengan menambahkan 

huruf kecil pada tahun:  

Dalam penelitian terdahulu oleh Smith (1993a) ditemukan bahwa ........, 

namun pada penelitian selanjutnya yang juga dilakukan oleh Smith (1993b) 

dihasilkan .........  

j. Bab dalam satu buku yang diedit  

Rujukan pada tulisan oleh seorang penulis yang diterbitkan pada satu bab 

atau satu bagian dari kumpulan tulisan dari beberapa penulis, yang diedit oleh 

orang lain, harus dikutip atas nama penulis kontributornya, bukan atas nama 

editor buku tersebut.  

Dalam tulisannnya mengenai informasi kesehatan, Smith (1975) menjelaskan 

...........  

Namun dalam daftar pustaka, penjelasan lebih detail mengenai bab atau 

bagian bersangkutan dan buku kumpulan tersebut dituliskan. 
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k. Institusi  

Jika suatu tulisan atau karya dituliskan oleh suatu organisasi maka penulisan 

rujukan dilakukan atas nama organisasi tersebut, baik oleh asosiasi, 

perusahaan, ataupun departemen pemerintahan. Penggunaan singkatan dari 

nama sebuah organisasi (misalnya BPS) dapat dilakukan, dengan menuliskan 

nama lengkapnya pada kutipan pertama.  

Kutipan pertama: Badan Pusat Statistik (BPS), 2007  

Kutipan kedua dan selanjutnya: BPS, 2007  

l. Tabel dan diagram  

Bila menyajikan data dari sebuah diagram atau tabel, atau mengcopy 

keseluruhan tabel atau diagram, maka sumbernya harus disebutkan. Rujukan 

yang diambil dari teks menjadi sebuah tabel harus disebutkan penulis dan 

halamannya (misalnya Anwar 2005, hal 43), agar pembaca dapat 

memverifikasi data tersebut. Bila data tersebut bukan milik si penulis tetapi 

diambil dari sumber lain, maka rujukan tersebut menjadi sumber sekunder. 
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BAB IV 

PEDOMAN PENGORGANISASIAN SKRIPSI 

 

Pada umumnya pengorganisasian skripsi dibagi kedalam tiga bagian, yaitu : 

(1) bagian muka, (2) bagian utama dan (3) bagian pelengkap.  

A. BAGIAN MUKA 

Bagian muka terdiri atas :  

1. Halaman Sampul Depan 

2. Halaman Judul 

3. Halaman Persetujuan 

4. Halaman Pengesahan 

5. Halaman Pernyataan 

6. Kata Pengantar 

7. Daftar Isi 

8. Daftar Tabel, Gambar, Skema, Grafik 

9. Daftar Lampiran  

10. Riwayat Hidup Penulis 

11. Abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) 

 

1. Halaman Sampul Depan  

Halaman sampul depan pada laporan skripsi dan proposal skripsi terdiri 

dari bagian yang sama. Perbedaan ditemukan pada penulisan kata SKRIPSI pada 

laporan skripsi PROPOSAL SKRIPSI pada laporan proposal skripsi.  

Halaman sampul depan dibuat diatas kertas tebal Hardcover berwarna 

Ungu untuk laporan skripsi, dan jilid biasa untuk proposal. Komponen yang 

dicantumkan pada halaman ini adalah judul skripsi atau proposal, tulisan 

SKRIPSI (untuk karya tulis skripsi)/Proposal skripsi (untuk proposal skripsi), 

lambang UNJA, nama dan NIM mahasiswa, tulisan FAKULTAS KESEHATAN 

MASYARAKAT, PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS JAMBI, tahun penyelesaian skripsi atau proposal (perbedaan 

lainnya dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2).  
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2. Halaman Judul 

Halaman judul diletakkan pada halaman ke dua setelah halaman sampul 

depan laporan skripsi. Penulisan halaman judul sama dengan penulisan halaman 

sampul depan, kecuali ditambahkan tulisan tujuan skripsi dilaksanakan. Tulisan 

ini diletakkan dibawah tulisan SKRIPSI. Halaman judul ditulis diatas kertas putih 

(lihat lampiran 3). Halaman ini diberi nomor halaman ii dan seterusnya pada 

halaman berikutnya sebelum memasuki halaman BAB I. Nomor halaman ditulis 

ditengah bawah halaman.  

3. Halaman Persetujuan 

Halaman persetxujuan ini memuat tanda tangan para pembimbing skripsi 

dan tanggal disetujuinya laporan skripsi (lampiran 4). Halaman persetujuan 

menggunakan kertas dengan latar belakang (water mark) LOGO UNJA.  

4. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan terdiri dari dua halaman. Halaman pertama memuat 

tanda tangan kedua pembimbing skripsi dan ketua PSKM UNJA serta tanggal 

kelulusan ujian (lampiran 5). Halaman kedua berisi nama ke 4 penguji skripsi 

serta tanggal kelulusan ujian (lampiran 6). Kedua halaman pengesahan 

menggunakan kertas dengan latar belakang (water mark) logo UNJA.  

5. Halaman Pernyataan 

 Halaman ini memuat pernyataan mahasiswa bahwa isi skripsi merupakan 

hasil karya sendiri, bukan merupakan jiplakan dan karya orang lain. Pernyataan  

lainnya yaitu bahwa segala bentuk kutipan telah disebutkan sumbernya di dalam 

teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka (lampiran 7). Halaman pernyataan 

menggunakan kertas dengan latar belakang (water mark) logo UNJA. 

6. Kata Pengantar 

 Kata pengantar berisi alasan pemilihan judul penelitian/asal datangnya ide 

penelitian. Namun, secara umum isi kata pengantar  diserahkan pada penulis. 

Didalamnya dapat ditambahkan ucapan-ucapan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang dirasakan penulis langsung berkontribusi pada keberhasilannya 

menyelesaikan tugas skripsi. Naskah kata pengantar ditulis tidak lebih singkat 
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dari satu halaman. Dibawah teks kata pengantar disisi kanan dicantumkan tempat 

dan tanggal penulisan serta nama penulis (lampiran 8).  

7. Daftar Isi 

 Daftar isi memuat gambaran secara menyeluruh mengenai 

pengorganisasian skripsi. Daftar isi memuat judul dan daftar halaman berturut-

turut. Contoh daftar isi dapat dilihat pada (lampiran 9). 

8. Daftar Tabel, Gambar, Skema, Grafik 

 Daftar tabel, gambar, skema, dan/atau grafik dicantumkan jika di dalam 

naskah skripsi terdapat jumlah minimal masing-masing dua buah tabel, gambar, 

skema, dan/ atau grafik. Nomor dan judul tabel, gambar, skema, dan atau grafik 

harus sesuai dengan nomor dan judul di dalam naskah skripsi. Contoh daftar 

tabel dan gambar disajikan pada lampiran 10 dan 11.  

9. Daftar Lampiran 

 Seperti halnya daftar tabel atau gambar, daftar lampiran tidak 

dicantumkan, jika jumlah lampiran hanya ada 1 lampiran. Daftar lampiran 

memuat informasi yang mendukung laporan skripsi. Daftar lampiran ini tidak 

meneruskan urutan halaman laporan penelitian, sehingga dalam halaman ini tidak 

disertai nomor halaman dimana lampiran tersebut berada (lampiran 12).  

10. Riwayat Hidup Penulis 

 Bagian ini berisi biodata penulis secara ringkas, yang berisi nama, 

tempat/tanggal lahir, alamat, riwayat pendidikan, dan prestasi yang telah dicapai. 

Riwayat hidup ditulis dalam 1 paragraf dengan spasi tunggal (lampiran 13). 

11. Abstrak 

 Abstrak merupakan sari tulisan meliputi latar belakang penelitian secara 

ringkas, tujuan, metode, hasil dan saran utama dari penelitian. Abstrak dikerjakan 

dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang ditulis pada 

dua halaman berbeda. Panjang abstrak maksimum 200 kata dengan pengetikan 1 

spasi. Pada akhir abstrak dituliskan kata kunci jumlah dan rentang tahun 

kepustakaan yang digunakan (lampiran 14 dan 15). Abstrak hanya dibuat pada 

laporan skripsi sehingga pada pembuatan proposal tidak terdapat halaman ini  
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B. BAGIAN UTAMA  

Bagian utama terdiri dari :  

1. BAB I PENDAHULUAN  

a. Latar Belakang Penelitian 

b. Perumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

a. Telaah Pustaka 

b. Kerangka Teori 

c. Kerangka Konsep  

d. Hipotesis atau Pertanyaan Penelitian 

 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

a. Jenis dan Rancangan Penelitian 

b. Tempat dan Waktu Penelitian 

c. Populasi dan Sampel Penelitian 

d. Metode Pengumpulan Data 

e. Definisi Operasional 

f. Pengolahan dan Analisis Data 

 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil 

b. Pembahasan 

c. Keterbatasan Penelitian 

 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

b. Kesimpulan 

c. Saran  
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Berikut ini disampaikan penjelasan dari bagian utam dalam penulisan skripsi : 

 

1. Bab I Pendahuluan 

a. Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang penelitian berisi alasan mahasiswa untuk melakukan 

suatu penelitian dengan cara menjelaskan alasan mengapa mahasiswa tertarik 

mengambil topik skripsi, logika pemikiran, dan gambaran umum teori/hasil 

penelitian yang mendukung. Didalam latar belakang, mahasiswa perlu 

menjelaskan konteks penelitian, mendiskripsikan masalah penelitian, dan 

menjelaskan bagaimana dan mengapa masalah tersebut perlu diteliti.  

b. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan kalimat-kalimat ringkas yang 

menerangkan masalah penelitian dengan lebih operasional dan 

memungkinkan pengukuran variabel-variabel penelitian. Terdapat beberapa 

kriteria dalam menuliskan perumusan masalah yang baik, yaitu :  

1) Masalah sebaiknya dirumuskan dengan ringkas, akurat dan 

memungkinkan penjelasan atau pemujian secara empiris. Rumusan 

masalah dapat mempersoalkan hubungan atau perbedaan. Misalnya, 

kejadian anemia dan gaya hidup vegetarian, perbedaan kadar hemoglobin 

pada pasien infeksi malaria vivak dan falciparum.  

2) Rumusan masalah dapat berbentuk kalimat tanya, misalnya “Apakah ada 

hubungannya antara kejadian anemia dengan gaya hidup vegetarian” atau 

kalimat pernyataan, misalnya “Perbedaan strain vaksin mempengaruhi 

kekebalan yang ditimbulkan”.  

3) Rumusan masalah harus ditulis sedemikian jelas, sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.  

 

c. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian merupakan pernyataan mengenai hasil akhir yang 

ingin dicapai dalam penelitian. Perumusan tujuan penelitian ini akan 

mengarahkan penyusunan tinjauan pustaka, perumusan hipotesis dan metode 

penelitian yang dipilih. Tujuan penelitian juga mempertajam sasaran yang 
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akan dicapai melalui penelitian sehingga membatasi lingkup penelitian agar 

tidak terlalu luas atau berubah-ubah selama penelitian berlangsung.  

Pernyataan tujuan penelitian biasanya diawali dengan : 

1) Untuk menguraikan dan mendeskripsikan proses………………… 

2) Untuk memperkirakan efek…………………terhadap………………… 

3) Untuk mengetahui hubungan antara………………… 

4) Untuk menjelaskan………………… 

5) Untuk mengukur………………… 

6) Untuk mengeksplorasi………………… 

 

d. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian menerangkan kontribusi hasil penelitian dalam 

pengembangan teori atau perumusan kebijakan. Manfaat penelitian juga 

dinyatakan untuk mendukung bahwa penelitian layak dilakukan.  

 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

a. Telaah Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan hasil telusuran tentang bahan bacaan yang 

mengupas topik penelitian yang akan diteliti. Tinjauan pustaka disusun 

berdasarkan tujuan penelitian, dan perumusan masalah yang akan di 

pecahkan. Dalam tinjauan pustaka, dilakukan telaah terhadap penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait subjek tertentu yang 

dibahas dalam penelitian yang dilakukan mahasiswa. Mahasiswa 

mengungkapkan adanya kesenjangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya 

yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan mahasiswa akan 

memberikan sesuatu yang baru dan berbeda sehingga menutup kesenjangan 

yang ditemukan. Pembahasan didalam tinjauan pustaka juga merupakan bukti 

pendukung bahwa topik atau materi yang diteliti memang merupakan suatu 

permasalahan yang penting karena juga merupakan/concern banyak orang.  

Pembahasan yang dicantumkan dalam tinjauan pustaka prinsipnya 

adalah materi-materi yang relevan dengan penelitian, misalnya dasar teori 

yang digunakan dalam pembuatan kuesioner penelitian maupun hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan hasil penelitian saat ini. Dalam 
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penulisan tinjauan pustaka, sangat tidak dianjurkan mencantumkan materi 

yang tidak relevan dengan topik yang akan diteliti. Contoh : jika kita akan 

meneliti tentang “Pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kanker 

serviks” maka materi pokok yang perlu ada adalah tentang tindakan preventif 

kejadian kanker serviks yang dapat dilakukan. Sedangkan untuk materi 

anatomi dan fisiologis proses reproduksi sangatlah tidak relevan untuk 

dicantumkan dalam kepustakaan untuk topik tersebut.  

 

b. Kerangka Teori 

Ketika mulai melakukan tinjauan pustaka, mahasiswa akan menemukan 

bahwa masalah yang akan diteliti berhubungan dengan sejumlah teori yang 

telah dikembangkan sebelumnya. Informasi yang diperoleh dari bermacam-

macam buku dan artikel perlu dikelompokkan sesuai dengan tema pokok dan 

teorinya, diidentifikasi kesepakatan dan ketidaksepakatan antar penulis, dan 

disimpulkan kesenjangan yang masih ada. Setelah membaca pustaka, 

mahasiswa dapat menyusun kerangka teori sementara yang memandu 

mahasiswa menentukan pustaka lain yang diperlukan. Kerangka teori yang 

telah disusun akan mencegah mahasiswa dari membaca banyak pustaka yang 

tidak relevan. Dengan semakin banyak membaca pustaka, kerangka teori 

dapat saja mengalami perubahan. Di dalam laporan proposal/skripsi, 

kerangka teori disajukan dalam bentuk bagan yang terdiri dari variabel-

variabel yang telah dijelaskan didalam tulisan tinjauan pustaka. Pengalaman 

selama ini menemukan kekeliruan, dimana mahasiswa seringkali menyajikan 

variabel-variabel dalam kerangka teori tanpa didahului penjelasannya 

didalam tinjauan pustaka.  

c. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep berasal dari kerangka teori dan biasanya merupakan 

salah satu/beberapa bagian dari kerangka teori. Kerangka teori terdiri dari 

teori-teori atau isu-isu terkait penelitian yang dilakukan. Namun, kerangka 

konsep menggambarkan aspek-aspek tertentu yang dipilih dari kerangka teori 

untuk dijadikan dasar masalah penelitiannya. Alasan pemilihan variabel 



Pedoman Penulisan Skripsi : Prodi Kesehatan Masyarakat – FKM Universitas Jambi  25 

 
 
 

25 

dalam kerangka teori untuk dijadikan kerangka konsep harus dijelaskan 

dalam tulisan dengan argumentasi-argumentasi yang ilmiah. 

Kerangka konsep biasanya disajikan dalam bentuk bagan yang 

merupakan suatu kontruksi atau konsep yang menyajikan pandangan 

sistematis tentang suatu fenomena dengan mencirikan hubungan antara 

variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi 

fenomena tersebut. Variabel-varibel penelitian dapat berupa variabel bebas 

(independent variable), variabel terikat (dependent variable), variabel 

penganggu (confounding variable), variabel terkendali, variabel antara 

(intervening variable) dan variabel moderator. 

  

d. Hipotesis atau Pertanyaan Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kaliamat pernyataan 

yang secara umum maupun khusus menghubungkan variabel satu dengan 

yang lainnya. Rumusan hipotesis dapat didasarkan pada observasi 

pendahuluan, teori, atau penelitian terdahulu yang akan diuji kebenarannya 

dengan instrumen penelitian yang akan digunakan. Suatu hipotesis dikatakan 

baik bila penyataan hipotesis mengandung dua atau lebih variabel yang dapat 

diukur, atau berkemungkinan untuk dapat diukur dan menunjukkan secara 

jelas dan tegas bagaimana cara variabel-variabel tersebut berhubungan. 

Hipotesis digunakan pada penelitian yang bersifat kuantitatif dan 

mempersoalkan hubungan antara variabel, kecuali pada penelitian deskriptif, 

hipotesis tidak diperlukan. Penelitian kualitatif juga tidak menggunakan 

hipotesis, namun menggunakan pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh 

penelitian yang akan dilakukan.  

 

3. Bab III Metodologi Penelitian  

 Bab metodologi penelitian menguraikan secara rinci tentang bagaimana 

suatu penelitian dilakukan. Bab ini memberikan informasi mengenai jenis dan 

rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, definisi operasional variabel penelitian, instrumen yang digunakan 

dalam penelitian, bagaimana cara menganalisis data, etika penelitian, apa saja 
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keterbatasan penelitian dan bagaimana jalannya penelitian yang dilakukan. 

Uraian bab ini juga bisa digunakan oleh peneliti yang lain untuk menilai 

apakah hasil penelitian ini dapat dipercaya, dan apakah kesimpulan penelitian 

ini dapat digunakan untuk kepentingan secara praktis atau digunakan dalam 

kajian pustaka dalam penelitiannya. 

a. Jenis dan Rancangan Penelitian 

1) Penelitian Kuantitatif 

Penelitian Kuantitatif dapat berupa :  

a) Jenis Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

memotret suatu kondisi atau fenomena yang terjadi dalam suatu 

kelompok subjek tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

magnitude suatu masalah fenomena, tanpa membuat kesimpulan yang 

bersifat sebab-akibat. Namun, bukan berarti bahwa penelitian ini tanpa 

analisis untuk menggali kemungkinan bahwa fenomena yang 

ditemukan berkaitan dengan faktor-faktor tertentu.  

b) Jenis Penelitian Analitik 

Penelitian analitik bertujuan untuk mengkaji kausa atau 

determinan dari suatu fenomena. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian analitik ini dapat berupa hubungan sebab akibat maupun 

korelasional.  

c) Jenis Penelitian Eksperimental 

Penelitian eksperimental merupakan suatu penelitian dimana 

peneliti memiliki otoritas untuk memberikan perlakuan (intervensi) 

kepada subjek penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan di 

laboratorium, rumah sakit, atau masyarakat.  

2) Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan 
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menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi. Rancangan penelitian kualitatif dapat berupa : 

a) Biografi  

Penelitian biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya 

yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-

arsip.  

b) Fenomenologi 

Fenomenologi adalah penelitian yang mencoba menjelaskan atau 

mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari 

oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.  

c) Grounded theory 

Grounded theory merupakan suatu penelitian untuk menghasilkan atau 

menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. 

Situasi dimana individu saling berhubungan, bertindak, terlibat dalam 

suatu proses sebagai respon dari suatu peristiwa.  

d) Ethnografi  

Ethnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau suatu 

kelompok sosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari 

pola perilaku, kebiasaan dan cara hidupnya.  

e) Studi kasus 

Studi kasus adalah suatu studi yang mengeksplorasi suatu masalah 

dengan batasan yang terperinci. Memiliki pengambilan data yang 

mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi.  

 

b. Tempat dan Waktu Penelitian  

Pada sub bagian ini, dijelaskan secara rinci mengenai tempat dan 

waktu pelaksanaan penelitian.  

c. Subjek Penelitian  

Deskripsi tentang subjek penelitian mencakup batasan populasi, besar 

sampel, dan cara pengambilan sampel.  
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1) Populasi  

Populasi adalah kelompok subjek yang menjadi sasaran penelitian. Subjek 

penelitian dapat berupa manusia (misalnya pada penelitian epidemiologi), 

berupa binatang (misalnya pada surveilans vektor), dan dapat pula berupa 

benda mati (misalnya kartu rekam medis, slide pemerikasan darah tepi). 

Batasan populasi mendiskripsikan ciri-ciri kelompok ke arah mana 

penelitian akan digeneralisasi. Ciri-ciri tersebut dapat berupa ciri lokasi 

geografik atau administratif (misal: kelurahan, kecamatan, kabupaten, 

wilayah kerja puskesmas), karakteristik subjek (jenis kelamin, usia, 

paritas), dan karakteristik penyakit (jenis penyakit, keparahan penyakit, 

jenis obat yang digunakan). Pembatasan populasi ini didasarkan atas 

masalah dan tujuan penelitian karena populasi haruslah mengakomodasi 

tujuan penelitian.  

2) Sampel Penelitian dan Besar Sampel 

Suatu penelitian tidak harus dilakukan terhadap seluruh anggota populasi 

karena akan membutuhkan dana, peralatan, waktu dan tenaga yang sangat 

besar. Oleh karena itu, penelitian dapat dilakukan terhadap sebagian dari 

populasi, yang disebut sebagai sampel penelitian. Sampel adalah bagian 

dari populasi yang jenis dan jumlahnya dipilih dengan cara tertentu 

sehingga dianggap mewakili populasi penelitian. Besar sampel dapat 

dihitung menggunakan rumus yang sesuai. Rumus dan perhitungan besar 

sampel selanjutnya dicantumkan dalam laporan skripsi.  

3) Kriteria Inklusi dan Kriteria Ekslusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian pada populasi 

atau persyaratan umum dapat diikutsertakan ke dalam penelitian, misalnya 

mencakup karakteristik subjek, demografis, geografis, dan periode waktu. 

Sedangkan kriteria Eksklusi adalah keadaan yang menyebabkan subjek 

yang memenuhi kriteria inklusi tidak dapat diikutsertakan, misalnya 

adanya kondisi kontra indikasi tindakan, adanya penyakit lain yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, kepatuhan pasien, pasien menolak diteliti, 

dan masalah etik lainnya. Baik kriteria inklusi maupun eksklusi perlu 

dinyatakan dengan jelas dan logis.  
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4) Cara Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel dapat berupa teknik pengambilan 

sampel Probability sampling atau Non Probability sampling. Uraian 

lengkap mengenai teknik dan cara yang digunakan dalam pemilihan 

sampel penelitian dituliskan dalam sub-bagian ini.  

d. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel adalah penjelasan tentang bagaimana suatu 

variabel akan diukur serta alat ukur apa yang digunakan untuk mengukurnya. 

Tidak semua variabel perlu diberikan definisi operasionalnya; hanya variabel 

yang mempunyai lebih dari satu cara pengukuran, atau variabel yang 

pengukurannya spesifik, atau variabel yang belum memiliki alat ukur standar 

dan perlu dikembangkan alat ukur oleh peneliti.  

e. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang hendak digunakan untuk mengukur variabel penelitian 

dideskripsikan secara lengkap, instrumen penelitian bisa berupa alat ukur 

standar seperti timbangan, termometer, dan sebagainya. Instrumen juga bisa 

berupa indeks, misalnya indeks masa tubuh, indeks karies dan sebagainya. 

Instrumen juga bisa berupa kuesioner jika penelitian mengembangkan sendiri 

instrumen yang akan digunakan misalnya kuesioner, maka penelitian harus 

terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Dalam bagian ini, 

harus dijelaskan bagaimana uju validitas dan reliabilitas dilakukan dan apa 

hasil yang didapatkan.  

f. Pengumpulan Data 

Pada sub bagian ini dijelaskan tentang prosedur atau cara yang 

dilakukan peneliti dalam memperoleh data.  

g. Pengolahan dan Analisis Data 

Cara analisis data menjelaskan proses perubahan data hasil penelitian 

yang dikumpulkan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil 

kesimpulan penelitian. Jika penelitian menggunakan uji statistik, maka dalam 
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bagian ini disajikan rumus-rumus uji statistik yang digunakan dan dummy 

table yang dipakai untuk analisis data.  

h. Etika Penelitian 

Dalam bagian ini, diurauikan langkah-langkah atau prosedur yang 

berkaitan dengan etika penelitian. Penelitian eksperimental, yang harus 

dilakukan intervensi kepada subjek yang berupa manusia yang harus terlebih 

dahulu mendapatkan persetujuan resmi dari komite etika penelitian. Pada 

penelitian yang melibatkan responden misalkan untuk wawancara atau 

pengisian kuesioner untuk terlebih dahulu memperoleh informed consent dari 

setiap responden.  

i. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan Penelitian yang secara teknis mungkin mempunyai 

dampak secara metodologis maupun substansif.  

j. Jalannya Penelitian 

Dalam bagian ini dijelaskan kronologis proses penelitian. Seyogyanya 

proses penelitian dapat berlangsung sesuai dengan rencana penelitian yang 

telah disusun dalam proposal penelitian. Namun dalam prakteknya di 

lapangan, dapat saja ditemui  beberapa kendala, sehingga prosesnya tidak 

dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Misalkan, pengumpulan data 

direncanakan dilaksanakan pada hari H dengan mengundang 10 responden 

untuk melaksanakan focus group discussion. Ternyata pada pagi harinya 

terjadi gempa bumi sehingga 8 responden tidak dapat hadir. Akhirnya 

pengumpulan Data dilaksanakan dengan metode in depth interview terdapat 2 

orang responden yang hadir. Selanjutnya, penjelasan mengenai pengaruh 

perubahan proses pengumpulan data terdapat validitas hasil penelitian yang 

didapat juga perlu diuraikan dalam sub bagian ini. Jika hal tersebut 

mempengaruhi hasil penelitian, maka harus pula dijelaskan upaya-upaya yang 

telah dilakukan penelitian untuk mengurangi pengaruh negatif tersebut 

seminimal mungkin.  
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4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1) Hasil Penelitian 

Hasil suatu penelitian dapat disajikan dalam tiga cara penyajian, yaitu 

penyajian tekstual, penyajian tabular, dan penyajian grafik. Mahasiswa dapat 

tiga cara penyajian tersebut dalam melaporkan hasil penelitiannya. Pada 

penyajian tekstual data hasil penelitian di deskripsikan sejelas dan serinci 

mungkin, tapi tidak harus menyajikan semua hal. Yang perlu disajikan secara 

naratif adalah hal-hal yang menonjol dari data tersebut, misalnya persentase 

(frekuensi) terbesar, presentasi (frekuensi) terkecil, rerata terbesar, rerata 

terkecil, perbedaan (selisih) terbesar, perbedaan terkecil, dan/atau perbedaan 

atau hubungan yang bermakna. Informasi yang lain yang lebih detail bisa 

disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. 

b. Pembahasan 

Dalam menulis bagian pembahasan, mahasiswa menjelaskan secara 

teoritis mengapa hasil penelitian ditemukan seperti yang telah dijelaskan pada 

bagian hasil penelitian. Penjelasan harus dibuat, baik pada hasil penelitian 

yang sesuai dengan hipotesa maupun yang tidak sesuai. Dalam menuliskan 

pembahasan, mahasiswa juga menerangkan persamaan dan perbedaan hasil 

penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penjelasan dapat dilakukan 

dengan fokus pada aspek teoritik dan aspek metodologis. Pada aspek teoritis, 

perlu disajikan dan dibandingkan antara premis-premis yang sudah digunakan 

untuk membangun hipotesa dan kenyataan empiris yang ditemukan dalam 

penelitian. Bila teori yang ada masih mampu menjelaskan fenomena tersebut, 

maka dapat digunakan asumsi-asumsi ilmiah, dengan menggunakan logika, 

baik deduktif maupun induktif. 

 
c. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian memuat tentang batasan-batasan serta 

kekurangan dari penelitian sehingga dalam pelaksanaan penelitian 

mendapatkan beberapa hambatan serta kendala yang masih bisa diterima. 
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5. Bab IV Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil analisis dan 

interpretasi, cara penulisan/pembahasan dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan secara ketat dan padat, sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran lain. Dalam bab ini tidak lagi terdapat pernyataan 

penjelasan dari setiap simpulan. Setiap bagian dari kesimpulan hanya 

mengandung satu makna dan tidak adalagi kalimat keterangan/penjelasan. 

Informasi yang disampaikan dalam kesimpulan bisa berupa pendapat baru, 

koreksi atas pendapat lama, pengukuhan pendapat lama, atau 

menumbangkan pendapat lama yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah atau tujuan penelitian. 

 
b. Saran 

Saran merupakan kelanjutan dari kesimpulan, berupa anjuran, 

yang dapat menyangkut aspek operasional, kebijakan, maupun 

konseptual. Saran hendaknya bersifat kongkrit, realistik, bernilai praktis, 

dan terarah. Sekurang-kurangnya penulis memberikan saran bagi peneliti 

selanjutnya sebagai hasil pemikiran penelitian yang dilakukan. 

 

C. BAGIAN AKHIR 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar referensi dan bibliografi. Sebagai 

daftar referensi daftar pustaka memuat informasi detail dari seluruh 

referensi atau sumber bacaan yang digunakan atau dikutip dalam 

penulisan skripsi. Sebagai bibliografi daftar pustaka juga dibuat sebagai 

daftar bacaan yang relevan dengan tulisan tetapi tidak dikutip di dalam 

teks. Ini untuk menunjukkan bahwa penulis telah membaca lebih banyak 

dari apa yang telah dikutip.  

Daftar pustaka bertujuan untuk memudahkan pembaca menemukan 

sumber yang digunakan dalam suatu penulisan. Terdapat berbagai model 

penulisan daftar pustaka, namun cara penulisan daftar pustaka yang 
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digunakan oleh Program Studi Kesehatan Masyarakat merujuk pada 

sistem Harvard. Semua referensi yang digunakan dalam penulisan 

didaftar sesuai urutan abjad nama belakang penulis.  

Adapun cara dan susunan penulisan daftar pustaka, yaitu: 

a. Buku  

Nama, Inisial., Tahun. Judul buku. Edisi. Tempat Penerbitan: 

Penerbit.  

Catatan:  

1) Nama belakang penulis tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital 

diikuti oleh koma. 

2) Inisial nama depan dan tengah: singkatan nama, ditulis dengan huruf 

kapital diikuti titik setelah setiap inisial dan koma setelah titik pada 

inisial terakhir. 

3) Tahun: Tahun penerbitan diikuti titik. 

4) Judul: Judul lengkap buku dalam huruf Italic dengan huruf kapital 

huruf awal kata pertama. Diikuti oleh titik kecuali terdapat sub judul. 

5) Sub judul: Diikuti titik dua setelah judul, tanpa huruf kapital kecuali 

kata yang diharuskan untuk ditulis dalam huruf kapital. Diikuti oleh 

titik. 

6) Edisi: Nomor edisi ditulis hanya bila buku yang digunakan bukan 

edisi pertama dengan menggunakan angka diikuti titik.  

7) Tempat Penerbitan: Kota atau negara dimana buku diterbitkan diikuti 

oleh tanda titik dua. 

8) Penerbit: perusahaan penerbit diikuti titik.  

 

Bila dalam teks kutipan terdapat tiga atau empat penulis dan nama 

penulis pertama dituliskan diikuti “dkk” atau et al namun semua nama 

penulis harus dituliskan pada daftar pustaka. Bila lebih dari empat 

penulis, barulah nama penulis pertama dituliskan dengan diikuti “dkk” 

(referensi dalam bahasa Indonesia) atau et al (referensi berbahasa asing)  

Contoh:  
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a) Oleh satu penulis  

Notoatmodjo, S., 1993. Metode penelitian kesehatan. Jakarta: Rineka 

Cipta.  

b) Oleh dua, tiga atau empat penulis  

Untuk buku dengan dua, tiga, atau empat penulis, nama dituliskan 

dalam urutan seperti urutan yang ada di dalam dokumen/buku. 

Gunakan tanda “&”, dan bukan “dan” atau “and” untuk 

menghubungkan dua nama terakhir.  

Nasution, R., & Barisi, 1975. Metode statistika. Jakarta: PT. 

Gramedia.  

Besanko, D, Dranove, D, Shanley, M & Schaefer, S., 2003. Economic 

of strategy 3rd Ed. New York: J. Willey.  

c) Lebih dari empat penulis  

Bila terdapat lebih dari empat penulis, maka hanya penulis pertama 

yang dicantumkan, diikuti oleh “dkk” atau “et al”.  

Grace, B. et al., 1988. A History of the world. Princenton, NJ: 

Princenton University Press.  

d) Buku yang diedit  

Untuk sumber rujukan dari buku yang diedit, maka setelah inisial, 

lalu diikuti oleh “ed” untuk buku asing atau “editor” di dalam kurung 

untuk buku Indonesia.  

Keene, E. ed., 1988. Natural change. Cambridge: University of 

Cambridge Press.  

Rakhmat, M.F. (editor), 1998. Catatan Kang Jalal: visi media, 

politik, dan pendidikan. Jakarta: Rosda Offset. 

e) Buku terjemahan/saduran  

Karyadi dan Suwarni, S (penyadur), 1978. Marketing management. 

Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.  
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f) Penulis dengan lebih dari satu karya dalam tahun yang sama  

Bila terdapat beberapa karya oleh seorang penulis dalam tahun yang 

sama yang digunakan dalam teks, maka mereka dibedakan dengan 

menambahkan huruf kecil setelah tahun dimana urutannya sesuai 

dengan urutan pengutipan dalam teks.  

Soros, G., 1966a. The road to serfdom. Chicago: University of 

Chicago Press.  

Soros, G., 1966b. Beyond the road to serfdom. Chicago: University of 

Chicago Press. 

Hal ini juga berlaku jika terdapat beberapa penulis dengan nama 

belakang yang sama. Sebagai alternatif, inisial dituliskan juga dalam 

pengutipan.  

g) Buku elektronik (E-books)  

Penulis, inisial., tahun. Judul buku. [tipe media]. Tempat Penerbitan: 

Penerbit. Alamat website/URL secara detail, digarisbawahi [tanggal 

akses] 

Fishman, R., 2005. The rise and fall of suburbia. [e-book]. Chester: 

Castle Press. http://www.libweb.anglia.ac.uk/E-books [diakses 5 Juni 

2006]  

Employment law and practice. 2005. [CD-ROM]. London: Gee. 

http://www.libweb.anglia.ac.uk/E-books [diakses 5 Juli 2006]  

 

b. Artikel Jurnal  

Penulis, Inisial., Tahun. Judul artikel. Judul Lengkap Jurnal, 

Nomor Volume (nomor issu/bagian), halaman.  

Perry, C., 2001. What health care assistansts know about clean hands. 

Nursing Times, 97 (22), p. 63-64.  

Amqam, H., 2006. ISO 14001 adoption by local authotities. Media 

Kesehatan Masyarakat Indonesia, 1 (22), hal. 273-285.  

Catatan:  
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1) Nama belakang penulis tanpa gelar ditulis dengan huruf awal 

kapital diikuti oleh koma. 

2) Inisial nama depan dan tengah: singkatan nama ditulis dengan 

huruf kapital diikuti titik setelah setiap inisial dan koma setelah 

titik pada inisial terakhir. 

3) Tahun: Tahun penerbitan diikuti tanda titik. 

4) Judul: Judul lengkap artikel tidak dalam huruf Italic dengan huruf 

kapital pada huruf awal kata pertama. Diikuti oleh titik kecuali 

terdapat sub judul. 

5) Sub judul: Diikuti titik dua setelah judul, tanpa huruf kapital 

kecuali kata yang diharuskan untuk ditulis dalam huruf kapital. 

Diikuti oleh tanda titik. 

6) Judul Jurnal: Judul lengkap jurnal, dalam huruf miring, dengan 

huruf kapital pada huruf pertama setiap kata kecuali kata 

penghubung, diikuti tanda koma. 

7) Nomor Volume 

8) Nomor issue: di dalam kurung, diikuti tanda koma. 

9) Halaman: tuliskan p atau hal diikuti titik, lalu halaman pertama 

dan halaman akhir artikel tersebut dihubungan tanda “-” diikuti 

tanda titik.  

 

b. Artikel Surat Kabar  

Penulis, Inisial., Tahun. Judul artikel. Nama Koran, tanggal dan bulan 

dikuti halaman.  

Budiono, B., 2008. Hati-hati konsumsi suplemen antioksidan. Tribun 

Timur, 7 Feb. Hal. 4.  

 

c. Artikel Jurnal dari sumber elektronik  

Penulis, inisial., tahun. Judul artikel. Judul jurnal, [tipe media] Nomor 

volume (nomor issue/bagian), halaman jika ada. Alamat website/URL 

secara detail, digarisbawahi [tanggal akses]  
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Beaver, M., 2000. Errant greenhouse could still be facing demolition. 

Building Design [Online] 24 Nov., p.3. http://www/infotrac.london. 

galegroup.com/itweb/sbu_uk [diakses 15 Agustus 2007]  

 

d. Abstrak jurnal dari database  

Bila rujukan bersumber dari sebuah database di mana kita tidak dapat 

mengakses artikel lengkapnya, maka penulisannya sebagai berikut: 

Penulis, inisial, tahun. Judul artikel. Judul jurnal, [tipe media] Nomor 

volume (nomor issue bagian), halaman jika ada. Detail mengenai 

abstrak diikuti tanda titik. Alamat website/URL secara detail, 

digarisbawahi [tanggal akses]  

Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an indepth look. 

Political Science Quarterly, [Online]. 42 (6). Abstract from Blackwell 

Science Synergy database. http:// www.pol.upenn/articles [diakses 10 

Januari 2008]. 

 

e. Internet  

Kemampuan teknologi khususnya teknologi informasi 

berkembang begitu pesat sehingga dengan mudah kita dapat 

mengakses informasi melalui internet. Kemudahan ini tidak bisa 

disalahgunakan untuk memperoleh informasi tanpa memperhatikan 

otoritas keilmuan dan kepakaran orang atau lembaga penyedia 

informasi. Acuan berupa hasil penelitian, pangkalan data (database) 

dan perangkat lunak (software) untuk analisis data tersedia dalam 

situs website dengan alamat warning wera wanua (world wide web, 

WWW) tertentu. Bukan http://google.com, http://yahoo.com dan lain-

lain, sebab situs-situs sejenis ini hanya berfungsi sebagai mesin 

pencari (search engine). Berikut urutan penulisan sumber rujukan 

yang berasal dari internet:  

Penulis, Inisial., Tahun. Judul dokumen, [tipe media]. Alamat 

website/URL secara detail, digarisbawahi [tanggal akses]  

http://www/infotrac


Pedoman Penulisan Skripsi : Prodi Kesehatan Masyarakat – FKM Universitas Jambi  38 

 
 
 

38 

National electronic Library for Health. 2003. Can walking make you 

slimmer and healthier?. [online]. (diupdate 16 Januari 2005). 

http://www.nhs.hth.walking [diakses 10 April 2015]  

Penulisan alamat elektronik diperoleh saat membuka atau 

mengunduh (mendownload). Alamat tersebut disarankan langsung 

dicatat dengan baik untuk menghindari kesalahan perujukan referensi. 

  

f. Korespondensi melalui email atau bahan diskusi  

Bila ingin menggunakan rujukan dari korenspondensi pribadi 

melalui email atau diskusi milis, yang harus diperhatikan adalah izin 

untuk menggunakan rujukan tersebut.  

Penulis, Tahun. Judul surat atau postingan. [tipe media]. Nama 

penerima. Alamat korespondensi. tanggal pengiriman, termasuk 

waktu pengiriman. Alamat URL. [tanggal diakses]  

jones@jones.com, 2005. Mobile phone developments. [E-mail]. Email 

kepada R.G.Schmit (r.g.schmit@syy.ac.uk). Dikirim Senin 7 Juni 

2005, 08.15. http://gog.defer.com/2004_07_01_defer_archive.html. 

[diakses 7 Juli 2005]  

 

g. Skripsi, Tesis dan Disertasi  

Penulis, tahun. Judul skripsi/tesis/disertasi. Jenis. Nama program 

pendidikan. Nama perguruan tinggi, tempat.  

Amqam, H., 2000. Hubungan sanitasi lingkungan dan hygiene 

perorangan dengan kejadian penyakit kecacingan pada anak sekolah 

di Kecamatan Ujungtanah. Skripsi sarjana. Fakultas Kesehatan 

Masyarakat. Universitas Hasanuddin, Makassar. 

Maraqa, M.A. 1995. Transport of dissolved volatile on yield and 

morphology of Amaranthus cruentus and Amarantus 

hypochondriatus. M.S. tesis. Univ. of Arkansas, Fayeffeville. 
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h. Prosiding konferensi ilmiah  

Onaga, K. 1983. Develepment and environmental protection in 

coastal zones. Proc. of the Okinawa conference on the importance of 

bypassed area in Asian economic development. Tokyo: Nasional 

institute for research advancement, p.80-108  

Caviness, C.E. & F.C Collins. 1985. Double cropping. P.1032-1038. 

In R. Shibles (ed.) World soybean research III. Proc. World Soybean 

Res. Conf. 3rd, Ames, IA. 12-27 Aug. 1984. Westview Press, 

Boulder, CO.  

Harris, H.C.,P.J.M. Cooper, & M. Pala. 1991. Soil and crop 

management for improved water use efficiency in rainfed areas. Proc. 

Int. workshop, Ankara, Turkey. 15-19 May 1989. 

  

i. Buku Tahunan (yearbook)  

Buros, O.K. (ed.). 1953. The forth mental measurement year-book. 

Highland Park, N.J.: Gryphon Press.  

Hanna, P.R. 1953. The Community School and larger geographic 

areas. The community school, The fifty-second year book, National 

society for the study of education. Chicago: The Univ. of Chicago 

Press, 1953, p.2-37.  

Botts, R.R. & R.C. Otte. 1959. Insurance against losses on farms, 

Land, the 1958 Year book of agriculture. Washington, DC: U.S. Dept. 

of Agriculture, 1958, p.230-239.  

 

j. Peraturan Pemerintah dan Undang-undang  

UU No 23 Tahun 1997. Tentang pengelolaan lingkungan hidup. 

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.  

 

k. Publikasi resmi dari suatu institusi  

BPS, 2002. Statistik Indonesia 2000. Jakarta: Badan Pusat Statistik.  
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Badan POM, 2005. National profile on the infrastructure 

management of chemicals in Indonesia. Jakarta: Kelompok Kerja 

Profil Nasional Badan POM. 

 

l. Sumber tanpa nama  

Anonim, 1973. The knew book of knowledge. Canada: Grolier Inc.  

Bila terdapat sumber rujukan tanpa nama dengan tahun yang sama, 

tambahkan huruf kecil dibelakang tahun yang diurut sesuai dengan 

urutan kutipan dalam teks.  

Anonim, 1990a. The land resources of Indonesia. Jilid 3. Jakarta: PT. 

Cipta Adipustaka. Anonim, 1990b. Indonesian national forestry 

action plan. Ministry of Agriculture & FAO.  

 

m. DVD atau Video  

Penulis, Tahun publikasi. Judul lengkap DVD atau Video [media]. 

Tempat Publikasi: Penerbit. 

Warner Brothers, 2005. Great films from the 80s: a selection of clips 

from Warner Brothers top films from the 1980s. [DVD]. New York: 

Warner Brothers.  

Dream Land Home Video, 2006. The privileged planet: the search for 

the purpose of the universe. [VCD]. Indonesia. PT Magixtama Etika.  

Jika bibliografi atau daftar pustaka berisi beberapa tulisan dari penulis 

yang sama, maka tulisan kedua dan seterusnya tidak perlu disebutkan 

nama penulisnya, cukup diberi garis saja.  

Ishikawa, S. 1967. Economic development in asian perspective. 

Tokyo: Kynokuniya Book  

Store.  

-------.1972. A note on choice of technology in China. Jour. Dev. Stud. 

Vol. 9, October 1972, pp.161-186. 
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2. Lampiran 

Untuk proposal maka lampiran harus terdiri atas peraturan-

peraturan yang digunakan dan kuesioner atau instrumen tertulis yang 

akan digunakan. Untuk hasil penelitian maka lampiran harus terdiri atas:  

a. Tabel induk berisi data mentah  

Tabel induk tidak berisi hasil interpretasi misalnya (memenuhi syarat, 

tidak memenuhi syarat, atau 1, 2) tetapi merupakan data riil hasil 

penelitian lapangan, misalnya: luas ventilasi = 20 meter.  

b. Hasil perhitungan statistik (bila ada)  

c. Peraturan-peraturan 

d. Kuesioner atau instrumen tertulis yang digunakan  

e. Hasil laboratorium (bila melakukan pemeriksaan laboratorium)  

f. Surat keterangan telah melakukan penelitian 

g. Foto-foto kegiatan penelitian (bila ada)  
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Hariwijaya M, Djaelani B. 2004. Teknik Menulis Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: 

Hanggar Kreator. 

Riduwan. 2009. Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: 

Alfabeta. 

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. 2010. Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiah. Bogor: IPB Press. 

Universitas Jambi. 2015. Standar Mutu Penyelenggaraan Tridharma Universitas 

Jambi. Muaro Jambi: Mendalo. 
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PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA TAHUN PERTAMA 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JAMBI 

MENGGUNAKAN STUDENT CENTER LEARNING 

 

 

Proposal Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh : 

Alfa Azazi Akromi 

G1D114000 

 

Kepada 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS JAMBI 

2017 

 

Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul Depan (cover) Proposal 
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PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA TAHUN PERTAMA 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JAMBI 

MENGGUNAKAN STUDENT CENTER LEARNING 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Di susun oleh : 

Alfa Azazi Akromi 

G1D114000 

 

Kepada 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS JAMBI 

2017 

 

Lampiran 2. Contoh Halaman Sampul Depan (cover) Skripsi 
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PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA TAHUN PERTAMA 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JAMBI 

MENGGUNAKAN STUDENT CENTER LEARNING 

 

 

Skripsi  

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  

Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat  

Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi 

 

 

 

 

 

Di susun oleh : 

Alfa Azazi Akromi 

G1D114000 

 

Kepada 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS JAMBI 

2017 

 

Lampiran 3.Contoh Halaman Judul (dibelakang/setelah cover atau halaman pertama)  
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PERSETUJUAN SKRIPSI  

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa Tahun Pertama 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi 

Menggunakan Student Center Learning 

 

 

 

 

Di susun oleh : 

Alfa Azazi Akromi 

G1D114000 

 

 

Telah disetujui Dosen Pembimbing Skripsi 

Pada tanggal 15 Desember 2017 

 

Pembimbing I 

 

 

Dwi Noerjoedianto, SKM., M.Kes 

NIP. 197011101994021001 

Pembimbing II 

 

 

M. Ridwan, SKM., MPH 

NIP. 197509201999031002 

 

 

 

Lampiran 4. Contoh halaman persetujuan dosen pembimbing 
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PENGESAHAN SKRIPSI  

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa Tahun Perama 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi 

Menggunakan Student Center Learning 

 

Di susun oleh : 

Alfa Azazi Akromi 

G1D114000 

 

 

Pembimbing I 

 

 

Dwi Noerjoedianto, SKM., M.Kes 

NIP. 197011101994021001 

Pembimbing II 

 

 

M. Ridwan, SKM., MPH 

NIP. 197509201999031002 

 

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  

Untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat 

Tanggal 20 Desember 2017 

 

 

 

 

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Jambi 

 

 

 

Andy Amir, SKM., M.Kes 

NIP. 19620601 198803 1 001 

 

Lampiran 5. Contoh Halaman Pengesahan-1 
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Pengalaman Belajar Mahasiswa Tahun Perama 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi 

Menggunakan Student Center Learning 

 

 

Di susun oleh : 

Alfa Azazi Akromi 

G1D114000 

 

Telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim penguji  

Pada tanggal 20 Desember 2017 

 

Ketua : Dwi Noerjoedianto, SKM., M.Kes ( ……………………... ) 

Sekretaris : M. Ridwan, SKM., MPH ( ……………………... ) 

Anggota  : 1. M. Dody Izhar, SKM., M.Kes ( ……………………... ) 

Anggota  : 2. Hubaybah, SKM., MKM ( ……………………... ) 

 

 

Lampiran 6. Contoh Halaman Pengesahan-2 
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Alfa Azazi Akromi 

NIM : G1D114000 

Program studi : Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM Unja 

Judul skripsi : Pengalaman Belajar Mahasiswa Tahun Pertama 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas 

Jambi Menggunakan Student Center Learning  

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir Skripsi yang saya tulis ini 

benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau 

pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. 

 

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir Skripsi ini adalah 

hasil juplikan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 

  Jambi, 22 Desember 2017 

  Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

  Alfa Azazi Akromi 

  G1D114000 

 

 

 

 

Lampiran 7. Contoh Surat Peryataan Keaslain Tulisan 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil‟alamiin, segala puji bagi Allah yang 

maha Kuasa. Sholawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW. Atas segala 

limpahan nikmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian 

skripsi dengan judul “Pengalaman Belajar Mahasiswa Tahun Pertama Program 

Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi Menggunakan Student Center 

Learning”. Skripsi dimaksudkan ntuk memenuhi sebagian syarat memperoleh 

gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Program Studi Kesehatan Masyarakat 

FKM Universitas Jambi. 

Terwujudnya laporan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, 

berbagai pihak, maka sebagai ungkapan hormat dan penghargaan penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Rumita Ena Sari, SKM., MKM selaku Pembimbing Akademik atas segala 

bimbingan dan motivasi yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan 

dan persetujuannya atas usulan tugas akhir. 

2. Bapak Dwi Noerjoedianto, SKM., M.Kes sebagai dosen pembimbing I atas 

segala bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan selama penelitian 

dan penulisan laporan ini. 

3. Bapak M. Ridwan, SKM., MPH sebagai dosen pembimbing II yang telah 

banyak memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kapada penulis. 

4. Ibu, Bapak dan kakak serta seluruh keluarga besar yang setiap saat 

mendoakan, memberi kasih sayang dan dukungan, moral maupun materi.  

5. Teman-teman mahasiswa Prodi Kesmas FKM UNJA yang telah bersedia 

menjadi responden penelitian ini. 

 

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak. 

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat, khususnya dalam inovasi pembelajaran menggunakan student center 

learning. 

   

  Jambi, 25 Oktober 2017    

 

  Penulis 

 

 

Lampiran 8. Contoh Kata Pengantar 
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ABSTRACT 

 

Background : Student Center learning (SCL) in public health which is student 

centred learning might become a new experience for first year student who 

areused to teacher – centred learning during their high school education. Studies 

in various medical program around the world reporting anxiety, difficulty , and 

stressfull on student at the beginning encounter with SCL. They found that it is 

important to povide student with a comprehensive understanding about SCL , and 

learning skills wich are necessary in order to ensure optimum learning with SCL. 

The aim of this study are to investigate Jambi University first year medical 

student learning experience using SCL. 

Methods : Reflective writings of 36 medical students about learning experience 

using SCL, collected at the beginning and at the end of first year program were 

analyzed qualitatively, methods chosen to maintain credibility are time 

triangulation, peer review, negative case analysis, and using verbatim. 

Results : Variables influenced student learning experience using SCL are the 

difference between SCL and teacher – centred learning on high school education, 

effectiveness of blok 1.1 on providing student with comprehensive understanding 

about SCL and learning skills, the quality of scenario , role of tutor, tutorial 

group interction, academic schedule arrangement, independent learning process 

and assesment system. 

Conclusion : the difference between SCL and teacher –centred learning on high 

school education demands Faculty to provide student with comprehensive 

understanding about SCL and various learning skills needed to learn using SCL 

seccessfully. Faculty also should pay attention to order variables influenced 

student learning experience using SCL such as the quality of scenario ; role of 

tutor; tutorial group interaction; acdemic schedule arrangement; independent 

learning process; and assesment system, then find strategies to overcome 

problem student faced.  

Keywords : fisrt year student, SCL, learning experience 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Student Center learning yang diterapkan di Fakultas 

Kesehatan Masyarakat dengan mengedepankan pembelajaran berpusat pada 

mahasiswa tentu merupakan pengalaman baru bagi mahasiswa tahun pertama 

yang terbiasa dengan pembelajaran berpusat pada guruselama menempuh 

pendidikan sekolah menengah. Sejumlah penelitian dari berbagai program 

pendidikan kedokteran di seluruh dunia menemukan bahwa mahasiswa 

mengalami kecemasan, kesulitan, dan merasa tertekan pada awal pembelajaran 

menggunakan SCL. Penelitian-penelitian ini menyimpulkan pentingnya 

membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai SCL dab 

berbagai ketrampilan yan diperlukan agar ,ahsiswa dapat melaksanakan SCL 

secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengalaman belajar mahasiswa kedokteran UNJA tahun pertama menggunakan 

SCL. 

Metode : 36 tulisan refleksi mahasiswa mengenai pengalaman belajar 

menggunakan SCL yang dikumpulkan pada awal dan akhir tahun pertama 

pembelajaran dianalisis secara kualitatif. Upaya pencapaian kredibilitas 

dilakukan dengan metode triangulasi waktu, diskusi dengan sejawat, analisis 

kasus negatif dan penggunaan verbatim. 

Hasil : berbagai variabel ditemukan mempengaruhi pengalaman belajar 

mahasiswa menggunakan SCL, yaitu perbedaan antara SCL dengan 

pembelajaran berpusat pada guru dialami semasa SMA, efektifitas Blok 1.1 

dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang 

SCL dan berbagaiketrampilan belajar, kualitas skenario peran tutor, interaksi 

mahasiswa dalam kelompok, pengaturan jadwal akademik, proses belajar 

mandiri, dan sistem assesmen. 

Kesimpulan : perbedaan antara SCL dan sistem pembelajaran semasa SMA yang 

mengedepankan pembelajaran berpusat pada guru, menuntut Fakultas untuk 

membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang SCL dan 

berbagai ketrampilan  belajar yang diperlukan agar  dapat melaksanakan SCL 

dengan baik. Fakultas juga perlu memperhatikan berbagai variabel yang 

mempengaruhi pengalaman belajar mahasiswa menggunakan SCL seperti 

kualitas skenario, peran tutor, interkasi mahasiswa dalam kelompok pengaturan 

jadwal akademik, proses belajar mandiri, dan sistem assesmen, serta selanjutnya 

memikirkan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi mahasiswa. 

Kata Kunci : mahasiswa tahun pertama, SCL, pengalaman belajar 
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