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KATA PENGANTAR 

 

Penulisan tesis merupakan bagian penting dalam studi magister. Disamping 

itu tesis juga menggambarkan kelayakan penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan 

peraturan Rektor Universitas Brawijaya, tesis merupakan sebagian dari persyaratan 

bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar magister. Oleh karena itu penting bagi 

setiap peneliti untuk menuliskan tesis dengan tepat dan efektif.  

Sebagai bentuk dokumen tertulis, tesis tidak hanya harus tepat dalam konsep 

dan isi tetapi juga dari cara penulisan, struktur dan pembahasan. Bahasa yang tidak 

tepat meyebabkan salah interpretasi. Struktur yang tidak adekuat juga bisa 

memberikan salah interpretasi.  

Pedoman ini lebih berfokus pada panduan teknis dan konsep isi tesis. Cara 

menuliskan secara konsep teori disajikan dalam panduan ini. Masukan dari pembaca 

dan semua pengguna pedoman ini akan sangat berguna untuk meningkatkan akurasi 

dan efektifitas pedoman ini.  

 

Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan SK Kemenristek Dikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

PendidikanTinggi, Pendidikan Pascasarjana adalah jenjang pendidikan lanjutan 

strata 1 (S1) yaitu pendidikan strata-2 (S2) dan strata-3 (S3), termasuk pendidikan 

S2 Keperawatan. Keduanya pada dasarnya adalah pendidikan berbasis riset. Pada 

akhir masa pendidikannya, peserta didik diharuskan melaporkan hasil riset atau 

penelitian yang dilakukannya selama menempuh pendidikan tersebut dalam bentuk 

karya tulis ilmiah, yang disebut tesis (untuk S2/Magister) atau disertasi (untuk 

S3/Doktor). Menulis sebuah karya ilmiah berupa tesis bagi mahasiswa S2 bukan hal 

yang mudah. Ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar 

tulisan ilmiah tersebut “layak” disebut sebagai tesis. Disini diperlukan pedoman 

tertulis yang mengatur tatacara penulisan tesis sebagai pedoman bagi peserta didik 

maupun komisi pembimbing. 

Komisi pembimbing mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap tesis 

mahasiswa bimbingannya, dalam hal kebenaran ilmiah maupun format 

penulisannya. Komisi pembimbing wajib membantu dan mengarahkan mahasiswa 

sejak penentuan judul penelitian, penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, 

penulisan hasil penelitian  sampai dengan ujian akhir tesis yang ditandai dengan 

tanda-tanda komisi pembimbing pada lembar pengesahan tesis. Meski setiap 

institusi penyelenggara pendidikan boleh menentukan format penulisan karya 

ilmiah tesis, namun pada dasarnya ada format dan ketentuan dasar yang telah 

disepakati dan hampir seragam di berbagai institusi.  

  



Pedoman Penulisan Tesis Magister Keperawatan | 11 

 

BAB II 

FORMAT TESIS 

 

Format karya ilmiah tesis dibagi menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, 

bagian utama, dan bagian akhir: 

A. Bagian Awal Tesis 

Bagian awal terdiri dari: 

1. Sampul 

2. Halaman judul 

3. Halaman pengesahan 

4. Halaman pernyataan orisinalitas 

5. Halaman identitas tim penguji 

6. Halaman kata pengantar 

7. Halaman ringkasan (Bahasa Indonesia) 

8. Halaman summary  (Bahasa Inggris) 

9. Halaman daftar isi 

10. Halaman daftar tabel 

11. Halaman daftar gambar 

12. Halaman daftar lampiran 

13. Halaman daftar simbol dan singkatan 

 

B. Bagian Utama Tesis 

Penelitian Kuantitatif  

Bab 1 Pendahuluan 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Bab 3 Kerangka Konsep Penelitian 

Bab 4 Metode Penelitian 

Bab 5 Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab 6 Pembahasan 

Bab 7 Kesimpulan dan Saran 

 

Penelitian Kualitatif  

Bab 1 Pendahuluan  

Bab2  Tinjauan Pustaka 

Bab 3  Kerangka konsep penelitian (tidak harus ada) 

Bab 4  Metode Penelitian  

Bab 5  Hasil Penelitian  

Bab 6  Pembahasan  

Bab 7  Kesimpulan dan Saran  
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C. Bagian Akhir Tesis 

Bagian akhir karya ilmiah tesis memuat daftar pustaka/ referensi dan lampiran.  

 

2.1 BAGIAN AWAL TESIS 

2.1.1 Sampul 

Sampul terdiri dari dua bagian: sampul luar dari karton (hard cover) 

warna biru benhur. Sampul dalam dari kertas HVS putih. Pada sampul 

dicetak Judul tesis, tulisan kata: ”tesis” (huruf kapital), tulisan kalimat: 

“Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister, nama 

program studi, logo Universitas Brawijaya, nama lengkap penulis (tanpa 

gelar), nomor induk mahasiswa, Program Studi Magister Keperawatan 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, dan tahun tesis 

diajukan”. Contoh sampul tesis dapat dilihat pada Lampiran 1. Pada 

punggung sampul dicantumkan nama penulis, judul tesis dan tahun 

kelulusan. Cara penulisan punggung buku, dapat dilihat contoh pada 

Lampiran 2. 

2.1.2 Halaman Judul 

Halaman judul karya ilmiah berisi tulisan yang sama dengan halaman 

sampul, namun dicetak di atas kertas HVS putih. Judul sebaiknya disusun 

dalam kalimat yang terdiri dari paling banyak 20 kata dan 

menggambarkan masalah dan tujuan penelitian. Bila memerlukan kalimat 

yang menjelaskan lebih lanjut sehingga lebih dari 20 kata, maka dapat 

ditulis dalam sub judul. Contoh halaman judul tesis dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

2.1.3 Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan memuat judul karya ilmiah, nama penulis dan 

kalimat pengesahan, susunan komisi pembimbing dan tanda tangan 

komisi pembimbing, komisi penguji dan tanda tangan komisi penguji. 

Susunan komisi pembimbing dan penguji ditulis sesuai dengan urutan, 

yaitu ketua komisi pembimbing, anggota komisi pembimbing kemudian 

anggota dewan penguji yang lain. Tesis baru dinyatakan sah bila telah 

ditandatangani oleh Dekan FKUB (Lampiran 4). 

2.1.4 Halaman Pernyataan Orisinalitas 

Halaman pernyataan orisinalitas merupakan halaman yang memuat 

ketegasan penulis bahwa naskah tesis bukan karya plagiasi dan menjamin 

orisinalitasnya, dengan bermaterai 6000 rupiah (Lampiran 5). 

2.1.5 Halaman Identitas Tim Penguji 

Halaman identitas tim penguji dicetak pada kertas HVS putih, memuat 

judul tesis, identitas mahasiswa, nama komisi pembimbing, nama tim 

dosen penguji sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran 
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Universitas Brawijaya. Contoh halaman identitas tim penguji tesis 

(Lampiran 6). 

2.1.6 Halaman Kata Pengantar 

Pada halaman ini penulis mengantarkan kepada pembaca agar dapat 

memahami maksud dan isi tulisan. Kata pengantar juga berisi ucapan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga 

tulisan dapat disajikan, dan harapan untuk penyempurnaan, serta manfaat 

bagi yang membutuhkan. Panjang kata pengantar maksimal tiga halaman. 

Contoh halaman kata pengantar pada Lampiran 7. 

2.1.7 Halaman Ringkasan 

Ringkasan ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris.  Judul yang digunakan dalam bahasa Indonesia yaitu Ringkasan 

dan dalam bahasa Inggris yaitu Summary. Judul ringkasan adalah sama 

dengan judul karya ilmiah, diketik dengan huruf kapital pada halaman 

baru. Ringkasan dan summary ditempatkan disisi halaman bagian atas. 

Ringkasan mencakup  masalah penelitian, tujuan penelitian, metode 

penelitian dan hasil-hasil penelitian yang menonjol. Didalam ringkasan 

tidak boleh ada kutipan (acuan) dari pustaka, jadi merupakan hasil uraian 

murni dari penulis. Isi ringkasan harus dapat dimengerti tanpa harus 

melihat kembali pada naskah karya ilmiah. Ringkasan disusun antara 600-

800 kata (1,5-2 halaman), diketik menggunakan font 10 dengan jarak satu 

spasi dan kata kunci (Lampiran 8 & 9). 

2.1.8 Halaman Daftar Isi 

Halaman daftar isi diketik pada halaman baru diberi judul: DAFTAR ISI 

yang diketik dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakkan di 

tengah atas kertas. Daftar isi memuat seluruh isi naskah tesis termasuk 

daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, daftar istilah, judul dari bab 

dan sub bab, daftar pustaka dan lampiran. Judul bab diketik dengan huruf 

kapital, sedangkan judul sub bab diketik dengan huruf kecil kecuali huruf 

pertama tiap sub bab diketik dengan huruf besar. Baik judul bab ataupun 

sub bab tidak di akhiri titik. Nomor bab dan sub bab menggunakan angka. 

Jarak pengetikan antara baris judul bab yang satu dengan bab yang lain 

adalah dua spasi, sedangkan jarak spasi  antara anak bab adalah satu spasi. 

Contoh halaman daftar isi pada Lampiran 10. 

2.1.9 Halaman Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel diketik pada halaman baru. Judul daftar tabel diketik 

dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah atas 

kertas. Daftar tabel memuat semua tabel yang disajikan dalam teks dan 

lampiran. Nomor tabel ditulis dengan angka. Jarak pengetikan judul (teks) 

tabel yang lebih dari satu baris diketik satu  spasi dan jarak antar judul 

tabel dua spasi. Judul tabel dalam halaman daftar tabel harus sama dengan 

judul tabel dalam teks. Contoh halaman daftar tabel pada Lampiran 11. 
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2.1.10 Halaman Daftar Gambar 

Halaman daftar gambar diketik pada halaman baru. Halaman daftar 

gambar memuat daftar gambar, nomor gambar judul gambar dan nomor 

halaman, baik gambar yang ada dalam teks dan dalam Lampiran. Judul 

gambar dalam halaman daftar gambar harus sama dengan judul gambar 

dalam teks. Cara pengetikan pada halaman daftar gambar seperti pada 

Lampiran 12. 

2.1.11 Halaman Daftar Lampiran 

Halaman daftar lampiran diketik pada halaman baru. Judul daftar 

lampiran diketik ditengah atas halaman dengan huruf kapital. Halaman 

daftar lampiran memuat nomor teks judul lampiran dan halaman. Judul 

daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran yang sesuai. Halaman 

lampiran berisi surat keterangan laik etik, ijin penelitian, data kasar dan 

analisa data, transkript verbatim dan tahapan analisis data, manuscript, 

dan daftar riwayat hidup (Lampiran 13). 

2.1.12 Halaman Daftar Simbol dan Singkatan 

Daftar simbol dan singkatan diketik pada halaman baru. Judul daftar 

simbol dan singkatan diketik di tengah atas halaman dengan huruf kapital. 

Halaman ini memuat simbol/istilah dan singkatan besaran/satuan yang 

ditulis dalam format tabel. Bagian daftar simbol dan singkatan tidak 

selalu ada. Cara pengetikannya adalah sebagai berikut: 

- Pada lajur/kolom pertama memuat simbol/singkatan 

- Pada lajur/kolom ke dua memuat keterangan dan satuan/besaran 

singkatan yang disajikan pada lajur pertama. 

- Penulisan singkatan diurut berdasarkan abjad latin dengan huruf 

besar diikuti dengan huruf kecil 

- Bila simbol ditulis dengan huruf Yunani, penulisannya juga 

berdasarkan abjad Yunani 

- Keterangan pada lajur ke dua diketik dengan huruf kecil kecuali 

huruf pertama diketik dengan huruf besar. Contoh halaman daftar 

singkatan pada Lampiran 14. 

 

2.2 BAGIAN UTAMA 

Bagian utama karya ilmiah terdiri atas berapa bab. Bagian utama umumnya 

terdiri atas: pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka konsep, 

metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran. Rangkaian kata 

untuk menyampaikan informasi yang disajikan di dalam suatu karya ilmiah 

hendaknya teliti, singkat, padat, jelas, tajam, dan relevan serta konsisten.   

   

 2.2.1 Penelitian Kuantitatif 

Sistematika penyusunan penelitian kuantitatif yaitu sebagai berikut: 
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Bab 1. Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian. 

1) Latar Belakang 

Pada bagian ini dipaparkan secara ringkas, jelas dan sistematis mengenai 

argumentasi atau alasan utama yang melatarbelakangi pemilihan dan 

penetapan pokok masalah yang diteliti. Latar belakang yang disusun 

menyajikan fakta yang didukung oleh data atau evidence, teori, hasil 

penelitian, kesimpulan diskusi ilmiah ataupun pengalaman/pengamatan 

pribadi yang terkait erat dengan masalah yang diteliti. Selain itu, dapat pula 

mengemukakan kesenjangan yang muncul antara harapan dan kenyataan, 

teoritis dan empiris yang menjadi dasar dalam melatarbelakangi masalah 

yang diteliti. 

2) Rumusan masalah 

Rumusan masalah memaparkan dengan singkat, padat dan jelas mengenai 

topik yang menjadi fokus penelitian.Paparanmasalah tersebut merupakan 

dasar dalam penyusunanpertanyaan penelitian yang disajikan dalam bentuk 

kalimat tanya. Rumusan masalah yang disusun hendaknya secara empiris 

dapat memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan. 

3) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengemukakan sasaran yang ingin dicapai melalui 

penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk 

tujuan umum dan tujuan khusus serta umumnya disajikan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Tujuan umum memaparkan maksud dilakukannya 

penelitian secara umum dan sesuai/ sinkron dengan rumusan masalah. 

Adapun tujuan khusus yaitu menekankan pada hal yang akan diperoleh pada 

penelitian dan menggambarkan variabel-variabel yang digunakan. Tujuan 

khusus bersifat operasional sehingga biasanya menggunakan kalimat yang 

diawali oleh kata seperti mengukur, menganalisis dan kata serupa lainnya. 

4) Manfaat 

Bagian ini menguraikan kegunaan dan pentingnya penelitian dilakukan baik 

bagi pengembangan ilmu dan institusi ``(manfaat akademik) maupun bagi 

masyarakat dalam arti luas (manfaat praktis). 

 

Catatan  

Kesalahan yang sering terjadi pada penulisan pendahuluan adalah: 

- Terlalu panjang (patokan yang biasa dikerjakan adalah panjang pendahuluan 

lebih kurang 8%dari panjang artikel, contoh: jika panjang 10/15/20 halaman 

maka panjang pendahuluan 1/1.25/1.5 halaman) 

- Terlalu detail sehingga kajian yang akan dibahas menjadi kabur 
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Bab 2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka mengemukakan hasil telaah atau kajian teori, konsep, proposisi, 

dan sebagainya, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian secara sistematis dan analitik. Dengan 

demikian maka bab ini bukan sekedar berisi kutipan atau pencantuman teori-

teori, konsep, proposisi dan paradigma secara berjajar dan runtut, yang diambil 

dari berbagai sumber. Tinjauan pustaka harus merupakan hasil ramuan dari 

proses persandingan, perbandingan dan dialog antar teori, konsep, proposisi 

paradigma yang ada, mulai dari klasik sampai mutakhir, kemudian ditarik benang 

merahnya oleh peneliti sehingga memunculkan gagasan teoritik baru. Sumber 

pustaka diutamakan berasal dari jurnal ilmiah yang relevan dan paling mutakhir 

(kurang dari sepuluh tahun terakhir kecuali untuk penelitian historis dan referensi 

klasik). Kristalisasi tinjauan pustaka diformulasikan dalam kerangka teori. 

 

Bab 3. Kerangka Konsep Penelitian 

Pada bagian ini meliputi Kerangka konsep dan hipotesis. 

a) Kerangka konsep 

Konsep pada dasarnya adalah pengertian atau pemahaman tentang suatu 

fenomena yang merupakan elemen dasar dari proses berpikir. Kerangka 

konsep merupakan kumpulan teori/ konsep, kajian pustaka dan hasil 

penelitian sebelumnya ataupun penelitian pendahuluan yang secara 

sistematis disusun sebagai dasar penyusunan hipotesis penelitian. Kerangka 

konsep menampilkan keterkaitan antar variable yang diteliti dan disajikan 

dalam bentuk skema atau diagram alur yang disertai narasi atau penjelasan 

singkat. 

 

b) Hipotesis Penelitian 

Rumusan Hipotesis yang ditetapkan merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian yang diteliti. Rumusan tersebut secara teoritis dianggap 

paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis penelitian 

yang baik sebaiknya menyatakan keterkaitan antara dua variabel, 

dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas serta dapat diuji secara empiris. 

Pada bagian ini, hipotesis penelitian disajikan dalam bentuk pernyataan yang 

berbeda dengan hipotesis statistik (tidak disajikan dalam rumusan H0 & H1). 

Hipotesis statistik (H0 dan H1) ditempatkan pada analisis data. Pada 

penelitian dengan variabel atau parameter yang diukur lebih dari satu, maka 

sebaiknya dituangkan dalam sub hipotesis 
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Bab 4. Metode Penelitian 

Pokok - pokok bahasan yang terdapat dalam Bab Metode Penelitian meliputi: 

Rancangan Penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Bahan dan Alat/ Instrumen Penelitian, Definisi 

Istilah/Operasional, Prosedur penelitian/ Pengumpulan Data, dan Analisis Data. 

1) Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian harus memaparkan mengenai penjelasan rancangan atau 

desain penelitian yang digunakan beserta alasan pemilihan jenis penelitian 

tersebut. Pemilihan rancangan penelitian harus selalu mengacu pada hipotesis 

yang akan diuji. Dalam bagian ini dijelaskan pula secara umum variabel - 

variabel yang dilibatkan dalam penelitian serta sifat hubungan antara variabel 

- variabel tersebut. 

2) Populasi dan Sampel/ Subjek Penelitian  

Pada bagian ini, karakteristik populasi dan sampel/subjek penelitian harus 

dipaparkan dengan jelas dan akurat. Karakteristik tersebut diperlukanagar 

sampel yang dipilih benar - benar representatif atau dapat mencerminkan 

keadaan populasinya yang sebenarnya secara cermat.Hal ini penting berkaitan 

dengangeneralisasi hasil penelitian dimana jika keadaan sampel semakin 

berbeda dengan karakteristik populasinya, maka semakin besar kemungkinan 

kekeliruan dalam generalisasinya.Oleh karena itu, bahasan pada bagian 

Populasi dan Sampel harus mencakup hal mengenai  (a) identifikasi dan 

batasan - batasan tentang populasi atau subjek penelitian,(b) karakteristik 

(kriteria inklusi dan eksklusi) yang ditetapkan, (c) jumlah sampel (sample size 

) serta (d) prosedur dan teknik pengambilan sampel. 

3) Variabel Penelitian  

Variabel penelitian mencantumkan penetapan dan batasan/lingkup berbagai 

variabel yang diinvestigasi atau diteliti dalam penelitian. Variabel penelitian 

umumnya disajikan dalam klasifikasi variabel tergantung dan variabel bebas. 

a. Variabel tergantung adalah variabel yang merupakan akibat atau 

keadaannya tergantung dari variabel - variabel yang lain pada penelitian.  

b. Variabel bebas adalah variabel yang disengaja atau ditentukan dan 

dipelajari pengaruhnya terhadap variabel tergantung.  

Suatu penelitian dapat pula mempertimbangkan adanya variabel perancu 

(confounder) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel tergantung dan juga 

mempengaruhi variabel bebas. Apabila variabel perancu tidak dikendalikan, 

maka akan mengakibatkan hasil penelitian menjadi bias atau tidak benar. 
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4 ) Lokasi dan Waktu Penelitian  

Pada bagian ini dicantumkantempat dan waktu penelitian berlangsung. 

5 ) Bahan dan Alat/Instrumen Penelitian  

Pada penelitian eksperimen yang menggunakan bahan dan alat tertentu dalam 

perlakuan yang diberikan, subbab ini menguraian secara ringkas dan cermat 

mengenai karakteristikbahan dan spesifikasi alat yang digunakan.Keterangan 

atau penjelasan mengenai bahan dan alat ditulis dalam bentuk paragraph atau 

narasi (untuk menghemat halaman). 

Untuk penelitian observasional yang menggunakan instrumen tertentu untuk 

mengukur variabel, sub bab ini menjelaskandengan detil dan 

sistematismengenaiinstrument yang digunakan tersebut beserta prosedur 

pengembangan instrument pengumpul data. Selain itu, disertakan pula 

keterangan terkait cara pemberian skor atau kode terhadap masing - masing 

butir  pertanyaan/pernyataan. Hal penting lainnya yang harus dicantumkan 

yaitu penjelasan mengenai cara mengukur serta tingkat validitas dan 

reliabilitas instrumen yang digunakan. 

6 ) Definisi Istilah/ Operasional  

Definisi istilah /operasional menguraikan singkat dan jelas mengenai 

pengertian dan batasan/lingkup berbagai variabel, istilah serta fenomena yang 

terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Definisi atau pengertian yang 

disusun lebih dititikberatkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti 

sesuai dengan apa yang dilaksanakan dalam penelitian. Penyusunan definisi 

operasional penting dalam penetapanpersepsi yang sama dan memungkinkan 

orang lain melakukan hal yang serupa sehingga apa yang dilakukan oleh 

peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.  

Definisi operasional dapat disusun dalam bentuk uraian atau bentuk tabel yang 

mencantumkan informasi penting mengenai jenis variabel, definisi variable, 

parameter yang diukur, cara pengukuran parameter, hasil ukur dan kriteria 

serta jenis/skala data yang diperoleh. 

7 ) Prosedur Penelitian// Pengumpulan Data  

Pada bagian ini dipaparkanmengenai tahapan atau langkah - langkah yang 

ditempuh dalam penelitian. Hal ini termasuk penjelasan terkait teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data.  Penjelasan tersebut disajikan dalam 

bentuk narasi dan skema prosedur penelitian. Selain itu, dicantumkan pula 

mengenai kualifikasi dan jumlah petugas/ enumerator yang terlibat (kalau 

ada)dalam proses pengumpulan data.  
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8 ) Analisis Data / Pengolahan Data  

Pada bagian ini diuraikan penjelasan mengenai jenis analisis statistik yang 

digunakan beserta alasan pemilihanya. Argumentasi pemilihan jenis analisis 

data sangat ditentukan oleh jenis data yang dikumpulkan yang berorientasi 

pada tujuan yang hendak dicapai dan hipotesis yang hendak diuji. Oleh karena 

itu, hal penting dalam analisis data adalah ketepatan teknik analisisnya, bukan 

kecanggihannya.Pada analisis data perlu dicantumkan pula mengenaitingkat 

signifikansi atau taraf kepercayaan yang digunakan beserta penjelasan 

interpretasi hasil analisis. Selain itu, pada bagian ini dapat juga 

disertakanrumusan hipotesis statistik (H0 dan H1) yang ditetapkan.  

9). Pertimbangan Etik Penelitian 

Prinsip etik penelitian yang diterapkan dalam penelitian harus dijelaskan 

disesuaikan dengan subyek penelitian yang digunakan. Jika penelitian 

menggunakan subyek manusia, maka prinsip etik yang digunakan yaitu 

merujuk pada prinsip etik respect for person, beneficence dan non maleficence 

serta justice. Sebagai pelaksanaan prinsip etik respect for person, maka 

peneliti harus menerapkan informed consent, autononomy, anoninomity dan 

confidentiality.  

 

Jika penelitian melibatkan hewan coba maka prinsip etik yang diterapkan 

meliputi  prinsip etik Replacement, Reduction dan refinement. Selain itu prinsip 

yang harus diperhatikan peneliti yaitu prinsip Free from hunger& thirst; pain; 

injury, diseases, diseases; fear and distress; express natural behaviour. Prinsip 

etik penelitian yang diterapkan peneliti disampaikan dengan penjelasan 

disesuaikan dengan implementasinya pada penelitian yang dilakukan. 

 

Bab 5. Hasil Penelitian dan Analisis Data 

1) Hasil Penelitian 

Penulisan hasil penelitian dimulai dengan pengantar umum tentang bab hasil 

dan penjelasan  tentang karakteristik sampel, setelah itu diikuti isi dari hasil 

penelitian. 

Sub bab ini menyajikan semu hasil yang relevan dengan tujuan dan hipotesis 

penelitian. Hasil penelitian atau pengamatan dapat disajikan dalam bentuk 

narasi disertai tabel, gambar,grafik atau bentuk penyajian data yang lain. 

Tatacara penyajian tabel dan gambar harus sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan.  

Penjelasan gambar/tabel bukan pengulangan semua data di gambar/tabel, 

narasi gambar/tabel hanya menyebutkan bagian yang penting, unik atau 
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kontroversial dari hasil penelitian. Narasi menggambarkan bagian penting 

dari hasil penelitian dari sejumlah besar data yang didapatkan. 

Dalam hal jika ada penelitian pendahuluan yang dilakukan, maka yang 

dicantumkan pada subbab ini adalah ringkasan hasilnya saja, sedang 

prosesnya dapat dituliskan pada lampiran. 

2) Analisis data 

Pada sub bab ini, hal yang disajikan yaitu tampilan akhir hasil analisis 

statistik yang digunakan beserta interpretasinya. Perhitungan statistik (print 

out) secara rinci dapat dimuat pada lampiran. Apabila pada bab metode 

dituliskan H0 & H1 pada sub bab analisis data, maka pada interpretasi hasil 

analisis di bagian ini perlu disebutkan jawabannya bahwa H0 ditolak 

sehingga H1 diterima, atau sebaliknya. 

 

Bab 6. Pembahasan 

Pada bab ini terdapat dua hal utama yang disajikan yaitu pembahasan dan 

keterbatasan penelitian. 

Prinsip utama yang dianut dalam pembahasan adalah membahas hasil dengan 

berpedoman pada rumusan masalah dan tujuan penelitian kemudian 

membandingkannya dengan referensi serta hasil penelitiansebelumnya yang 

relevan. Tujuan pembahasan secara umum yaitu (a) menjawab masalah 

penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai, (b) 

menafsirkan atau menginterpretasikan temuan atau hasil penelitian, (c) 

mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah 

mapan atau established, (d) memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori 

baru, (e) menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian termasuk keterbatasan 

penelitian dan kemungkinan dilakukan penelitian lanjutan sebagai konfirmasi 

atau yang bersifat memperdalam. 

Bab pembahasan selayaknya juga menjelaskan mengapa timbul fenomena-

fenomena yang diamati (based on observed phenomena), baik yang sudah diduga 

maupun yang diluar dugaan (expected or unexpected result). Pembahasan juga 

harus menyebutkan dampak hasil penelitian tersebut baik secara teoritis (ilmiah) 

maupun praktis (klinis/aplikasi).  

 

Ada beberapa metode atau cara dalam membahas hasil penelitian, yaitu: 

1. Berdasarkan masalah dan tujuan yang dikemukakan 

Cara ini dilakukan dengan secara langsung menyajikan pembahasan 

berdasarkan masalah dan tujuan yang telah dikemukakan pada bab I. 

2. Berdasarkan hipotesis yang diajukan 
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Cara ini dilakukan dengan langsung membahas dan menjawab hipotesis 

yang diajukan. 

3. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

Cara ini menekankan penyajian berdasarkan hasil yang didapatkan. 

Penyajian dengan membahas materi berdasarkan urutan hasil yang diperoleh 

dapat memperkecil kemungkinan terlewatnya hasil yang tidak dibahas. 

Setelah bab pembahasan, maka keterbatasan penelitian disajikan untuk menelaah 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemui selama menjalankan penelitian sehingga 

dapat menjadi pijakan untuk saran perbaikan bagi penelitian selanjutnya. 

 

Bab 7. Kesimpulan dan saran 

Bab ini terdiri atas 1) Kesimpulan dan 2) Saran. Pada sub bab kesimpulan, maka 

kesimpulan penelitian yang disajikan harus relevan dan terkait langsung dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun saran yaitu memuat opini 

peneliti yang mungkin dapat atau harus dilakukan untuk melanjutkan atau 

memperjelas hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Saran yang 

diajukan sebaiknya bersifat spesifik dan operasional yang disusun bersumber 

pada hasil, pembahasan, keterbatasan dan kesimpulan penelitian.Saran dapat 

ditujukan kepada perguruan tinggi, lembaga pemerintah atau swasta maupun 

pihak lain yang terkait. 

 

 

2.2.2  Penelitian Kualitatif 

Berikut ini merupakan salah satu contoh sistematika penulisan penelitian 

kualitatif yang dapat digunakan. 

 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang 

dilakukan. Dengan pendahuluan ini pembaca dapat mengetahui konteks atau latar 

belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, landasan teori dan 

kegunaan penelitian. Bab pendahuluan ini memuat: latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

 

1) Latar Belakang 

Pada bagian ini dipaparkan secara ringkas, jelas dan sistematis mengenai 

argumentasi atau alasan utama yang melatarbelakangi dilakukannya 

eksplorasi fenomena, konteks, masalah, fokus atau topik penelitian. Latar 

belakang yang disusun menyajikan fakta yang didukung oleh data atau 

evidence, teori, hasil penelitian, kesimpulan diskusi ilmiah ataupun 

pengalaman/pengamatan pribadi yang terkait erat dengan konteks, masalah 

atau topik yang diteliti. Selain itu, dapat pula mengemukakan kesenjangan 

yang muncul antara harapan dan kenyataan, teoritis dan empiris yang menjadi 

dasar dalam melatarbelakangi dilakukannya penelitian. 

2) Rumusan masalah 
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Rumusan masalah memaparkan dengan singkat, padat dan jelas mengenai 

topik yang menjadi fokus penelitian. Paparan masalah tersebut merupakan 

dasar dalam penyusunan pertanyaan penelitian yang disajikan dalam bentuk 

kalimat tanya. Rumusan masalah yang disusun hendaknya secara empiris 

dapat memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan. 

3) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengemukakan sasaran yang ingin dicapai melalui 

penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk tujuan 

umum dan tujuan khusus serta umumnya disajikan dalam bentuk kalimat 

pernyataan. Tujuan umum memaparkan maksud dilakukannya penelitian 

secara umum dan sesuai dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. 

Adapun tujuan khusus yaitu menekankan pada hal spesifik atau khusus yang 

akan diperoleh pada penelitian dan memberikan gambaran mengenai batasan/ 

lingkup dari eksplorasi konteks atau fokus penelitian. 

4) Manfaat 

Bagian ini menguraikan kegunaan dan pentingnya penelitian dilakukan baik 

bagi pengembangan ilmu dan institusi (manfaat akademik) maupun bagi 

masyarakat dalam arti luas (manfaat praktis). 

 

Catatan  

Kesalahan yang sering terjadi pada penulisan pendahuluan adalah: 

- Terlalu panjang (patokan yang biasa dikerjakan adalah panjang pendahuluan 

lebih kurang 8%dari panjang artikel, contoh: jika panjang 10/15/20 halaman 

maka panjang pendahuluan 1/1.25/1.5 halaman) 

- Terlalu detail sehingga kajian yang akan dibahas menjadi kabur 

 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu dalam eksplorasi fokus atau topik 

penelitian pada kenyataan lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat 

untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian.  

Secara umum,tinjauan pustaka pada penulisan penelitian kualitatif memaparkan 

berbagai literatur yang berasal dari aspek telaah teoritis dan aspek telaah empiris 

yang relevan. Kedua aspek tersebut disajikanuntuk memberikan gambaran 

mengenai berbagai kajian dan isu yang terkait dengan fenomena, konteks, fokus 

atau topik yang diteliti. Paparan pada aspek telaah teoritis menekankan pada 

konsep dan teori mengenai fenomena yang diteliti sedangkan aspek telaah 

empiris berfokus pada bahasan kritis hasil penelitian sebelumnya baik penelitian 

yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan ataupun kualitatif.Sumber 

pustaka diutamakan berasal dari jurnal ilmiah yang relevan dan paling mutakhir 
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(kurang dari sepuluh tahun terakhir kecuali untuk penelitian historis dan referensi 

klasik). 

 

Bab 3 Kerangka Konsep Penelitian (tidak harus ada) 

Jika memungkinkan dibutuhkannya kerangka konsep, maka peneliti dapat 

menggambarkan kerangka konsep penelitian di bab ini. Pada dasarnya kerangka 

konsep merupakan kumpulan teori/ konsep, kajian pustaka dan hasil penelitian 

sebelumnya yang disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skema 

yang disertai narasi atau penjelasan singkat. 

 

Bab 4 Metode Penelitian 

Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara 

operasional yang meliputi design penelitian, populasi dan subyek penelitian 

(partisipan), lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan 

data dan prosedur penelitian, analisis data, keabsahan data, dan pertimbangan etik 

penelitian. 

1). Design penelitian 

Design penelitian pada penelitian kualitatif memaparkan secara spesifik 

pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk menjawab masalah 

penelitian (Misal. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, 

grounded theory, ethnography, dan lainnya). Peneliti harus memaparkan 

secara ringkas dan jelas mengenai definisi, gambaran dan filosofi dasar 

pendekatan yang digunakan. Selain itu harus disajikan pula dengan jelas 

berbagai alasan peneliti memilih ketepatan pendekatan penelitian tersebut. 

Pada sub bab ini, ruang lingkup fenomena atau fokus penelitian yang 

dieksplorasi harus dipaparkan secara jelas. Berbagai istilah yang terkait 

dengan konteks atau fenomena dapat dijelaskan dengan singkat pada sub bab 

ini. 

 

2). Populasi dan Subyek penelitian (partisipan) 

Pada bagian ini, karakteristik populasi dan subyek penelitian (partisipan) 

harus dipaparkan dengan jelas dan akurat.Subyek penelitian secara umum 

meliputi penjelasan mengenai siapa yang menjadi partisipan, bagaimana cara 

mendapatkan partisipan dan jumlah partisipan hingga tercapai saturasi data. 

Cara mendapatkan partisipan dapat menggunakan teknik purposif, snowball 

dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. 

Penentuan jumlah partisipan pada penelitian kualitatif didasari pada fokusatau 

tujuan, topik penelitian, lokasi penelitian dan situasi atau konteks yang diteliti. 
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Pada penelitian kualitatif bukan hal yang wajib dilakukan peneliti untuk 

menentukan jumlah partisipan secara tepat di awal penelitian. Peneliti cukup 

menentukan rentang jumlah partisipan yang diperlukan disertai sumber 

referensi yang menjadi rujukannya. 

3). Lokasi dan waktu penelitian 

Pada bagian ini dicantumkan tempat dan waktu penelitian berlangsung. 

4). Instrumen penelitian 

Pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti. Pada sub bab 

ini dipaparkan mengenai pengalaman, keterlibatan, kedekatan dan interaksi 

peneliti dengan fenomena atau konteks yang menjadi fokus penelitian. Selain 

itu, harus disajikan puladengan jelas dan ringkas menegnai instrumen penting 

yang mendukung yaitu umumnya berupa kuesioner terbuka atau pedoman 

wawancara yang menjadi panduan dalam wawancara pada proses 

pengumpulan data. Hal ini termasuk proses pengembangan dan penyusunan 

pedoman wawancara yang dilakukan. Berbagai  alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data seperti tape recorder, field note dan sejenisnya dapat 

disajikan pada sub bab ini. 

5) Pengumpulan data dan prosedur penelitian 

Pada bagian ini dipaparkan mengenai a) metode pengumpulan data dan b) 

proses pengumpulan data dan prosedur penelitian. 

a). Metode pengumpulan data 

Pada sub bab ini disajikan dengan ringkas metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data.  Pada penelitian kualitatif, metode pengumpulan data 

yang dapat digunakan yaitu wawancara, observasi, analisis teks/ dokumen, 

dan rekaman audio/video. Pemilihan jenis metode disesuaikan dengan 

kebutuhan dan tujuan penelitian. Pada sub bab ini, peneliti harus 

menyampaikan argumentasi ketepatan pemilihan metode yang digunakan. 

Jika peneliti menggunakan metode wawancara, maka perlu disajikan pula 

dengan jelas mengenai  jenis wawancara yang dilakukan (misal wawancara 

semi terstruktur, wawancara tidak berstruktur, wawancara kelompok, atau 

lainnya), lamanya wawancara, pemilihan waktu dan tempat wawancara. 

b). Proses pengumpulan data dan prosedur penelitian 

Pada bagian ini dipaparkan mengenai proses pengumpulan data yang 

umumnya terdiri atas beberapa langkah utama yaitu perijinan;proses 

mendapatkan partisipan dan kontrak dengan partisipan; serta proses 

pelaksanaan wawancara (sebelum, saat memulai dan selama 
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wawancara).Prosedur penelitian dapat disajikan dalam bentuk diagram alur 

penelitian. 

6.) Analisis data 

Analisis data pada penelitian kualitatif memaparkan pendekatan analisis data 

yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan. 

Umumnya, proses analisis data pada penelitian kualitatif menggunakan 

pendekatan tematik analisis. Peneliti secara singkat harus menjelaskan 

tahapan tematik analisis yang diterapkanpada penelitian. 

7). Keabsahan data  

Keabsahan data dilakukan peneliti untuk menjamin kebenaran dan kesahihan 

data penelitian. Keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi kredibilitas 

(keterpercayaan data), dependabilitas (ketergantungan), confirmabilitas dan 

transferabilitas atau keteralihan data (applicability, fittingness). Keabsahan 

data tersebut dipaparkan dengan jelas yang mencakup deskripsi dan strategi 

yang diterapkan peneliti untuk memperoleh keabsahan data penelitian. 

8). Pertimbangan etik penelitian 

Prinsip etik penelitian yang diterapkan dalam penelitian kualitatif merujuk 

pada prinsip etik penelitian yang melibatkan manusia sebagai subyek 

penelitian. Prinsip etik tersebut meliputi prinsip respect for person, 

beneficence dan non maleficence serta justice. Sebagai pelaksanaan prinsip 

etik respect for person, maka peneliti harus menerapkan informed consent, 

autononomy, anoninomity dan confidentiality.  

 

Bab 5 Hasil Penelitian 

Komponen yang dituangkan yaitu mencakup pengantar umum bab dan 

pemaparan hasil penelitian yang meliputi gambaran karakteristik partisipan dan 

hasil analisis data penelitian. Hasil analisis data yang merupakan temuan 

penelitian disajikan dalam bentuk tema, pola, kecenderungan, dan motif yang 

muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem 

klasifikasi, dan tipologi. 

Hasil analisis data disajikan disesuaikan dengan design atau pendekatan 

penelitian kualitatif yang digunakan. Pada penelitian kualitatif dengan design 

fenomenologi, penyajian hasil analisis data berupa pemaparan tema-tema yang 

dihasilkan dan disertai dengan contoh kutipan dari partisipan. Pada penelitian 

grounded theory, peneliti harus menyajikan skema teori atau konsep yang 

dihasilkan yang berasal dari analisis open, axial dan selective coding yang 

dilakukan. Adapun pada studi kualitatif dengan pendekatan etnografi, hasil 

penelitian yang disajikan yaitu dalam bentuk tema naratif.  
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Pada penulisan hasil penelitian, dalam penyajian kutipan pernyataan dari 

partisipan yang memuat identitas partisipan, peneliti harus memastikan bahwa 

identitas partisipan yang ditulis telah disamarkan, misalnya dapat menggunakan 

penamaan berdasarkan urutan partisipan (menggunakan nama P1 dan P2 untuk 

partisipan 1 dan partisipan 2, serta selanjutnya). Kutipan pernyataan yang 

dicantumkan harus benar-benar berkaitan dengan makna pada tema sehingga 

perlu dijadikan contoh. 

Kutipan pernyataan partisipan ditempatkan pada paragraf baru dengan baris 

(line) baru dan ditulis indent (margin kiri indent umumnya 1,25 - 1,27 cm). 

Margin kanan dari kutipan ditulis sama dengan keseluruhan teks. Kutipan 

partisipan ditulis miring (italic) dan diberi garis bawah pada kata-kata yang 

merupakan kata kunci dari tema. 

Berikut ini adalah contoh penulisan kutipan pernyataan partisipan yang disajikan 

pada suatu tema dalam hasil penelitian kualitatif. 

 

Contoh: 

Tema dikejar perasaan bersalah mengandung makna gambaran emosi 

partisipan yang merasa selalu dikejar rasa salah atau telah melakukan kekeliruan 

dalam melakukan suatu tindakan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan 

olehpartisipan pada penelitian ini. 

 

Kalau pas gak berhasil melakukan resusitasi, saya merasa bersalah mbak. 

Biasanya sayagak bisa tidur soale kok rasa bersalahnya itu muncul terus. 

Kayaknya rasa bersalah itu ngejar-ngejar saya terus ... nanti muncul lagi... 

kadang saya lupa ...tapi terus muncul lagi di perasaan saya. (P1) 

 

Bab 6 Pembahasan 

Pada bab ini terdapat dua hal utama yang disajikan yaitu pembahasan dan 

keterbatasan penelitian. 

Prinsip utama dalam pembahasan adalah mendiskusikan hasil penelitian 

kemudian membandingkannya dengan literatur serta hasil penelitian sebelumnya 

yang relevan.  Pembahasan harus memaparkan argumentasi persamaan dan 

perbedaan antara hasil penelitian yang didapatkan dan hasil penelitian atau studi 

lainnya. Pada bab ini memuat pula gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, 

kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori 

dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari 

temuan/teori yang diungkap dari lapangan. 
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Setelah bab pembahasan, maka keterbatasan penelitian disajikan untuk menelaah 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemui selama menjalankan penelitian sehingga 

dapat menjadi pijakan untuk saran perbaikan bagi penelitian selanjutnya. 

Bab 7 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini terdiri atas 1) Kesimpulan dan 2) Saran. Pada sub bab kesimpulan, maka 

kesimpulan penelitian yang disajikan harus relevan dan terkait langsung dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penulisan kesimpulan pada laporan 

penelitian kualitatif harus mencerminkan hasil temuan penelitian dan 

pembahasannya. 

Pada saran atau rekomendasi penelitian, peneliti harus memaparkan 

keberlanjutan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Hal ini termasuk pula 

signifikansi penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

keperawatan. Saran yang diajukan sebaiknya bersifat spesifik dan operasional 

yang disusun bersumber pada hasil, pembahasan, keterbatasan dan kesimpulan 

penelitian. Saran dapat ditujukan kepada perguruan tinggi, lembaga pemerintah 

atau swasta maupun pihak lain yang terkait. 

 

2.3 BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir tesis adalah daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka memuat  

pustaka apa saja yang telah diambil sebagai rujukan untuk penulisan tesis. Daftar 

pustaka harus relevan dengan yang tertulis di dalam teks.  

2.3.1 Daftar Pustaka 

Daftar pustaka ini dapat berupa buku, artikel, jurnal, majalah, dan 

wawancara. Daftar referensi yang dianjurkan merupakan terbitan terbaru 

(minimal terbitan 10 tahun terakhir) untuk buku teks maupun jurnl ilmiah. 

Cara penulisan daftar pustaka menggunakan metode APA edisi ke-6. 

2.3.2 Lampiran 

Lampiran yang disertakan pada tesis yaitu meliputi: 

1. Instrumen penelitian: kuesioner/lembar observasi (penelitian 

kuantitatif) atau pedoman wawancara (penelitian kualitatif) 

2. Informed consent 

3. Keterangan Laik Etik (Ethical Clearance) 

4. Ijin Penelitian dari lokasi penelitian (surat ijin penelitian atau 

pengambilan data) 

5. Dokumentasi proses pelaksanaan penelitian  

6. Data kasar dan analisis statistik (Penelitian Kuantitatif) 

7. Transkrip  partisipan (Penelitian kualitatif) 
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8. Analisis data (Penelitian Kualitatif)  

9. Proses analisis data yang dilampirkan pada penelitian kualitatif dapat 

disajikan dalam bentuk bagan atau tabel yaang memuat informasi 

mengenai tujuan khusus, kata kunci dari pernyataan partisipan, 

reflektif (arti kata kunci menurut bahasa dan kontekstual), kategori, 

sub tema dan tema penelitian. 

10. Surat keterangan bebas plagiasi 

11. Copy manuscript (format publikasi atau manuskrip mengacu pada 

author guideline jurnal yang dituju) 

12. Bukti submitted dan accepted di jurnal ilmiah yang direkomendasikan  

13. Daftar riwayat hidup 
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BAB III 

PEDOMAN PENULISAN 

 

Penulisan merupakan bagian utama dari penyelesaian Tesis untuk menghasilkan 

karya ilmiah yang rapi dan teratur sesuai dengan tujuan pedoman ini disusun. 

3.1 Kertas 

Spesifikasi dari kertas yang digunakan: 

1. Jenis dan warna : HVS putih polos 

2. Berat   : 80 gram 

3. Ukuran   : A4 (21,5 cm x 29,7 cm) 

* Perbanyakan naskah tesis dilakukan dengan fotocopi yang bersih. 

 

3.2 Format Pengetikan 

Naskah karya ilmiah diketik dengan ketentuan sebagai berikut 

1. Huruf menggunakan font Arial 11 cpi (11 huruf/character per inchi) atau 

28-30 baris per halaman. 

2. Batas (margin) pengetikan adalah  

- Batas kiri : 4 cm dari tepi kertas 

- Batas kanan : 3 cm dari tepi kertas 

- Batas atas : 3 cm dari tepi kertas 

-Batas bawah : 3 cm dari tepi kertas 

3. Catatan kaki, keterangan gambar, keterangan tabel, indeks, header, footer 

menggunakan font 9. 

4. Penggunaan huruf normal, miring (italic), tebal (bold), dan garis bawah 

(underline) adalah sebagai berikut: 

a. Normal 

Penggunaan untuk teks induk, abstrak, kata-kata kunci, tabel, gambar, 

bagan, catatan, lampiran. 

b. Miring (italic) 

 Kata non-Indonesia (bahasa asing dan bahasa daerah)  

 Istilah yang belum lazim 

 Istilah asing, misalnya: et al.; Ibid; op. Cit. 

 Bagian penting (untuk bagian penting boleh digunakan bold italic), 

misalnya: Perawat dengan keahlian emergensi dapat melakukan 

resusitasi 

 Judul buku, jurnal, majalah, dan surat kabar dalam Daftar Pustaka 

 Nama spesies mikroorganisme atau tumbuhan 
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c. Tebal (bold) 

Judul bab dan subbab (heading) 

d. Garis bawah (underline) 

Digunakan dalam hal yang sangat khusus. 

3.3 Penomoran Halaman 

1. Jenis penomoran halaman menggunakan angka romawi kecil (i,ii, iii, dan 

seterusnya) dan angka arab. 

2. Angka romawi kecil digunakan untuk bagian awal tesis dan angka arab 

untuk bagian utama dan akhir karya ilmiah. 

3. Letak: Pada kanan bawah dengan ketentuan 2 cm dari tepi bawah kertas. 

4. Halaman judul penomorannya tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan. 

3.4 Spasi 

1 Antarbaris 

- Jarak antar baris pada penulisan tesis diketik dengan spasi 2 (ganda), 

kecuali keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar pustaka 

dicetak dengan spasi 1 (tunggal) 

- Bab baru turun 2 spasi dari batas atas bidang pengetikan 

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

- Jarak antara akhir teks dengan subjudul 3 spasi dan jarak antara subjudul 

dengan awal teks berikutnya 2 spasi 

- Jarak antara paragraf sama dengan jarak antarbaris, yaitu 2 spasi  

2 Antarkata 

Spasi antara dua kata tidak boleh terialu renggang. Spasi yang dibolehkan 

maksimal sama dengan ukuran satu huruf. Tepi kanan rata (full 

justification), dan diupayakan spasi antarkata cukup rapat.  Agar spasi 

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

menurut suku katanya (fasilitas hyphenation di-on-kan) mengikuti kaidah 

bahasa Indonesia yang baku. Berikut adalah contoh teks dengan spasi 

antarakata rapat dan kurang rapat.   

Salah: ‘Spasi    antarkata     pada     teks       ini    terlalu   lebar’ 

 tidak tampak rapi dan menyulitkan untuk dibaca 

Benar: ‘Spasi antarkata pada teks ini cukup rapat’ 

tampak rapi dan mudah dibaca 

3.5 Isi Tesis 

1 Ketentuan Penulisan untuk Setiap Bab dan Sub-bab 

- Setiap bab baru dimulai pada halaman baru, diketik dengan huruf kapital, 

dengan center alignment. Setiap bab dan sub bab yang baru diberi nomor 
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mengikuti urutan bab dan sub bab yang terkait (lihat contoh). Sub-bab 

diketik di pinggir sisi kiri halaman, dengan huruf kecil kecuali huruf 

pertama pada setiap kata yang bukan kata sambung, diketik dengan 

kapital. 

- Penulisan judul bab/ subbab dinyatakan dengan angka-angka arab sesuai 

dengan peringkatnya sebagai berikut: 

1) Peringkat 1 yaitu judul bab ditulis dengan huruf besar (kapital) 

semua, tebal (bold), dan ditempatkan di tengah atas halaman.   

2) Peringkat 2 ditandai dengan angka dua digit yang dipisahkan oleh 

titik, tetapi tidak diakhiri dengan titik, dan dimulai dari tepi kiri. 

Judul subbab ini ditulis dengan huruf besar-kecil dan tebal (bold).  

3) Peringkat 3 ditandai dengan angka 3 digit yang dipisahkan dengan 

titik, tetapi tidak diakhiri dengan titik, dan dimulai dari tepi kiri. 

Judul subbab ini ditulis dengan huruf besar-kecil dan tebal (bold).  

4) Peringkat 4 ditandai dengan angka 4 digit yang dipisahkan dengan 

titik, tetapi tidak diakhiri dengan titik, dan dimulai dari tepi kiri. 

Judul subbab ini ditulis dengan huruf besar-kecil dan tebal (bold).  

5) Peringkat 5 ditandai dengan angka 5 digit yang dipisahkan dengan 

titik, tetapi tidak diakhiri dengan titik, dan dimulai dari tepi kiri. 

Judul subbab ini ditulis dengan huruf besar-kecil dan tebal (bold).  

2. Ketentuan Penulisan Setiap Paragraf 

Setiap memulai alinea baru, kata pertama diketik ke kanan masuk lima 

ketukan (1tab). Penulisan kalimat hendaknya memenuhi kaidah Bahasa 

Indonesia yang baku, baik dan benar. Setiap kalimat harus jelas subyek, 

predikat, obyeknya dan tidak  terlalu panjang serta tidak ada pengulangan 

kata. Kalimat yang terlalu panjang sehingga sulit untuk dipahami sebaiknya 

diputus dan dibuat kalimat baru. Tanda baca di depan atau dibelakang kata 

harus melekat dengan kata yang ditandai dan terpisah dengan kata yang tidak 

berkaitan dengan tanda baca tersebut. 

3.6 Penyajian Tabel dan Gambar 

1. Tabel 

Penggunaan tabel dapat dipandang sebagai salah satu cara yang sistematis 

untuk menyajikan data statistik dalam kolom-kolom dan lajur, sesuai dengan 

klasifikasi masalah. Dengan menggunakan tabel, pembaca akan dapat 

memahami dan menafsirkan data secara cepat, dan mudah mencari 

hubungan-hubungannya. Tabel yang baik harus dapat menyampaikan ide 

dan hubungan-hubungannya secara efektif.  
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a) Tabel yang baik seharusnya sederhana dan dipusatkan pada beberapa 

ide. Memasukkan terlalu banyak data dalam suatu tabel dapat 

mengurangi nilai penyajian tabel. Lebih baik menggunakan banyak 

tabel daripada menggunakan sedikit tabel yang isinya terlalu padat. 

Tabel yang disajikan harus tabel yang dibahas, bilamana tidak dibahas 

dalam teks tetapi diperlukan hendaknya cukup dicantumkan di lampiran. 

b) Jika suatu tabel cukup besar (lebih dari setengah halaman), maka tabel 

harus ditempatkan pada halaman tersendiri; dan jika tabel cukup pendek 

(kurang dari setengah halaman) sebaiknya diintegrasikan dengan teks. 

Penyajian tabel tidak boleh dipotong. 

c) Tabel harus diberi judul tabel atau identitas (berupa nomor dan nama 

tabel) dan ditempatkan di atas tabel dan di Bold.  Hal ini dimaksudkan 

untuk memudahkan perujukan. Hanya huruf pertama kata tabel ditulis 

dengan menggunakan huruf besar. Kata "Tabel" diikuti nomor dan judul 

tabel.  Judul tabel ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama setiap 

kata kecuali kata hubung. Nomor tabel ditulis dengan angka Arab 

sebagai identitas tabel yang menunjukkan Bab tempat tabel itu dimuat 

dan nomor urutnya dalam Bab yang bersangkutan. Dengan demikian 

untuk setiap Bab, nomor urut tabel dimulai dari nomor 1.   

Jika judul tabel lebih dari satu baris, baris kedua dan seterusnya ditulis 

sejajar dengan huruf awal judul dengan jarak satu spasi. 

d) Judul tabel tanpa diakhiri tanda titik. Berilah jarak 3 spasi antara teks 

sebelum tabel dan teks sesudah tabel.   

e) Judul tabel, teks dalam lajur kolom harus mudah dimengerti langsung 

dari keberadaan tabel, tanpa harus melihat keterangan lain dalam teks 

diluar tabel. Untuk itu jangan menggunakan kode atau simbol dalam 

lajur kolom tabel yang berisi jenis variabel atau perlakuan yang dipakai 

dalam penelitian. Tabel harus dapat dimengerti isinya dengan baik, 

tanpa membutuhkan bantuan keterangan tambahan lain di luar tabel. 

Jika terpaksa ada singkatan yang tidak lazim, sajikan keterangan dari 

singkatan di bawah tabel. 

f) Apabila ada keterangan dari tabel (misalnya deskripsi dari istilah-istilah 

di dalam tabel), dituliskan dibawah tabel sebelah kiri dengan font lebih 

kecil dari huruf di dalam tabel (font 10 atau 9), dengan jarak 1 (satu) 

spasi. Garis yang paling atas dari tabel diletakkan 3 spasi di bawah nama 

tabel. Data yang terdapat dalam tabel menggunakan spasi 1 (tunggal) 

atau spasi 1,5 dan dapat ditulis menggunakan font yang lebih kecil dari 

teks utama (font 10). 



Pedoman Penulisan Tesis Magister Keperawatan | 33 

 

g) Tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai 

nama penulis (nama keluarga), tahun publikasi, dan nomor halaman 

tabel asli di bawah tabel (sebelah kanan).   

h) Jika diperlukan catatan untuk menjelaskan butir-butir tertentu yang 

terdapat dalam tabel, gunakan simbol-simbol tertentu dan tulis dalam 

bentuk superskrip. Catatan kaki untuk tabel ditempatkan di bawah tabel, 

dua spasi di bawah sumber, bukan pada bagian bawah halaman. Contoh 

penyajian tabel dapat dilihat pada Lampiran 16. 

2. Gambar 

Gambar meliputi foto, grafik, chart, peta, skets, diagram, bagan, dan gambar 

lainnya. Gambar menyajikan data dalam bentuk-bentuk visual yang dapat 

dengan mudah dipahami. Gambar tidak harus dimaksudkan untuk 

membangun deskripsi, tetapi dimaksudkan untuk menekankan hubungan 

tertentu yang signifikan. Gambar juga dapat digunakan untuk menyajikan 

data statistik, misalnya grafik. Cara membuat grafik dapat dengan 

mencontoh grafik dalam jurnal ilmiah terbaru. Diusahakan grafik yang 

ditampilkan sudah mampu menjelaskan data atau informasi hasil penelitian, 

tanpa harus melihat dalam teks lain. Gambar bukan merupakan duplikasi 

dari tabel (pilih salah satu penyajian). 

Beberapa pedoman penggunaan gambar dapat dikemukakan seperti berikut: 

a) Judul gambar ditempatkan di bawah gambar, bukan di atasnya. Cara 

penulisan judul gambar sama dengan penulisan judul tabel.  

b) Gambar harus sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan jelas 

dan dapat dipahami.  

c) Gambar harus digunakan dengan hemat. Terialu banyak gambar dapat 

mengurangi nilai penyajian data. 

d) Gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus 

ditempatkan pada halaman tersendiri.  

e) Penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar.  

f) Gambar diberi nomor dengan menggunakan angka Arab seperti pada 

penomoran tabel.  

i) Penulisan gambar di dalam teks menggunakan kata “Gambar” diikuti 

angka (sesuai dengan penomoran gambar), bukan dengan menggunakan 

kata ‘gambar di atas’ atau ‘gambar di bawah’, sehingga lebih jelas 

gambar mana yang dirujuk. Pada penyajian gambar, perlu dilengkapi 

pula dengan keterangan (deskripsi singkat tentang gambar tersebut) 

dibawah judul gambar, dengan font 10 atau 9. Contoh penyajian gambar 

dapat dilihat pada Lampiran 17. 
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3. Simbol, Satuan, dan Singkatan 

a. Simbol atau variabel penelitian dipakai untuk memudahkan penulisan 

variabel tersebut dalam rumus dan pernyataan aljabar lainnya. Penulisan 

simbol sebaiknya menggunakan simbol dalam fasilitas program 

perangkat lunak komputer seperti program Wordstar atau Microsodt 

Word. Pilihlah simbol yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu. Cara 

menulis rumus matematik diusahakan dalam satu baris. Bila ini tidak 

memungkinkan, cara pengetikan diatur sedemikian rupa, agar rumus 

matematik mudah dimengerti. Simbol diketik dengan huruf abjad Latin 

dan abjad Yunani. 

b. Pemakaian satuan dan singkatan lazimnya dipakai dalam disiplin ilmu 

masing-masing. Ikuti beberapa contoh dibawah ini: 120/80 mmHg, 

20x/menit, 25°C; g; mg; 10 g ml-1 atau 10g/ml; 50%; 10ppm; 1.5N 

larutan H2SO4; L; kg; ton; kw;°Brix; °Baume; mg O2/kg/jam; atau mg 

O2 Kg-1 jam-1. 

3.7 Daftar Pustaka 

1. Daftar pustaka disajikan pada halaman baru, dengan judul daftar pustaka 

diketik dengan huruf kapital dan diletakkan disisi halaman sebelah kiri di 

halaman. 

2. Daftar pustaka hanya memuat pustaka sebagai acuan dalam tesis dan 

disusun ke bawah menurut abjad nama akhir dari penulis pertama. Pustaka 

yang dicantumkan dalam daftar pustaka harus merupakan sumber bahan 

penulisan yang diacu oleh penulis, yang ditunjukkan sitasi yang 

dicantumkan dalam teks.  

3. Variasi dalam penulisan dapat terjadi karena ada perbedaan dalam sumber 

pustaka yang dipakai, yaitu: buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil-hasil 

penelitian berupa laporan hasil penelitian, tesis atau disertasi. 

4. Jarak antara satu pustaka dengan pustaka lain dalam Daftar Pustaka 

menggunakan spasi ganda (2 spasi), sedangkan dalam satu pustaka diberi 

jarak satu spasi. 

5. Ada pedoman pokok yang dapat digunakan untuk menulis sumber 

pustaka 

a. Judul buku diketik tegak setiap kata (bukan kata sambung) diawali 

huruf besar 

b. Judul artikel di Jurnal diketik (tegak atau normal) dan huruf besar 

hanya diawal judul  

c. Judul tesis atau disertasi diketik miring (italik) dan diawali kalimat 

huruf besar 
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d. Nama jurnal diketik miring (italik), nomor volume diketik tebal, 

nomor jurnal diketik dalam kurung, nomor halaman diketik titik dua ( 

: ). Contoh: Journal of Emergency Nursing 15(4):112-122. 

e. Halaman untuk buku teks tidak diketik, sedangkan untuk artikel dalam 

buku teks diketik diketik setelah nama editor (Ed). Atau “editor” (eds) 

untuk jurnal.  

3.8 Lampiran 

Ketentuan untuk penulisan lampiran adalah sebagai berikut: 

a. Nama dan judul lampiran ditulis di sudut kiri atas halaman dengan huruf 

tegak Arial 11 poin. 

b. Judul lampiran diketik dalam satu baris huruf kapital di awal kata (Title 

case). 

c. Lampiran yang lebih dari satu halaman, pada halaman berikutnya diberi 

keterangan “lanjutan” dalam tanda kurung pada sudut kanan atas halaman. 

3.9 Pencetakan dan Penjilidan 

 Ketentuan mengenai penjilidan yang dikemukakan di sini hanya berlaku 

untuk Tesis di lingkungan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya. 

 Kulit laporan Tesis dijilid menggunakan kertas dari karton (hard cover) 

warna biru benhur, huruf dicetak dengan tinta hitam. 

 Pada punggung Tesis hendaknya dimuat nama penulis, judul Tesis dan 

Tahun lulus ujian Tesis. 

 Pengumpulan naskah Tesis setelah ujian akhir dicetak dalam ukuran A5. 

Adapun naskah Tesis yang digunakan dalam proses pembimbingan hingga 

ujian akhir tesis adalah menggunakan ukuran A4. 
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BAB IV 

TEKNIK SITASI DAN PENYUSUNAN DAFTAR PUSTAKA 

 

Dalam menulis karya ilmiah, prinsip dasar yang harus dianut oleh penulis adalah 

kejujuran dan konsistensi. Setiap pernyataan yang ditulis didalam teks atau badan 

makalah, sejak dari bab Pendahuluan sampai dengan bab Pembahasan, harus dapat 

dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Bila ide atau pernyataan yang ditulis 

tersebut dikutip atau berasal dari tulisan orang lain, maka sumber pustakanya harus 

ditulis dengan jelas. Sebaliknya jangan menulis sumber pustaka atau nama 

seseorang yang tidak sesuai dengan pernyataan yang ditulis dalam teks. Mengutip 

ide, pernyataan, gambar atau tabel, seluruhnya atau sebagian, tanpa menyebut 

sumber pustaka atau nama penulisnya, termasuk pelanggaran etik penulisan yang 

disebut PLAGIARISM, dan dapat berakibat tidak diakuinya karya ilmiah yang 

ditulis sebagai tesis yang sah. 

4.1   Teknik Sitasi 

Bagian dari penulisan ilmiah merupakan studi literatur sesuai dengan topik 

yang diteliti untuk menghasilkan analisis baru. Ide atau hasil penelitian orang 

lain harus dituliskan sebagai sitasi/kutipan. Format penulisan sitasi harus sama 

dengan format yang dipakai pada penulisan daftar referensi. Acuan yang 

digunakan sebagai panduan penulisan sitasi dan referensi (untuk PSMK 

FKUB) menggunakan format American Psychological Association (APA) 

style basics: sixth edition. 

Penulisan kalimat sitasi dapat dilakukan dengan teknik 1) parafrasa yaitu 

menguraikan kembali suatu teks dalam bentuk lain/penguraian kembali suatu 

teks (karangan) dalam bentuk (susunan kata-kata) yang lain tanpa mengubah 

pengertian asli, 2) pengutipan langsung. 

1. Teknik Parafrasa 

A. Jenis Penulisan Sitasi dengan Parafrasa 

 Sitasi dari Sumber Primer 

Sitasi dari sumber primer merupakan kutipan yang diambil dari 

sumber utama/penulis asli. Contoh penelitian tentang “Peran 

Perawat pre-hospital pada kegawatdaruratan neurologi”, tahun 

2016 oleh Penulis Suryanto dan  Suharsono, dapat ditulis sebagai 

berikut, 

Nama penulis disebutkan langsung dalam kalimat 

Suryanto dan Suharsono (2016) menganalisa peran Perawat 

pre-hospital pada kasus kegawatdaruratan neurologi didapatkan 

bahwa...... 
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Nama penulis tidak disebutkan langsung dalam kalimat (bukan di 

awal kalimat) 

Studi terbaru tentang peran Perawat pre-hospital (Suryanto dan 

Suharsono, 2016) pada kasus kegawatdaruratan neurologi menyatakan  

bahwa..... 

                      Atau 

Perawat pre-hospital  pada kasus kegawatdaruratan neurologi 

mempunyai peran yang sangat vital sebagai......(Suryanto & 

Suharsono, 2016). 

Penggunaan “&” diberikan pada sitasi dengan lebih dari 1 

(satu) penulis di akhir kalimat 

 

 Sitasi dari Sumber Sekunder 

Sumber sekunder dilakukan jika Peneliti tidak membaca sumber 

informasi secara langsung, namun menemukan informasi tersebut 

dari penulis lain yang mengutip penulis asli. Sebagai contoh: 

Suryanto dan Suharsono (dalam Wihastuti, 2017) 

menganalisa peran Perawat pre-hospital pada kasus 

kegawatdaruratan neurologi didapatkan bahwa...... 

(Peneliti membaca informasi/hasil penelitian Suryanto dan 

Suharsono tidak secara langsung namun dari artikel Wihastuti 

yang telah mensitasi/mengutip). 

 

Nb. Pada penulisan Tesis lebih dianjurkan untuk 

menggunakan sitasi primer 

 

B. Contoh Penulisan Sitasi 

 Sertakan nama belakang penulis dan tuliskan tahun publikasi 

dalam tanda kurung (jika nama penulis disebutkan langsung 

dalam kalimat) 

Kemudian parafrase pernyataan tersebut. Jika akan mencantumkan 

beberapa penulis, gunakan “dan” bukan “&”. Sebagai contoh: 

Menurut Suryanto dan Suharsono (2016), peran Perawat 

pre-hospital pada kasus kegawatdaruratan neurologi memiliki peran 

yang......(benar) 
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Menurut Suryanto & Suharsono (2016), peran Perawat pre-

hospital pada kasus kegawatdaruratan neurologi memiliki peran 

yang......(salah) 

 Tuliskan nama belakang penulis dan tahun publikasi dalam tanda 

kurung di akhir kalimat (jika nama penulis tidak disebutkan 

langsung dalam kalimat) 

Penggunaan “&” diberikan pada sitasi dengan lebih dari 1 (satu) 

penulis di akhir kalimat. Sebagai contoh: 

Perawat pre-hospital  pada kasus kegawatdaruratan 

neurologi mempunyai peran yang sangat vital sebagai......(Suryanto 

& Suharsono, 2016) (benar) 

Perawat pre-hospital  pada kasus kegawatdaruratan 

neurologi mempunyai peran yang sangat vital sebagai......(Suryanto 

dan Suharsono, 2016) (salah) 

 Gunakan nama belakang penulis tanpa menyertakan nama 

pertama atau awal. Sebagai contoh: 

Menurut Suryanto dan Suharsono (2016), peran Perawat 

pre-hospital pada kasus kegawatdaruratan neurologi memiliki peran 

yang......(benar) 

Menurut Suryanto dan Suharsono, T. (2016), peran Perawat 

pre-hospital pada kasus kegawatdaruratan neurologi memiliki peran 

yang......(salah) 

 

Pengecualian jika kedua penulis dengan nama belakang yang sama, 

namun nama depannya berbeda. Dalam kasus ini, nama 

pertama/awal penulis dapat disertakan. 

 

 Karya dengan 3 sampai 5 penulis 

Nama keluarga/nama belakang penulis disebutkan semua (untuk 

kutipan pertama) 

Richard, Jones dan Moore (2016) menyatakan bahwa 

mahasiswa keperawatan yang aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler 

memiliki prestasi akademik yang lebih baik karena mereka mampu 

belajar manajemen waktu lebih efektif. 

                                                               Atau 

Mahasiswa keperawatan yang aktif dalam kegiatan 

ekstrakulikuler memiliki prestasi akademik yang lebih baik karena 
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mereka mampu belajar manajemen waktu lebih efektif (Richard, 

Jones & Moore, 2016). 

 

Nama keluarga/nama belakang penulis pertama saja disebutkan 

diikuti “dkk.” (untuk artikel berbahasa indonesia) atau “et 

al.”(untuk artikel berbahasa asing) (untuk kutipan selanjutnya) 

Richard, Jones dan Moore (2016) menyatakan bahwa 

mahasiswa keperawatan yang aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler 

memiliki prestasi akademik yang lebih baik karena mereka mampu 

belajar manajemen waktu lebih efektif. (kutipan pertama) 

Richard et al. (2016) menyatakan bahwa mahasiswa 

keperawatan yang aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler memiliki 

prestasi akademik yang lebih baik karena mereka mampu belajar 

manajemen waktu lebih efektif.  

(kutipan kedua dan selanjutnya) 

 

Penulisan 

et al. (benar)  dkk. (benar) 

et al. (salah)  dkk  (salah) 

et al  (salah)  dkk. (salah) 

et al  (salah)  dkk  (salah) 

 Rahmawati dkk. (2017) menyatakan 

bahwa..................(benar) 

Rahmawati dkk.(2017) menyatakan bahwa.................(salahharus 

dengan spasi jika dalam kalimat) 

(James et al., 2017) menyatakan bahwa...................(benartanpa 

spasi jika diakhir kalimat) 

 

 Karya lebih dari 5 penulis 

Jika karya yang dikutip ditulis lebih dari 5 pengarang, yang ditulis 

hanya nama keluarga/belakang penulis pertama, dengan memberi 

inisial “et al.” atau “dkk.” 

Misal: McKnight et al. (2017). Demikian juga bila pustaka ditulis 

dalam artikel berbahasa indonesia: Wihastuti dkk. (2017) (dalam 

kalimat) atau (Wihastuti dkk., 2017) (diakhir kalimat). 

 

 Lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama 

Semua tahun penerbitan publikasi harus disebutkan semua 
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Smith (2017) dalam studinya tentang efek dari alkohol terhadap 

kemampuan menyetir.. 

Smith (2011) menyatakan bahwa respon supir dalam menyetir 

dipengaruhi oleh..... 

 

 Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan 

tahun penerbitan dalam 1 kalimat (kutipan diambil dari 

sumber yang berbeda). Urutan nama penulis berdasarkan 

urutan alfabet 

Smith (2012) menyatakan......Penelitian-penelitian selanjutnya 

memperkuat dugaan tersebut (Fried, 2016; Harrison dkk., 2017; 

Marchaban dkk., 2014) 

 

 Karya dengan nama belakang penulis sama 

Apabila penulis memiliki nama keluarga yang sama maka 

penulisannya harus menyertakan inisial dari nama pertama 

Contoh: 

a. Smith J. (2015) dan Smith A. (2016) menyatakan bahwa.... 

b. Telah teridentifikasi bahwa....... (Smith J., 2015; Smith A., 

2016) 

 

C. Kutipan pustaka yang Disajikan dalam Catatan Kaki 

Ada dua macam catatan kaki yaitu: berdasarkan (1) isi dan (2) rujukan 

suatu pustaka. Catatan kaki berdasarkan isi mengandung informasi 

penting yang menurut penulis, tetapi jika ditulis dalam teks isinya 

terlalu panjang atau mengganggu alur cerita teks. Catatan kaki 

berdasarkan rujukan suatu pustaka. Teks dan catatan kaki dipisahkan 

oleh garis dari batas sisi kiri halaman.  

Catatan kaki ditulis dalam bentuk paragraf yang diketik dengan jarak 

antar kalimat satu spasi, dan jarak antar catatan kaki dua spasi. Catatan 

kaki harus diketik pada halaman yang sama dengan teks dimana 

catatan kaki itu disisir. Gunakan Ibid, bila catatan kaki menunjuk 

catatan kaki yang sama dengan catatan kaki sebelumnya. Judul buku 

diketik miring.  

 

Contoh catatan kaki dari sumber buku teks: 

_________________________ 
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3R.M. Dowben, “Cell Biology”, Harper and Row, Publishers, New 

York, Evanston, San Francisco and London, 2013, pp.40-50. 
4Ibid. P. 95. 

 

Gunakan op.cit, bila catatan kaki yang disitir telah diselingi oleh catatan 

kaki yang lain. 

Contoh: 
5P.D. Pages, SEARCA Bulletin 2:102 (2014). 
6E.B. pantastico, UP College of Agriculture Monthly Bulletin, 36(8):3. 
7Pages, op. cit. p.4 
8Pantastico, op. cit. p. 364. 

 

2. Pengutipan Langsung 

Disamping paraphrasing, penulis bisa menggunakan pernyataan asli 

penulis. Catatan: kutipan langsung menggunakan spasi double pada 

dokumen akhir jika mengikuti format APA.  

 Kutipan Langsung kurang dari 40 kata. 

Jika kutipan yang diinginkan kurang dari 40 kata, caranya adalah 

sebagai berikut: 

 

BENAR : 

 

The American Nurses Association (2010) mendefinisikan promosi 

kesehatan dengan “ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan 

gaya hidup sehat dan optimal” (h. 23). 

BENAR : 

Observasi sering dilakukan untuk kebutuhan pengkajian yang baik. 

Observasi adalah “instrumen yang sangat berguna dalam mendapatkan 

kondisi yang sebenarnya sedang terjadi pada pasien” (Rossett, 2015, 

h. 191). 

 

Catatan: meletakkan tanda titik pada akhir kalimat (setelah tanda petik, 

bukan didalam tanda petik) seperti yang terlihat pada contoh. 
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Menggunakan “p.” untuk bahasa inggris atau “h.” untuk bahasa 

Indonesia jika kutipan hanya dari satu halaman. Dan menggunakan 

“pp.” untuk bahasa inggris atau “hlm.” untuk Bahasa Indonesia jika 

kutipan dari beberapa halaman. Contohnya adalah sebagai berikut: 

 

BENAR :  

Instruksi pelayanan kesehatan, yang dikembangkan oleh Bartlett, 

“menghadirkan konten instrumen baru bagi perawat pemula” 

(Chyung, 2008, hlm. 24-25). 

 

Ketika menyadur atau mengutip sebagian sumber, maka perlu untuk 

memasukkan nomor halaman, gambar, bab, dan lainnya dalam 

pengutipan. Meskipun kata halaman disingkat seperti p. atau h., pada 

kata dari figure, chapter, table dan equation tidak disingkat pada 

pengutipan.  Contoh:  

 

BENAR : 

Sebuah studi yang diketuai oleh Erin McKay, menghasilkan 

pernyataan jika “Australia Barat memiliki insiden infeksi saluran 

kemih yang lebih tinggi pada usia 15-24 tahun dan pada remaja hamil 

dibandingkan daerah Australia yang lain” (McKay, 2016, h. 445). 

BENAR : 

Perbedaan signifikan nampak antara data yang ditabulasikan pada 

subyek pria dan wanita pada studi awal (Beech & Moen, 2014, Gambar 

2). 

BENAR : 

Adverse Event atau Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) merupakan 

suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada 
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pasien karena suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil 

tindakan yang seharusnya diambil (omission), dan bukan karena 

“underlying disease” atau kondisi pasien (Kawakami, 2006, Bab 5). 

 

Jika kutipan langsung kurang dari 40 kata maka pengutipannya dalam 

satu kutipan tanda, contohnya sebagai berikut: 

 

Menurut Mitchell dan Jolley (2004), “Terkadang orang akan 

memberikan jawaban yang ingin mereka dengar. Misalnya saat makan 

bersama, mereka bertanya, 'Apakah semuanya baik-baik saja?' dan 

anda mengatakan 'Ya, semuanya baik-baik saja’” (h. 47). 

 

Kutipan langsung harus selalu menyertakan nomor halaman kecuali 

jika kutipannya dari sumber elektronik yang tidak menyediakan nomor 

halaman.   

 

Jika sumbernya elektronik dan nomor halamannya tidak tersedia, harus 

menggunakan nomor paragraf (contohnya “para.”) contohnya:  

 

BENAR : 

Smith dan Jones (2013) menemukan bahwa “mahasiswa yang 

memiliki pelatihan (skill course) pada tahun ajararan baru memiliki 

indeks kumulatif lebih tinggi daripada yang tidak” (para. 3). 

Apabila paragraf tidak tersedia, dapat menggunakan versi singkat dari 

heading dan nomor paragraf di mana kutipan itu berada. 

 

 

BENAR : 

Maas (2006) yang fokus penelitiannya pada teori praktik keperawatan, 

mencatat bahwa "daripada memperdebatkan isu definisi keperawatan, 
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akan lebih baik memfokuskan pada sains dan terjemahan dari ilmu 

praktik keperawatan” (Brown, Collins, & Duguid, 2009, “Situated 

Knowledge and Learning,” para. 6). 

 

 Kutipan Langsung dengan 40 kata atau lebih. 

Jika kutipan langsung 40 atau lebih kata, maka gunakan format block 

quote. Contohnya adalah sebagai berikut:  

 

Schönauer (2015) mengobservasi  efek dari jangka panjang dari tidur 

terhadap memori dengan melihat aktivitas nonhippocampal: 

Pada tingkat perilaku, temuan ini serupa dengan Stickgold dkk. 

(2000), yang melaporkan adanya peningkatan keterampilan 

visual jika peserta diizinkan tidur pada malam pertama setelah 

pelatihan. Studi mereka sangat luar biasa karena ini adalah salah 

satu studi langka yang menunjukkan proses konsolidasi memori 

yang sangat membutuhkan tidur, dimana konsolidasi memori 

tidak menunjukkan perbaikan tanpa tidur. Dalam penelitian ini, 

keterampilan penelusuran dari segi visual meningkat selama 

pelatihan, dan perbaikan ini tetap stabil di antara sesi tes. 

Perbaikan tambahan terlihat jika peserta tidur setelah sesi tes. 

(Schönauer, p. 75) 

Catatan:  

- Pada kutipan langsung kurang dari 40 kata, tanda titik (.) 

ditempatkan sebelum tanda kurung.  

- Jangan menggunakan tanda petik untuk menandakan kutipan 

langsung. Jika ada tanda petik didalam kutipan block quote, 

gunakan kutipan ganda (double quotes) untuk mengutipnya 
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- Block quote seharusnya dimulai pada line baru dan keseluruhan 

kutipan harus ditempatkan di paragraf baru (umumnya 5 spasi / 

setengah inchi / 1,27 cm). Margin kanan dari block quote harus 

sama dengan keseluruhan teks.  

 

SALAH : 

Jones (2015) menjelaskan terkait pengetahuan dan asuhan keperawatan: 

Memahami bagaimana pengetahuan dan asuhan terhadap penyandang 

cacat sangat penting dibahas lebih lanjut pada dunia keperawatan untuk 

memberikan perawatan yang efektif, aman, dan berkualitas. 

Pengetahuan adalah informasi spesifik tentang sesuatu, dan asuhan 

adalah perilaku yang menunjukkan belas kasihan dan rasa hormat 

terhadap orang lain. Tapi hal tersebut adalah definisi yang sangat 

sederhana. Kedalaman praktik keperawatan melampaui pengetahuan 

dasar dan kemampuan asuhan keperawatan. Keperawatan mencakup 

tubuh pengetahuan yang berbeda ditambah dengan seni asuhan 

keperawatan. Seperti yang dinyatakan dalam Butcher jika badan 

pengetahuan yang unik adalah fondasi untuk mencapai rasa hormat, 

pengakuan, dan kekuatan yang diberikan masyarakat terhadap profesi 

dan disiplin ilmiah yang sepenuhnya berkembang (p. 192). 

 

4.2 Penyusunan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka sebagai acuan dalam tesis dan disusun 

ke bawah menurut abjad nama akhir dari penulis pertama. Pustaka yang 

dicantumkan dalam daftar pustaka harus merupakan sumber bahan penulisan 

yang diacu oleh penulis, yang ditunjukkan sitasi yang dicantumkan dalam teks. 

Variasi dalam penulisan dapat terjadi karena ada perbedaan dalam sumber 
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pustaka yang dipakai, yaitu: buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil-hasil 

penelitian berupa laporan hasil penelitian, tesis atau disertasi. 

Selanjutnya tentang penulisan nama, diatur sebagai berikut: 

1. Nama orang Indonesia, jika lebih dari satu nama, maka nama terakhir yang 

ditulis atau nama yang biasa dikenal dalam publikasi ilmiah yang ditulis. 

Contoh Muhammad Sudomo ditulis Sudomo, M.; Franciscus G. Winarno 

ditulis Winarno, F.G. apabila ragu-ragu boleh ditulis lengkap. 

2. Nama orang barat, nama keluarga terletak pada kata sebelah belakang. 

Misalnya:  James Stewart ditulis Stewart, J.  

3. Jika nama Cina terdiri dari tiga kata yang terpisah, maka kata yang pertama 

adalah menunjukkan nama keluarga. Contoh: Gan Koen Han ditulis Gan, 

K.H. 

4. Jika nama Cina terdiri dari tiga kata dengan dua kata memakai garis 

penghubung, maka kedua kata yang dihubungkan adalah nama diri (bukan 

nama keluarga). Sebagai contoh Hwa-Wee Lee ditulis Lee, H. 

5. Pada penulisan sitasi, nama pertama penulis tidak diikutsertakan. Pada daftar 

pustaka, inisial nama pertama penulis diikutsertakan : 

Butler, K. A. (2013)........(benar) 

Butler, Kathleen (2013)........(salah) 

6. Pada kasus penulis lebih dari satu, nama akhir setiap penulis harus 

dicantumkan pertama diikuti inisial nama di depan : 

Smith, J. C., & Jones, C. J. (benar) 

Smith, J. C., & Jones (salah) 

7. Untuk penulis yang lebih dari 2 (dua), “&” tetap digunakan sebelum nama 

penulis terakhir dan tidak pada setiap masing-masing penulis : 

Smith, J. C., Jones, C. J., & Johnson, A. B. (benar) 

Smith, J. C., & Jones, C. J., & Johnson, A. B. (salah) 

8. Penggunaan “dan” tidak digunakan pada daftar pustaka dan hal ini berbeda 

pada aturan penulisan pada sitasi. 

Smith, J. C., Jones, C. J., dan Johnson, A. B. (salah) 

9. Penggunaan huruf kapital dilakukan hanya pada kata pertama suatu judul. 

Pengecualian untuk kata pertama setelah titik dua (:) huruf pertama dari kata 

tersebut juga harus huruf kapital. 

The human brain: An owner‘s manual (benar) 

The human brain: an owner‘s manual (salah) 

Dan juga, huruf pertama Proper Noun menggunakan huruf kapital: 

A guidebook to Idaho‘s wildflowers (benar) 

A guidebook to idaho‘s wildflowers (salah) 
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Berikut Pedoman dan Beberapa Contoh Menulis Daftar Pustaka sebagai 

Berikut: 

 

1. PERIODICAL (TERBITAN BERKALA) 

 Jurnal 

 Artikel dengan DOI 

Zavorsky, G.S. & Longo, L.D. (2011). Exercise guidelines in 

pregnancy: New perspectives. Sports Medicine, 41(5), 345-360. 

doi: 10.2165/11583930 

 

Jika penulis lebih dari tujuh 

Gilbert, D.G., McClernon, J.F., Rabinovich, N.E., Sugai, C., Plath, 

L.C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on 

EEG activation and attention last for more than 31 days and are more 

severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive 

traits.  Nicotine and Tobacco Research, 6(2), 249-267. 

doi:10.1462220041001676305 

 

Catatan: 

Apabila artikel memiliki lebih dari 7 penulis, penulisannya adalah 

dengan mengetik 6 penulis pertama, diikuti dengan tanda titik-titik (...) 

dan dilanjutkan dengan mengetik nama penulis terakhir.  

 

Catatan: contoh DOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artikel Tanpa DOI 

• Cetak 

Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (2016). Options for off-loading the 

diabetic foot. Adv Skin Wound Care, 26(2), 80-98.  

Catatan:  

1. Nama dan volum dari jurnal harus dimiringkan, dan harus ada 

koma antara nama jurnal dan nomor volum.  
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2. Nomor penerbitan tidak dimiringkan (misalnya (2) bukan (2)), 

dan tidak ada spasi diantara nomor volum dan nomor penerbitan.  

3. Hanya huruf pertama dari kata pertama judul yang menggunakan 

huruf besar; semua kata-kata yang lain dimulai dengan huruf 

kecil (kecuali huruf pertama setelah tanda petik dua atau proper 

noun (misalnya Childcare Foundation, Universitas Brawijaya).  

 

• Online 

Kernohan, L. (2010). Chronic disease self-management programs 

in psychiatry: helping patients help themselves. Psychiatr 

Times, 100(5). Retrieved from 

http://www.senecac.on.ca/quarterly/2008-vol11-num0-

spring/kernohan.htm 

Catatan: jangan memberikan tanda titik pada akhir URL. 

 

 Artikel Majalah 

 Cetak 

Wick, C., Pollock, R., & Jefferson, A. (2017, July). Clinical care of 

the diabetic foot. Nursing Clinic of North America, 63(7), 64-69.   

 

 Online 

Valente, L.A. (2017, August 4). Steps toward improved foot care to 

prevent diabetic foot ulcers. ‘Retrieved from 

http://www.time.com/time/ business/article/0,8566,1914531,00.html 

 

Catatan: bahwa untuk majalah, waktu harus mencakup tahun dan bulan 

untuk publikasi majalah bulanan; dan tahun, bulan, dan hari untuk 

publikasi majalah mingguan atau harian. Jika volum dan nomor 

penerbitan tidak tersedia, ketik halaman artikel langsung setelah nama 

majalah.  

 

 

 Koran  

 Cetak 

Marklein, M. B. (2017, February 7). Registered nurses per 100,000 

population. The Idaho Statesman, p. A1. 

 

 Online 

Stout, D. (2015, August 4). U.S. Costs for hospital stays in the United 

States. The New York Times. Retrieved from 

http://www.nytimes.com/2009 

/08/05/us/politics/05drive.html?_r=1&hp 
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Catatan: untuk koran, waktu harus termasuk tahun, bulan, dan hari untuk 

terbitan harian atau mingguan.  

 

2. BUKU 

 Keseluruhan Buku (Entire Book) 

 Cetak 

• Buku Cetakan Pertama (Non-Edited) 

Pasero, C. & McCaffery, M. (2011). Pain assessment and 

pharmacologic management. Malabar, FL: Krieger Publishing 

Company. 

 

• Buku Cetakan Revisi (Edited) 

Biech, E. (Ed.). (2008). Core curriculum for medical-surgical 
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Lampiran 8. Contoh Halaman Ringkasan 

 
RINGKASAN 

 

Bintari Ratih K., NIM. 176070300111033. Program Studi Magister Keperawatan, 
Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang, 31 Juli 2018. Pengalaman 
Petugas Kepolisian sebagai First Responder dalam Menolong Korban Kecelakaan 
Lalu Lintas di Pos Lantas Purwodadi Polres Pasuruan. Komisi Pembimbing Ketua: 
Retty Ratnawati, Anggota: Kumboyono.   
 

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius dalam kehidupan 
masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di negara berkembang, 
total korban lebih dari 85% mengalami kematian dan 90% mengalami kecacatan. 
Dari tahun 1983 sampai 1992 angka mortalitas akibat kecelakaan lalu lintas 
meningkat dari 13% menjadi 18% di negara berkembang. Peningkatan jumlah 
kejadian kecelakaan lalu lintas ini sebagai konsekuensi dari peningkatan  
penggunaan kendaraan bermotor. 

Pertolongan secara cepat dan tepat terhadap korban kecelakaan lalu 
lintas terutama dengan kondisi kegawatan sangat dibutuhkan untuk  mencegah 
keparahan kondisi korban. Penolong pertama atau first responder perannya sangat 
penting dalam memberikan pertolongan pertama. Petugas kepolisian sebagai first 
responder tidak hanya berfokus pada korban kecelakaan saja, akan tetapi juga 
bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kondisi demikian akan memunculkan 
perasaan tertentu saat menolong korban kecelakaan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengeksplorasi pengalaman petugas kepolisian sebagai first 
responder dalam menolong korban kecelakaan lalu lintas.   

Metode yang digunakan desain kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi interpretif. Fenomenologi interpretif hermeneutic untuk menemukan 
ontologi dari fenomena pengalaman petugas kepolisian sebagai first responder 
(penolong pertama) melalui hermeneutic circle yang terdiri dari naive reading, 
stuctural analysis, dan interpretation of whole. Lokasi penelitian di Pos Lantas 
Purwodadi Polres Pasuruan. Jumlah partisipan dalam penelitian ini ada lima orang 
petugas kepolisian. Teknik pengambilan data melalui wawancara berkisar antara 
25 – 35 menit dengan menggunakan alat perekam.  

Hasil dan analisis data hermeneutic yang menggunakan pendekatan teori 
yang dikemukakan oleh Dikelmann et al (1989,) dilakukan melalui tujuh tahap dan 
didapatkan tujuh tema yaitu motivasi dalam memberikan pertolongan, berbagai 
perasaan muncul saat menghadapi korban kecelakaan, segera menolong sesuai 
dengan kemampuan dan peralatan yang ada, menolong dengan cara apapun demi 
keselamatan korban, puas dapat menolong sesama, butuh kerjasama lintas sektor, 
dan kebutuhan akan penghargaan.   

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengalaman petugas kepolisian 
sebagai first responder dalam menolong korban kecelakaan lalu lintas didapatkan 
makna bahwa polisi bekerja dan bertanggung jawab menyelamatkan korban 
kecelakaan atas dasar antara tugas dan kemanusiaan. Polisi berusaha 
semaksimal mungkin dalam menolong korban meski harus mengahadapi beberapa 
permasalahan dalam menjalankan tugasnya terutama terkait dengan pemberian 
pertolongan kepada korban.   
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Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kemampuan dan 
kelengkapan peralatan serta kerjasama dengan petugas kesehatan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sistem Penanggulangan Gawat 
Darurat Terpadu (SPGDT) belum dilaksanakan dengan baik. Sehingga untuk 
kedepannya perlu dipertimbangkan peningkatan pemberdayaan petugas 
kepolisian sebagai garda depan yang sering mendatangi korban kecelakaan 
terlebih dahulu. Meski menemui banyak kesulitan, polisi tetap merasa bangga dan 
senang serta syukur dapat menolong sesama. Polisi memiliki harapan untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. polisi juga membutuhkan 
apresiasi atas usahanya yang maksimal dalam menolong korban kecelakaan. 
 
Lampiran 9. Contoh Halaman Summary 

 
SUMMARY 

 
Bintari Ratih K., NIM. 176070300111033. Program Studi Magister Keperawatan, 
Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang, 31 Juli 2018. Policeman 
experience as first responder to victim of road traffic accident at Pos Lantas 
Purwodadi Polres Pasuruan. Supervisor Chairman: Retty Ratnawati, member: 
Kumboyono.   
 

Traffic accidents are serious problem in people's lives, both domestically 
and abroad. In developing countries, a total of more than 85% of victims die and 
90% of disability. From 1983 to 1992 the mortality rate from traffic accidents 
increased from 13% to 18% in developing countries. Increase in the number of 
traffic accidents as a consequence of the increased use of motor vehicles.  

Quickly response and appropriately relief to victims of traffic accidents, 
especially with the condition of urgency is needed to prevent the severity condition 
of the victim. The first helper or first responder role is very important for giving first 
aid. Police officers as first responders not only focused on accident victims only, 
but will also be responsible for duties. These conditions will bring up certain feelings 
while helping accident victims. The purpose of this study was to explore the 
experience of police officers as first responders in helping victims of traffic 
accidents.  

This study used qualitative methods interpretive phenomenological 
approach. Hermeneutic interpretive phenomenological ontology of phenomena to 
find a police officer experience as a first responder (the first helper) through a 
hermeneutic circle that consists of a naive reading, stuctural analysis, and 
interpretation of whole. Study located at  Pos Lantas Purwodadi Polres Pasuruan. 
The number of participants are five police officers. Collecting data through 
interviews ranged from 25-35 minutes using a tape recorder.  
 Results and data analysis using the hermeneutic approach to the theory proposed 
by Dikelmann et al (1989) carried out through seven stages and obtained seven 
theme is motivation in providing aid, various feelings arise in the face of an accident 
victim, immediate help and equipment in accordance with the existing capabilities , 
helping in any way for the safety of the victim, can be satisfied helping others, need 
cooperation across sectors, and the need for the award.  
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 The conclusion of this study is experience as a police officer first responders in 
helping victims of traffic accidents is obtained meaning that the police work and 
responsible rescue accident victims on the basis of the duty and humanity. Police 
make extraordinary efforts in helping victims despite having to confront some of the 
problems in carrying out their duties primarily related to the provision of assistance 
to victims.  

Problems faced related to the ability and completeness of equipment and 
cooperation with health workers. This result suggests that the implementation the 
program of Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) has not 
been implemented properly. So for the future, to consider increasing empowerment 
of police officers as the vanguard of the accident victims often come first. Although 
much trouble, the police continue to feel proud and happy and thankful to help 
others. Police have hope to provide the best service to the community. Police also 
need maximum appreciation for his efforts in helping accident victims. 
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Lampiran 11. Contoh Halaman Daftar Tabel 
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Lampiran 12. Contoh Halaman Daftar Gambar 
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Lampiran 13. Contoh Halaman Daftar Lampiran 
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Lampiran 14. Contoh Halaman Daftar Singkatan 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

AED  : Automated External Defibrilator 
AHA  : American Heart Association 
ALS  : Advanced Life Support 
BLS  : Basic Life Support 
CPR  : Cardio Pulmonary Ressucitation 
EMS  : Emergency Medical Services 
ECG  : Electro Cardio Graphic 
OHCA  : Out of Hospital Cardiac  Arrest 
RS  : Rumah Sakit 

VF  : Ventricular Fibrilation 
WHO  : World Health Organization 
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Lampiran 15. Contoh Halaman Riwayat Hidup 

 

RIWAYAT HIDUP 

  

Ikhda Ulya, Malang, 3 Februari 1980 anak dari Bapak Abdul K dan Ibu Siti R. Lulus 

MI Nasrul Ulum tahun 1992, lulus SMP Islam tahun 1995 dan lulus MAN Malang I 

tahun 1998 pendidikannya dilanjutkan di Program Studi Ilmu Keperawatan, 

Fakultas Kedokteran Universitas  Indonesia, lulus tahun 2002. Tahun 2002 

melanjutkan pendidikan Profesi Ners di universitas yang sama. Pada tahun 2008 

mengambil program Magister Keperawatan Peminatan Gawat darurat di Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2009 sampai sekarang bekerja 

sebagai dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya Malang. 
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Lampiran 16. Contoh Tabel 

 
Tabel 5.1 Karakateristik Data Dasar Pasien Hipertensi Esensial pada 

kelompok dengan Terapi dan Non-Terapi (Font 11) 

 

Variabel 
Pasien Hipertensi Esensial 

P* 
Terapi Non-Terapi 

Umur (tahun) 59.12±8.15 55.40±4.1 0.122 
Jenis Kelamin (L/P) 28/29 4/1 0.178** 
BB (kg) 66.66±10.99 73.4±10.36 0.226 
TB (cm) 159.16±7.76 161.4±2.31 0.424(Font 10) 
BMI (m2) 26.47±3.9 28.18±3.8 0.384 
Kreatinin (mg/dl) 2.08±7.81 1.16±0.304 0.379 
Ureum (mg/dl) 29.66±13.11 32.04±11.51 0.681 
Glukosa Darah Puasa 

(mg/dl) 
98.81±19.01 97.2±11.05 0.781 

Smoking (%) 1(1.75%) 1(20%) 0.127** 
Kolesterol (mg/dl) 185.46±41.85 184.2±36.21 0.944 

 *p<0.05 = berbeda bermakna antara dua kelompok, ** Chi-Square Test...(Font 9) 
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Lampiran 17. Contoh Gambar (Grafik) 

 

 
 
Gambar 5.2 Data Kasus Penyakit Menular 3 Tertinggi di Kota Besar di 

Indonesia 
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Gambar 2.1 Etika Batuk dan Bersin yang Benar 

Keterangan:Menutup mulut dan hidung dengan tisue saat bersin dan atau batuk, kemudian 
membuangnya langsung ketempat sampah (1), jika tidak sedang membawa tisue (kurang 
direkomendasikan, namun perlu dilakukan jika tidak membawa tisu atau sarung tangan), 
batuk dan bersin di lengan atas atau siku, bukan dengan tangan sehingga bersin dan batuk 
tidak terlalu menyebar ke udara (2). Mencuci tangan dengan sabun dan air hangat selama 
20 detik. Jika tidak tersedia sabun dan air, dapat menggunakan antiseptik beralkohol (3). 
Mungkin diperlukan menggunakan masker untuk melindungi orang lain (4). 
Dikutip dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2012 
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Gambar 5.2 Tikus pada kelompok SSD (perbesaran 400x dalam 20 µm (A) 
dan 40x dalam 500 µm (B)) 

 
Keterangan: Pada gambar A terlihat jaringan dipenuhi dengan warna ungu kebiruan 

berbentuk bulat dan berkumpul (panah biru) disekitar pembuluh darah (panah kuning). 

Kumpulan tersebut adalah sel-sel peradangan. Pada gambar B (garis merah) adalah 

pembukaan luka dan belum terbentuk jaringan reepitelisasi (x̅ = 2.0740 mm). Jaringan ini 

diambil saat hari ke-17. Pada gambar B terlihat proses inflamasi masih aktif terjadi. 

A B 
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Lampiran 18. Contoh Analisis Data (pada penelitian kualitatif) 

ANALISIS DATA 
 
No Tujuan 

Khusus 

Partisipan Kata Kunci Reflektif Kategori Sub tema Tema 

1 2 3 4 5 6 

1 Melakukan 

eksplorasi 

pengalaman 

perawat 

sebagai 

penolong 

dalam 

melakukan 

resusitasi 

jantung 

paru 

      “ ya sebagai 

perawat harus 

tetep 

konsentrasi 

kitanya kalo 

pas resusitasi 

ke pasien…” 

Arti Bahasa: 

Konsentrasi 

(n): pemusatan 

perhatian atau 

pikiran pada 

suatu hal  

 

Arti 

kontekstual; 

Konsentrasi: 

kemampuan 

untuk focus 

terhadap suatu 

pekerjaan 

Tetap 

menjaga 

Konsentrasi 

Fisik  

dituntut 

siap siaga 

Tuntutan 

terhadap 

Kesiapan 

penolong 
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No Tujuan 

Khusus 

Partisipan Kata Kunci Reflektif Kategori Sub tema Tema 

1 2 3 4 5 6 

        

 

 

 

 

 

 

“ nah itu ... kalo 

pas jaga 

malam trus 

paginya harus 

resusitasi, mau 

gak mau ya 

dituntut selalu 

siap badannya 

fit” 

 

“badan capek 

sebenarnya 

mbak, pas 

pasien banyak, 

pas ada 

resusitasi…tapi 

memang harus 

siap badan 

tetep kuat dan 

fit” 

Arti Bahasa: 

Fit (n): 

Keadaan 

berdaya tahan 

bagi tubuh 

untuk 

melakukan 

aktifitas fisik 

 

Arti 

kontekstual: 

Fit: 

kemampuan 

kekuatan fisik 

tubuh dalam 

bekerja 

Kekuatan 

tubuh harus 

siap  

  

 

 






