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KATA PENGANTAR 

 

Buku panduan penelitian disusun untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan 

proposal, laporan penelitian, dan naskah publikasi untuk mata kuliah skripsi. Sebagai acuan 

digunakan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/99.  

Buku panduan riset ini memuat hal-hal berikut: 

1. Ketentuan-ketentuan/persyaratan bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran UNIB untuk 

dapat mengikuti kegiatan skripsi. 

2. Istilah untuk para pembimbing dan penguji, dilengkapi dengan rincian tugas, persyaratan, 

hak dan kewajiban masing-masing. 

3. Sanksi atas pelanggaran ketentuan-ketentuan akademik, administrasi, hukum kedokteran, 

etika penelitian, dan etika kedokteran. 

4. Monitoring proses skripsi oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Unit 

Penjaminan Mutu FKIK UNIB dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu skripsi 

mahasiswa Program Studi Kedokteran UNIB. 

Perbaikan dan perubahan selalu akan dilakukan dari waktu ke waktu untuk bisa 

mencapai tujuan pendidikan dokter yang lebih optimal dan dengan penekanan pada penjaminan 

dan peningkatan mutu skripsi mahasiswa Program Studi Kedokteran UNIB. Mahasiswa dan 

dosen diharapkan agar berkenan untuk membaca dengan teliti dan cermat Buku Panduan ini 

sebelum memulai proses pembimbingan skripsi. 

Kami berharap semoga Buku Panduan ini dapat dijadikan pedoman dalam proses 

skripsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Program Studi Kedokteran UNIB. Saran 

dan kritik yang membangun dapat disampaikan secara tertulis pada Sekretariat UPPM untuk 

meningkatkan kualitas Buku Panduan Riset di masa yang akan datang. 

 

Bengkulu, Agustus 2022 

 

 

 

          UPPM FKIK UNIB 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor UNIB Nomor 

2946/J30/HK/2007 pasal 38 bahwa mahasiswa program sarjana wajib menyusun skripsi dengan 

beban kredit 4 (empat) sampai 6 (enam) SKS, maka  Program Studi Kedokteran FKIK UNIB 

perlu melaksanakan riset skripsi dengan ketentuan beban studi riset skripsi mahasiswa Program 

Studi Kedokteran FKIK UNIB adalah sebesar 6 SKS. Berdasarkan hal ini, perlu disusun buku 

panduan untuk mahasiswa Program Studi Kedokteran FKIK UNIB dengan tujuan pendidikan 

seperti yang tertera di bawah ini. 

 

1.1 Tujuan Instruksional Umum 

Mahasiswa diharapkan mampu: 1) Menggunakan proses pikir dalam mencari 

kebenaran; 2) Mencari dan menggali informasi dari berbagai sumber ajar/informasi; 3) 

Mempersiapkan dan merancang suatu penelitian; 4) Menulis proposal penelitian; 5) 

Menyajikan dan mempertahankan proposal penelitian; 6) Melaksanakan kegiatan penelitian; 7) 

Menulis laporan akhir hasil penelitian (skripsi); 8) Menyajikan dan mempertahankan laporan 

akhir hasil penelitian; dan 9) Mampu menulis artikel ilmiah. 

 

1.2 Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan skripsi mahasiswa mampu: 

1. Mengasah, menggunakan dan melatih: 1) Pola pikir; 2) Alur pikir; 3) Konsistensi pikir; 

dan 4) Kerangka pikir yang benar sesuai dengan filsafat ilmu dalam penyusunan karya 

tulis ilmiah. 

2. Merancang, melaksanakan dan menganalisis kegiatan penelitian sesuai dengan  

landasan-landasan dan alur penelitian 

2.1.Landasan konseptual: 1) Mengindentifikasi dan merumuskan masalah; 2) 

Menetapkan tujuan penelitian (umum dan khusus), secara operasional; 3) 

Memaparkan kerangka teori dan kerangka konsep (pola hubungan variabel); 4) 

Memformulasikan hipotesis; 5) Menetapkan jenis variabel dan definisi operasional 

variabel;  

2.2.Landasan metodologis: 1) Menentukan desain penelitian; 2) Menetapkan populasi 

atau subyek penelitian yang sesuai; 3) Menetapkan jumlah sampel serta metode 
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pengambilan sampel; 4) Memilih responden yang sesuai; 5) Menetapkan cara atau 

metode pengumpulan data; 6) Mengembangkan instrumen pengumpulan data 

(kuesioner), instrumen dan uji validitas/reabilitasnya; 7) Melaksanakan 

pengumpulan data di lapangan/laboratorium/institusi/ klinik. 

2.3. Landasan analitis: 1) Melakukan tata laksana (managemen) data yang mencakup 

entry, pengolahan serta analisa data; 2) Memilih uji statistik (parametrik atau non 

parametrik) yang sesuai dengan karakteristik data; 3) Melakukan sitasi referensi 

secara benar serta menelusuri dan memperoleh sumber pustaka baik secara 

konvensional (text book, journal), maupun melalui internet. 

3. Seminar proposal penelitian: 1) Menulis proposal penelitian sesuai dengan alur dan 

format yang ditetapkan; 2) Menyajikan proposal penelitian, menanggapi saran dan 

melakukan revisi proposal, sesuai pendapat reviewer saat seminar proposal 

diselenggarakan; 

4. Ujian laporan akhir hasil penelitian skripsi: 1) Menuliskan laporan akhir skripsi sesuai 

format yang telah ditetapkan; 2) Menyajikan laporan akhir skripsi, mempertahankan, 

menanggapi saran dan melakukan revisi sesuai masukan penguji. 

5. Menulis artikel untuk publikasi ilmiah: 1) Menulis artikel untuk publikasi sesuai format 

yang telah ditetapkan; 2) Mempublikasikan artikel ilmiah ke jurnal/ majalah ilmiah/ 

populer.   

 

Sehubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan  di atas, maka baik proposal 

ataupun laporan skripsi yang belum sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus pada 

buku panduan ini, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) FKIK UNIB berhak 

untuk menolak dan/atau mewajibkan mahasiswa untuk melakukan revisi yang sesuai 

dengan panduan sebelum pengesahan/validasi proposal skripsi dan laporan akhir skripsi 

yang dibuat. 
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BAB II  

KETENTUAN UMUM, KHUSUS, DAN TAMBAHAN 

 

2.1 KETENTUAN UMUM 

2.1.1 Bagi Mahasiswa 

1. Ketentuan Administrasi 

a. Telah lulus dari Modul Riset tahap I. 

b. Mengisi formulir pengajuan judul dengan mengikuti beberapa ketentuan yang dapat 

dilihat pada website FKIK UNIB 

(http://kedokteran.unib.ac.id/index.php/unit/index/51). 

c. Ketentuan maju ujian proposal: minimal telah 4 (empat) kali melakukan bimbingan 

proposal dan menghadiri ujian seminar proposal (dibuktikan dengan logbook). 

d. Ketentuan maju ujian hasil: minimal telah 4 (empat) kali melakukan bimbingan hasil 

skripsi dan menghadiri ujian hasil skripsi  (dibuktikan dengan logbook). 

2. Ketentuan Akademik 

a. Terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Prodi Kedokteran UNIB. 

b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Prodi Kedokteran UNIB. 

c. Tidak dalam masa skorsing atau dikenai sanksi administratif/akademik. 

 

2.1.2 Bagi Pembimbing dan Penguji 

1. Ketentuan untuk membimbing dan menguji skripsi dalam tiap semester: 

Dosen pembimbing skripsi adalah staf pengajar atau home staf  FKIK UNIB yang termuat 

dalam daftar pembimbing skripsi. Setiap dosen maksimum menjadi pembimbing 

utama untuk 8 mahasiswa. 

Kualifikasi Pembimbing dan Penguji Skripsi: 

a. Skripsi dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing yang ditentukan oleh Program 

Studi, terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. 

b. Persyaratan pembimbing adalah serendah-rendahnya berkualifikasi S2 dan berjabatan 

asisten ahli.  

c. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping diangkat dan diberhentikan oleh 

Dekan atas usul Ketua Program Studi. 

d. Skripsi diuji oleh dua orang anggota penguji yang ditentukan oleh Program Studi terdiri 

dari Penguji Utama dan Penguji Pendamping.  

http://kedokteran.unib.ac.id/index.php/unit/index/51
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e. Persyaratan penguji utama serendah-rendahnya berkualifikasi S2 dan berjabatan asisten 

ahli, sedangkan Penguji Pendamping serendah-rendahnya adalah tenaga pengajar. 

f. Pembimbing Utama skripsi bertindak sebagai ketua penguji sedangkan Pembimbing 

Pendamping bertindak sebagai sekretaris penguji. 

g. Penguji Utama merupakan Anggota Penguji 1 sedangkan Penguji Pendamping adalah 

Anggota Penguji 2. 

h. Semua Pembimbing dan Penguji skripsi adalah semua dosen UNIB dan dosen luar 

biasa/dosen tidak tetap yang telah dipetakan dan di-SK-kan oleh Rektor Universitas 

Bengkulu. 

i. Yang dimaksud dengan dosen luar biasa/dosen tidak tetap Program Studi Kedokteran 

UNIB adalah dosen di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang 

mendapatkan SK Rektor Universitas Bengkulu. 

2. Pembimbing harus sudah menandatangani persetujuan perizinan ujian maksimal pada 

H-10 dari tanggal batas akhir ujian yang telah ditetapkan universitas. 

3. Pembimbing memastikan penulisan naskah publikasi tidak disertai raw data untuk 

mencegah adanya duplikasi. 

 

2.2 KETENTUAN KHUSUS 

2.2.1 Lingkup Penelitian 

1. Pilihan ruang lingkup penelitian adalah: Biomedik, Klinik, Komunitas, atau 

Pendidikan Kedokteran (Medical Education). 

2. Jenis penelitian dapat berupa penelitian analitik ataupun deskriptif, penelitian 

observasional ataupun eksperimental (laboratoris, klinis, atau epidemiologis/ 

komunitas).  

3. Data penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder.  

4. Penelitian epidemiologi yang bersifat deskriptif hanya dapat menggunakan data primer 

atau kombinasi data primer dan sekunder serta minimal mencakup satu wilayah 

kecamatan. 

2.2.2 Alokasi Waktu Penelitian 

1. Alokasi waktu (durasi) kegiatan penelitian sejak awal semester 4 kalender akademik. 

2. Waktu melaksanakan skripsi mulai dari seminar proposal hingga sidang secepat-

cepatnya 3 bulan.  
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3. Ujian proposal ulang akan dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak 

memiliki kemajuan dalam penelitian/ tidak melaksanakan revisi/ tidak melaksanakan 

kegiatan bimbingan selama 1 tahun. Kriteria kemajuan yang dimaksud yaitu sekurang-

kurangnya telah menjalankan 3 kali kegiatan bimbingan (dibuktikan dengan catatan 

logbook mahasiswa) 

4. Pelaksanaan pembimbingan proposal skripsi dilaksanakan setelah mahasiswa 

mendaftarkan judul skripsi ke program studi dengan melengkapi formulir yang telah 

disediakan. 

2.3 KETENTUAN TAMBAHAN 

1. Pada setiap periode skripsi, judul skripsi untuk setiap bagian akan bervariasi jumlahnya 

berdasarkan pada: jumlah dosen, kualifikasi dosen dan fasilitas penelitian. 

2. Mahasiswa akan mengisi formulir pendaftaran skripsi dari program studi dan 

melampirkan lembar persetujuan Pembimbing Utama dan Pendamping. 

3. Bagi mahasiswa yang telah mempunyai judul, Pembimbing Utama adalah dosen yang 

berkompeten sesuai dengan bidang keilmuannya. Dosen Pembimbing Pendamping 

dapat diajukan oleh mahasiswa sendiri atau ditunjuk oleh program studi.  

4. Bagi mahasiswa yang telah mempunyai judul skripsi dalam bidang klinik, Prodi akan 

mengirimkan surat ke Koordinator Bagian/SMF di Rumah Sakit untuk menunjuk dosen 

pembimbing sesuai dengan keilmuan atau distribusi mahasiswa yang dibimbing.  

5. Setelah judul yang telah diajukan disetujui oleh UPPM FKIK, maka proses bimbingan 

proposal dapat dimulai, pembimbingan proposal yang dilakukan sebelum pendaftaran 

maka dianggap konsultasi judul sebagai dosen secara umum, bukan sebagai dosen 

pembimbing.  

6. Selama melakukan penelitian, mahasiswa diharuskan melengkapi logbook yang berisi 

tentang time table kegiatan yang dilakukan di lapangan selama proposal, penelitian, dan 

penyusunan hasil. 

7. Selama proses pengumpulan data, dimulai sejak perizinan, mahasiswa wajib mengisi 

Buku Catatan Penelitian yang disediakan oleh UPPM. Buku Catatan Penelitian wajib 

diserahkan sebelum ujian skripsi kepada Sekretariat UPPM selambat-lambatnya 1 hari 

sebelum undangan ujian dikeluarkan. 

8. Surat yang berhubungan dengan kegiatan penelitian akan diterbitkan oleh Program 

Studi/Fakultas atas dasar memo yang dibuat oleh Pembimbing Utama/Pendamping di 

dalam logbook dengan mencantumkan hal dan tujuan surat.  
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9. Pada saat ujian hasil skripsi, mahasiswa diharuskan sudah menyerahkan naskah 

publikasi yang sebelumnya sudah dikonsultasikan ke Pembimbing.  

10. Pada setiap akhir kegiatan skripsi, mahasiswa wajib menyerahkan laporan skripsi dalam 

bentuk hard cover dan softcopy dalam bentuk .docx dan .pdf. Mahasiswa juga 

diharuskan menyerahkan naskah publikasi dalam bentuk tercetak dan softcopy dalam 

bentuk .docx dan .pdf. Seluruh softcopy diserahkan dalam bentuk CD bebas virus dan 

malware lainnya ke Sekretariat UPPM. 

11. Setiap naskah publikasi yang masuk ke Sekretariat UPPM otomatis akan diseleksi oleh 

Jurnal Kedokteran Raflesia, namun dapat ditarik dari proses seleksi dengan mengisi 

formulir yang disediakan. Bila dalam waktu 3 bulan sejak naskah publikasi diserahkan 

ke Sekretariat UPPM naskah yang telah ditarik tidak di-submit ke 

jurnal/proceeding/seminar/symposium/workshop manapun, maka Pembimbing Utama 

dan Pendamping berhak men-submit naskah tersebut ke jurnal yang dipilih berdasarkan 

kesepakatan kedua Pembimbing. Naskah yang tidak lolos seleksi Jurnal Kedokteran 

Raflesia wajb dipublikasi di tempat lain.  

12. Setiap abstrak dari naskah publikasi yang masuk akan dipublikasikan lewat repository 

UNIB. Jika mahasiswa maupun pembimbing yang bersangkutan tidak ingin 

mempublikasikan artikelnya di repository UNIB, maka harus menandatangani surat 

penolakan publikasi di repository UNIB yang dapat diambil di Program Studi. 

13. Seorang dosen yang memberikan sebagian variabel penelitiannya kepada mahasiswa 

untuk dijadikan judul/topik penelitian skripsi mahasiswa, wajib menjadi Pembimbing 

Utama atau Pembimbing Pendamping mahasiswa yang bersangkutan. Apabila hal 

tersebut terpaksa tidak dapat dilakukan dan mahasiswa bersangkutan tetap ingin 

melakukan penelitian dengan topik tersebut, maka mahasiswa harus mencari dan 

mendapat Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping yang bidang ilmunya 

sesuai dengan topik atau menguasai topik yang akan diteliti. 

14. Segala sesuatu yang belum bisa tercakup dalam Buku Panduan ini, secara khusus akan 

diatur kemudian sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dengan pertimbangan yang 

seksama. 

  



 

13 

 

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir FKIK UNIB 

BAB III 

ALUR PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

3.1 Penyusunan Proposal 

3.1.1 Alur reguler 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

MAHASISWA SEMESTER IV-VII 

Hadir : 

- Seminar Proposal (5 judul) 

- Ujian akhir skripsi (5 judul) 

 

 
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 

(Sesuai daftar dosen pembimbing 

keilmuan & metodologi) 

Mengusulkan topik & mentukan Judul Penelitian 

bersama Dosen FKIK UNIB 

Mengisi form ajuan judul  

PENYUSUNAN PROPOSAL 

UPPM 

Pengesahan & penetapan Proposal Penelitian 

Penjadwalan ujian proposal 

 

UJIAN PROPOSAL 

 

REVISI PROPOSAL 

TIM KTI 

Pencatatan & pengesahan Proposal Penelitian 

MAHASISWA 

Melaksanakan penelitian 

 

Prodi & UPPM menentukan 

pembimbing utama dan pendamping 
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3.1.2 Alur khusus 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

Apabila sudah dinyatakan sebagai pemenang lomba pembuatan proposal penelitian oleh 

lembaga/institusi yang terakreditasi, maka TIDAK PERLU ujian proposal.   

        

Catatan:  

Lembaga/institusi yang terakreditasi adalah lembaga/institusi yang diakui oleh Diknas dan ditentukan 

oleh Tim UPPM.          

            

            

 

 

 

MAHASISWA BELUM MENGAMBIL MATA KULIAH SKRIPSI  

Direkomendasikan Dosen FKIK, karena: 

- Terlibat dalam penelitian payung 

- Pemenang kompetisi penulisan proposal penelitian 

- Sudah ikut kuliah Metodologi Penelitian 

 

PENYUSUNAN PROPOSAL* 

UPPM 

Pengesahan & penetapan Proposal penelitian 

Penjadwalan ujian proposal 

 

UJIAN PROPOSAL* 

REVISI PROPOSAL 

UPPM 

Pencatatan & pengesahan Proposal 

Penelitian 

MAHASISWA 

Melaksanakan penelitian 
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3.2 Penyusunan Laporan Hasil Penelitian & Artikel/Publikasi Ilmiah 

3.2.1 Alur reguler 

            

            

            

            

            

            

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

MAHASISWA SEMESTER VI/VII 

Melakukan penelitian dengan supervisi DOSEN PEMBIMBING KTI    

KTI dapat pengesahan Proposal Penelitian dari TIM KTI 

 

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 

Menyetujui Laporan Akhir Hasil Penelitian 

UPPM FKIK UNIB 

Pengesahan & penetapan Laporan Akhir Hasil Penelitian 

Penjadwalan ujian Skripsi 

UJIAN SKRIPSI 

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN* 

MAHASISWA SEMESTER VI/VII 

Revisi final LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN 

Disetujui semua penguji Skripsi 

PEMBUATAN ARTIKEL ILMIAH* 

UPPM 

Pengesahan Artikel Penelitian 

Penilaian & Yudisium KTI 

DOSEN PEMBIMBING KTI 

Menyetujui Artikel Ilmiah 

REDAKSI MMM 

Seleksi & permintaan kesediaan 

untuk penerbitan artikel 

 

PUBLIKASI KE JURNAL LAIN 

Membuat Laporan Akhir Hasil Penelitian 

MAHASISWA SEMESTER VI/VII 

Mengumpulkan; 

Artikel Ilmiah & Laporan Akhir Hasil Penelitian KTI (1 CD file & 2 hard copy)  
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3.2.2 Alur khusus 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

MAHASISWA BELUM SKRIPSI 

(SEMESTER APAPUN) 

Direkomendasikan Dosen Pembimbing KTI, karena: 

- Terlibat dalam penelitian payung 

- Pemenang kompetisi penulisan proposal penelitian 

- Mendapat pengesahan Proposal Penelitian dari TIM 

KTI 

- Sudah ikut kuliah Metodologi Penelitian 

- Mengambil KRS KTI 

DOSEN PEMBIMBING KTI 

Menyetujui Laporan Akhir Hasil Penelitian 

TIM KTI 

Pengesahan & penetapan Laporan Akhir Hasil Penelitian 

Penjadwalan ujian KTI 

UJIAN KTI 

LAPORAN AKHIR  HASIL PENELITIAN* 

 

DOSEN PEMBIMBING KTI 

Menyetujui Artikel Ilmiah 

TIM KTI 

Pengesahan Artikel Penelitian Penilaian & Yudisium KTI 

 

REDAKSI MMM 

Seleksi & permintaan kesediaan 

untuk penerbitan artikel 

 

PUBLIKASI KE JURNAL LAIN 

Membuat Laporan Akhir Hasil Penelitian 

MAHASISWA SEMESTER VI/VII 

Revisi final LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN 

Disetujui semua penguji KTI 

PEMBUATAN ARTIKEL ILMIAH* 

MAHASISWA SEMESTER VI/VII 

Mengumpulkan; 

Artikel Ilmiah & Laporan Akhir Hasil Penelitian KTI (1 CD file & 2 hard 

copy)  

MAHASISWA BELUM SKRIPSI            

(SEMESTER APAPUN) 

Direkomendasikan Dosen Pembimbing 

KTI, karena: 

- Pemenang kompetisi artikel ilmiah 

tingkat nasional 

- Sudah ikut kuliah Metodologi 

Penelitian 

- Mengambil KRS KTI 
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*Apabila sudah dinyatakan sebagai pemenang lomba pembuatan proposal penelitian oleh 

lembaga/institusi yang terakreditasi, maka TIDAK PERLU ujian proposal.   

        

Catatan:  

Lembaga/institusi yang terakreditasi adalah lembaga/institusi yang diakui oleh Diknas dan ditentukan 

oleh Tim KTI.           
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BAB IV  

PENYUSUNAN PROPOSAL, LAPORAN PENELITIAN, DAN NASKAH 

PUBLIKASI 

 

4.1 KETENTUAN UMUM 

1. Dokumen proposal penelitian tidak perlu dijilid (cukup diklip/distaples). 

2. Warna sampul untuk laporan akhir dan naskah publikasi mengacu pada warna lambang 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang tercantum dalam Statuta UNIB, yaitu 

warna ungu dengan kode warna #E100E1. 

3. Lambang UNIB yang digunakan mengacu pada Statuta UNIB yang terdiri dari 5 

kelopak bunga raflesia, 17 buah sinar matahari, dua baris lingkaran duri kecil berjumlah 

31 buah, tiga buah duri besar, susunan ombak laut pertama dan kedua  berjumlah 8 dan 

susunan ombak ketiga berjumlah 2, gunung, bulan, dan matahari. 

4. Naskah diketik dengan komputer pada kertas HVS 80 g/m2 berukuran A4, dengan 

pengaturan rata kanan-kiri, dan jarak spasi 1,5 kecuali pada abstrak, kutipan langsung, 

judul tabel dan gambar yang lebih dari satu baris, dan daftar pustaka yang menggunakan 

jarak 1 spasi ke bawah. 

5. Naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman berwarna hitam berukuran 12, 

kecuali isi tabel yang tidak muat jika ditulis dalam 1 halaman, maka boleh ditulis dengan 

ukuran sekecil-kecilnya 10. 

6. Batas pengetikan terletak 4 cm dari tepi atas, 4 cm dari tepi kiri, 3 cm dari tepi kanan 

dan 3 cm dari tepi bawah kertas. 

7. Menggunakan bahasa Indonesia Baku dengan mengikuti Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Penggunaan istilah asing masih 

dimungkinkan sepanjang belum ada padanan kata yang sesuai dalam Bahasa Indonesia 

dengan cara dicetak miring. Nama orang asing (misalnya, Drummond) atau tempat 

asing (misalnya, Oxford, UK) tidak ditulis miring. Kata serapan asing yang sudah di-

Indonesia-kan (misalnya: aktivitas, efektivitas, sensitivitas, respons) tidak perlu ditulis 

miring. 

8. Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan bentuk orang pertama dan orang kedua, tetapi 

dibuat dalam bentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih di kata pengantar, kata 

saya diganti dengan penulis. 
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9. Awalan ke- dan di- tidak ditulis terpisah dari kata dasarnya, sedangkan kata depan 

ditulis terpisah dari kata dasarnya. 

10. Setiap kemunculan pertama semua singkatan di masing-masing bab harus disertai 

dengan kepanjangannya. 

11. Singkatan tidak boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat. Sebagai alternatif dapat 

digunakan kata ganti maupun istilah lain yang masih sesuai dengan konteks kalimat. 

12. Kata penghubung tidak boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat. Kata 

penghubung hanya digunakan dalam konteks kalimat majemuk. 

13. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat dan angka yang masih 

dapat dinyatakan dengan sebuah atau dua buah kata yang bukan merupakan 

pemerincian. 

14. Angka Arab yang digunakan untuk menyatakan bilangan, nomor, atau jumlah 1 sampai 

dengan 1000 ditulis tanpa titik pemisah satuan. Setiap kelipatan seribu dari bilangan 

yang menyatakan jumlah harus diberi tanda titik, contoh: dari 1.300 responden 

penelitian. 

15. Angka yang menunjukkan bilangan bulat yang besar dapat ditulis sebagian besar 

dengan huruf agar lebih mudah dibaca, misalnya: 700 juta rupiah. 

16. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. 

17. Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat harus ditulis dengan 

huruf, contohnya: Sembilan jenis flavonoid ditemukan dalam ekstrak. 

18. Satuan ditulis dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misalnya m, kg, 

rpm. 

19. Alinea baru dimulai pada ketikan ke-1 tab dari batas tepi kiri. 

20. Jika suatu alinea memuat beberapa rincian yang berupa kata atau frase atau satu kalimat 

tanpa harus ada penjelasan yang panjang lebar dari tiap-tiap rincian, maka pengetikan 

urutan rincian tersebut tidak ke arah bawah, tetapi ke samping. Contoh: Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) spektrofotometer; (2) spuit injeksi; (3) 

tabung reaksi; (4) pipet mikro; (5) waterbath; (6) torniquet; (7) rak tabung reaksi; dan 

(8) penjepit. 

21. Judul bab/bagian harus ditulis dengan huruf balok (seluruhnya ditulis dengan huruf 

kapital) yang ditebalkan dan diatur agar simetris tanpa diakhiri tanda titik. 

22. Subjudul ditulis rata kiri dengan huruf tebal dan setiap awal kata ditulis dengan huruf 

kapital kecuali kata penghubung dan kata depan. Subjudul tidak diakhiri tanda titik. 

Kalimat pertama setelah subjudul dimulai dengan alinea baru. 
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23. Anak subjudul ditulis rata kiri dengan huruf yang tidak ditebalkan dan setiap awal kata 

ditulis dengan huruf kapital kecuali kata penghubung dan kata depan. Anak subjudul 

tidak diakhiri dengan tanda titik. Kalimat pertama setelah anak subjudul dimulai dengan 

alinea baru. 

24. Penomoran pada subjudul dan anak subjudul menggunakan angka Arab dengan format: 

1.1.1.1. 

25. Jika dalam penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, gunakanlah 

nomor urut dengan hierarki yang sesuai, yaitu: 1. a. i. dan seterusnya. Penggunaan garis 

penghubung (-) dan gambar lain yang ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan. 

26. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul hingga abstrak diberi nomor halaman 

dengan angka Romawi kecil. 

27. Bagian utama dan akhir, mulai dari Bab I hingga halaman terakhir, termasuk lampiran, 

menggunakan angka Arab sebagai nomor halaman. 

28. Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan atas (3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari 

tepi atas), kecuali jika terdapat judul bagian/bab pada halaman tersebut. Pada kasus 

demikian, nomor halaman diletakkan di sebelah tengah bawah (1,5 cm dari tepi bawah). 

29. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau 

tepi bawah kertas. 

30. Gambar, tabel, persamaan, dan judul gambar/tabel ditulis rata kanan-kiri. 

31. Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab. 

32. Gambar dinomori dengan angka Arab. 

33. Judul tabel dan gambar tidak diakhiri dengan tanda titik. 

34. Tabel dan gambar diberi nomor urut sesuai urutan munculnya pada tiap bab, misalnya: 

Tabel 1.1 berarti tabel nomor urut satu di Bab I, Tabel 2.4 berarti tabel nomor urut ke-

4 pada Bab II, Gambar 2.3 berarti gambar nomor urut ke-3 pada BAB II, dst. 

35. Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematika, reaksi kimia, dan lain-lain 

ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan. 

Pemberian nomor urut berdasarkan kemunculan di dalam Bab. Contoh: 

CaSO4 + K2CO3  CaCO3 + K2SO4………………… (2.1) 

36. Nomor tabel yang diikuti judul ditempatkan rata kanan-kiri di atas tabel tanpa diakhiri 

tanda titik. Sumber tabel (sitasi) ditulis di bagian bawah tabel sebelah kanan atau di 

akhir dari keterangan tabel sesuai dengan sistem penulisan daftar pustaka yang 

digunakan seperti pada Lampiran 3. 
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37. Nama/judul tabel dan gambar ditulis dengan jelas menggunakan huruf besar di awal 

setiap kata, kecuali kata penghubung dan kata depan. Apabila judul tabel dan gambar 

lebih dari 1 baris maka ditulis dengan menggunakan 1 spasi dengan indentasi hanging. 

38. Tabel tidak boleh dipenggal kecuali jika panjang dan tidak memungkinkan ditampilkan 

dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan, dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan 

tanpa judul. 

39. Kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara satu dengan yang lain cukup 

tegas. 

40. Model tabel hendaknya berupa tabel tanpa garis vertikal, dan hanya terdiri dari tiga 

garis pokok horisontal. Contoh tabel dan gambar dapat dilihat pada Lampiran 14. 

41. Jika pada isi tabel terdapat singkatan yang tidak lazim, maka kepanjangan/penjelasan 

dari singkatan tersebut supaya dicantumkan di bawah tabel. 

42. Ulasan/interpretasi isi tabel yang dicantumkan pada alinea di bawah tabel, hendaknya 

tidak hanya sekedar membaca ulang tulisan yang ada di dalam tabel tetapi lebih 

mencerminkan pada isi pokok dari tabel yang bersangkutan. 

43. Bila tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas, tabel dapat ditampilkan landscape dan 

bagian atas tabel diletakkan di sebelah kiri kertas. 

44. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau harus dilipat ditempatkan di lampiran. 

45. Bagan, grafik, peta, dan foto disebut sebagai gambar. 

46. Nomor gambar yang diikuti judul diletakkan di bawah gambar tanpa diakhiri titik. 

Sumber gambar (sitasi) ditulis setelah judul gambar atau setelah keterangan gambar 

(ujung kanan bawah) sesuai dengan sistem penulisan daftar pustaka yang digunakan. 

47. Gambar tidak boleh dipenggal. 

48. Keterangan gambar dituliskan pada tempat yang kosong dalam gambar, bukan di 

halaman lain/terpisah. 

49. Bila gambar pada posisi landscape, bagian atas gambar diletakkan di sebelah kiri kertas. 

50. Perbesaran gambar harus dilakukan secara proporsional berdasarkan aspect ratio 

sehingga tidak terjadi distorsi. 

51. Skala pada grafik dan peta harus dibuat agar mudah dipakai untuk interpolasi atau 

ekstrapolasi data. 

52. Bagan dan grafik dibuat dengan program komputer, bukan ditulis tangan. 

53. Setiap tabel, gambar, persamaan, rumus, dan lampiran yang berjumlah banyak serta 

istilah baru, lambang, dan singkatan yang belum banyak dikenal maupun yang sering 
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digunakan dalam naskah harus dibuatkan daftar masing-masing setelah daftar isi. Daftar 

isi dan daftar lainnya pada butir ini boleh ditulis dengan 1 spasi. 

 

4.2 KETENTUAN KHUSUS PROPOSAL SKRIPSI 

1. Proposal Penelitian terdiri dari: halaman persetujuan (Lampiran 7) dan pengesahan 

(Lampiran 8) dan komponen utama. 

2. Sistematika penyusunan proposal mengikuti format proposal penelitian (Lampiran 1). 

3. Proposal yang telah selesai diujikan/divalidasi oleh Tim Penguji dan sudah diperbaiki 

oleh mahasiswa sesuai saran yang diberikan harus disahkan secara tertulis oleh Tim 

Riset sebelum mahasiswa melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya. 

4. Batas waktu penyerahan proposal yang sudah diperbaiki ke Sekretariat Tim Riset 

adalah selambat-lambatnya 14 hari (perbaikan minor) atau 28 hari (perbaikan mayor) 

setelah mahasiswa melaksanakan ujian/validasi proposal. 

 

4.3 KETENTUAN KHUSUS LAPORAN PENELITIAN 

1. Laporan penelitian terdiri dari: Halaman pernyataan (Lampiran 10), persetujuan 

(Lampiran 7), pengesahan skripsi (Lampiran 8), dan komponen utama. 

2. Mengikuti format laporan penelitian (Lampiran 2). 

3. Batas waktu penyerahan laporan penelitian yang sudah diperbaiki ke Sekretariat Tim 

Riset dalam bentuk hard cover dan CD adalah selambat-lambatnya 14 hari (perbaikan 

minor) atau 28 hari (perbaikan mayor) setelah mahasiswa melaksanakan sidang skripsi. 

 

4.4 KETENTUAN KHUSUS NASKAH PUBLIKASI 

1. Naskah publikasi terdiri dari: halaman pernyataan (Lampiran 15), persetujuan 

(Lampiran 16), dan komponen utama. 

2. Mengikuti format naskah publikasi (Lampiran 4). 

3. Batas waktu penyerahan naskah publikasi yang sudah diperbaiki ke Sekretariat UPPM 

dalam bentuk hard cover dan CD adalah selambat-lambatnya 14 hari (perbaikan minor) 

atau 28 hari (perbaikan mayor) setelah mahasiswa melaksanakan sidang skripsi. 
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BAB V  

KETENTUAN PENYAJIAN PROPOSAL DAN UJIAN HASIL 

PENELITIAN 

 

5.1 SEMINAR PROPOSAL 

5.1.1 Tahap Persiapan 

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal mengajukan penguji ke Program 

Studi. Syarat mengajukan penguji adalah: 

a.  Menyerahkan lembar persetujuan validasi proposal di logbook yang telah 

ditandatangani dengan tinta basah berwarna biru (tanda tangan asli, bukan hasil 

pemindaian) oleh kedua Pembimbing. 

b. Telah melakukan pembimbingan/konsultasi proposal minimal 4 kali dari masing-

masing dosen Pembimbing yang tercatat di logbook skripsi mahasiswa. 

c. Telah mengikuti minimal 5 kali seminar proposal yang tercatat di logbook skripsi 

mahasiswa. 

2. Mahasiswa menghubungi Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, Penguji 

Utama, dan Penguji pendamping untuk mendapat kepastian waktu dan tempat 

pelaksanaan ujian validasi proposal.  

3. Setelah mendapatkan rencana waktu pelaksanaan seminar proposal kemudian mahasiswa 

mendaftarkan diri ke Program Studi untuk disiapkan undangan yang seminar proposal 

dengan menyerahkan: 

a. Proposal yang telah divalidasi oleh kedua pembimbing. 

b. Lembar persetujuan seminar proposal di logbook yang telah ditandatangani oleh 

seluruh Pembimbing dan Penguji menggunakan tinta basah berwarna biru (tanda 

tangan asli, bukan hasil pemindaian).  

c. Fotokopi bukti telah mengikuti seminar proposal minimal 5 kali dan 

menunjukkan aslinya. 

d. Undangan selambat-lambatnya dicetak 1 minggu sebelum dilaksanakannya 

seminar proposal.  

4. Mahasiswa menyerahkan proposal yang telah divalidasi pembimbing dan undangan 

kepada dosen pembimbing dan penguji seminggu sebelum ujian proposal dilaksanakan.  

5. Mahasiswa mempersiapkan alat yang dibutuhkan selama ujian serta dokumen yang 

diperlukan untuk pembimbing dan penguji yang disiapkan oleh Program Studi.   
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5.1.2 Tahap Pelaksanaan Seminar Proposal 

1. Peserta telah mempersiapkan pelaksanaan skripsi 15 menit sebelum dimulai termasuk 

dokumen serta sarana yang digunakan. 

2. Peserta menggunakan pakaian dan busana yang telah ditetapkan. Laki-laki 

menggunakan baju putih lengan panjang dan celana bahan berwarna hitam dan 

menggunakan sepatu tertutup berwarna hitam. Wanita menggunakan kemeja putih 

lengan panjang, rok panjang berwarna hitam, sepatu tertutup berwarna hitam, dan jilbab 

berwarna putih atau hitam bagi yang menggunakan jilbab. Tidak diperbolehkan 

menggunakan pakaian ketat, menerawang, dan berbahan denim. 

3. Seminar atau sidang dapat dilaksanakan bila Tim Penguji berjumlah sekurang-

kurangnya 3 orang dan audience sekurang-kurangnya 10 orang yang hadir hingga 

selesai seminar atau sidang skripsi. 

4. Audience adalah mahasiswa dan dosen di Universitas Bengkulu atau akademisi yang 

berasal dari Universitas lain yang telah mendapatkan izin dari Ketua Penguji. Audience 

selain yang dimaksud di atas harus mendapatkan izin dari Ketua Program Studi 

Kedokteran. 

5. Audience yang mengikuti seminar atau sidang skripsi harus menggunakan pakain yang 

sopan, yaitu kemeja dan celana/rok serta sepatu tertutup. Tidak diperbolehkan 

menggunakan kaus, sandal dan pakaian berbahan denim. 

6. Selama seminar atau sidang berlangsung audience tidak diperbolehkan keluar masuk 

ruangan tanpa izin Ketua Penguji dan harus menjaga suasana tertib dan khidmat. 

7. Ketua Penguji adalah Pembimbing Utama peserta ujian, Sekretaris Penguji adalah 

Pembimbing Pendamping peserta ujian, Anggota Penguji 1 adalah Penguji Utama dan 

Anggota Penguji 2 adalah Penguji Pendamping. 

8. Sidang skripsi dibuka, diskors, dan ditutup oleh Ketua Penguji. 

9. Skripsi dimulai sesuai dengan waktu yang tertera di undangan. Jika hingga waktu 

tersebut syarat penguji belum memenuhi maka seminar atau sidang dapat ditunda 

selambat-lambatnya 2x15 menit. Bila melebihi perpanjangan waktu tersebut maka 

waktu ujian akan dijadwalkan kembali.  

10. Penguji diharuskan mengisi daftar hadir, lembar penilaian, berita acara, serta berita 

acara rapat tertutup penentuan hasil seminar/sidang skripsi. 

11. Seminar atau sidang skripsi dibagi menjadi lima sesi, yaitu:  

a. Sesi Pertama: presentasi oleh peserta selama 15-20 menit untuk proposal dan 20-25 

menit untuk sidang skripsi. 
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b. Sesi Kedua: tanya jawab dari audience yang langsung dijawab oleh peserta. 

(minimal 3 pertanyaan). 

c. Sesi Ketiga: tanya jawab dari tim penguji yang dimulai dari Anggota Penguji 2 

(Penguji Pendamping), Anggota Penguji 1 (Penguji Utama), kemudian Sekretaris 

Penguji, dan diakhiri oleh Ketua Penguji. 

d. Sesi Keempat: Rapat tertutup menentukan hasil penilaian. Saat siding tertutup 

dilakukan, peserta dan audience tidak diperkenankan berada di ruang ujian.  

e. Sesi Kelima: penyampaian hasil keputusan seminar/sidang oleh ketua sidang serta 

pembacaan konsekuensi hasil seminar atau sidang sesuai berita acara ujian.  

12. Lembar penilaian, lembar berita acara, daftar hadir dan rekapitulasi nilai ujian 

merupakan tanggung jawab Ketua Penguji untuk diserahkan ke Ketua Program Studi.  

 

5.1.3 Hasil Seminar/Sidang Proposal Skripsi 

 Hasil seminar/sidang proposal skripsi dapat berupa: 

1. Tidak Lulus: mahasiswa harus mengulang dan mengganti proposal. 

2. Lulus dengan perbaikan (sesuai dengan saran pembimbing dan penguji):  

a. Perbaikan minor perbaikan selama 2 minggu. 

b. Perbaikan mayor maksimal 4 minggu. 

Nilai seminar proposal berkontribusi sebanyak 20% nilai akhir untuk mata kuliah 

Skripsi. Nilai seminar digolongkan berdasarkan Panduan akademik FKIK UNIB yang 

menggunakan sistem PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu: 

A : 80-100 

B : 70-79 

C : 55-69 

D : 40-54 

E : < 40 

 

5.1.4 Pelaksanaan Penelitian dan Pengambilan Data 

1. Pengurusan surat izin pengambilan data harus menyerahkan proposal yang telah 

diperbaiki dan lembar pengesahannya dilengkapi dengan empat tanda tangan asli seluruh 

Tim Penguji yang ditandatangani dengan tinta basah berwarna biru (tanda tangan asli, 

bukan hasil pemindaian) ke Program Studi dan menyerahkan Surat Kelaikan Etik dari 

Tim Kaji Etik bidang Kesehatan di tingkat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau 

Universitas Bengkulu. 
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2. Data penelitian harus berupa data primer atau data sekunder yang disetujui oleh Tim 

Riset. 

3. Sejak mengurus Surat Kelaikan Etik hingga menyelesaikan analisis data, mahasiswa  

harus mengisi Buku Catatan Penelitian yang ditandatangani oleh tenaga pengambil 

data/peneliti serta disahkan oleh Pembimbing Utama dan atau Pembimbing Pendamping. 

4. Pengambilan data harus dilakukan di bawah supervisi Pembimbing Utama dan atau 

Pembimbing Pendamping. 

5. Mahasiswa harus melampirkan contoh alat/dokumen pengambilan data pada Laporan 

Penelitian. 

6. Mahasiswa harus melampirkan tanda kehadiran di lahan penelitian, klinik, bangsal atau 

laboratorium yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

7. Mahasiswa harus mengisi bukti konsultasi dengan para Pembimbing dalam Lembar 

Konsultasi sesuai dengan ketentuan. 

8. Surat keperluan untuk penelitian akan dikeluarkan oleh Program Studi/Fakultas 

berdasarkan rekomendasi Pembimbing Utama/Pendamping. 

9. Perubahan metode pengambilan data mayor hanya dapat dilakukan sebelum proses 

pengambilan data berlangsung, kecuali dalam hal yang bersifat minor yaitu 

troubleshooting dalam kerja laboratorium. 

5.2 UJIAN LAPORAN PENELITIAN (SIDANG SKRIPSI)  

5.2.1 Tahap Persiapan Ujian 

1. Menghubungi Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, Penguji Utama, dan 

Penguji Pendamping untuk mendapat kepastian waktu dan tempat pelaksanaan ujian 

laporan penelitian.  

2. Mengajukan pembuatan undangan ke Program Studi dengan mengajukan syarat sebagai 

berikut: 

a. Transkrip akademik. 

b. Bukti pembayaran SPP terakhir. 

c. Fotokopi lembar persetujuan sidang skripsi di logbook yang telah ditandatangani 

oleh dosen Penguji dan Pembimbing dengan tinta basah berwarna biru (tanda 

tangan asli, bukan hasil pemindaian).  

d. Naskah hasil penelitian/skripsi yang telah divalidasi oleh kedua Pembimbing. 

e. Naskah publikasi yang telah divalidasi oleh kedua Pembimbing. 
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f. Surat pengembalian Buku Catatan Penelitian dari Tim Riset. 

3. Menyiapkan presentasi dalam bentuk .pptx untuk durasi 20-25 menit. 

4. Menyiapkan naskah publikasi sesuai dengan format penulisan naskah publikasi di 

Lampiran 4. 

 

5.2.2 Tahap Sidang Skripsi 

1. Peserta telah mempersiapkan pelaksanaan skripsi 15 menit sebelum dimulai termasuk 

dokumen serta sarana yang digunakan. 

2. Peserta menggunakan pakaian dan busana yang telah ditetapkan. Laki-laki 

menggunakan baju putih lengan panjang dan celana bahan berwarna hitam dan 

menggunakan sepatu tertutup berwarna hitam. Wanita menggunakan kemeja putih 

lengan panjang, rok panjang berwarna hitam, sepatu tertutup berwarna hitam, dan jilbab 

berwarna putih atau hitam bagi yang menggunakan jilbab. Tidak diperbolehkan 

menggunakan pakaian ketat, menerawang, dan berbahan denim. 

3. Seminar atau sidang dapat dilaksanakan bila Tim Penguji berjumlah sekurang-

kurangnya 3 orang dan audience sekurang-kurangnya 10 orang yang hadir (diupayakan 

berasal dari angkatan yang berbeda) hingga selesai seminar atau sidang skripsi. 

4. Audience adalah mahasiswa dan dosen di Universitas Bengkulu atau akademisi yang 

berasal dari Universitas lain yang telah mendapatkan izin dari Ketua Penguji. Audience 

selain yang dimaksud di atas harus mendapatkan izin dari Ketua Program Studi 

Kedokteran. 

5. Audience yang mengikuti seminar atau sidang skripsi harus menggunakan pakaian yang 

sopan, yaitu kemeja dan celana/rok serta sepatu tertutup tidak diperbolehkan 

menggunakan kaus, sandal dan pakaian berbahan denim. 

6. Selama seminar atau sidang berlangsung audience tidak diperbolehkan keluar masuk 

ruangan tanpa izin Ketua Penguji dan harus menjaga suasana tertib dan khidmat. 

7. Ketua Penguji adalah Pembimbing Utama peserta ujian, Sekretaris Penguji adalah 

Pembimbing Pendamping peserta ujian, Anggota Penguji 1 adalah Penguji Utama dan 

Anggota Penguji 2 adalah Penguji Pendamping. 

8. Sidang skripsi dibuka, diskors, dan ditutup oleh Ketua Penguji. 

9. Skripsi dimulai sesuai dengan waktu yang tertera di undangan. Jika hingga waktu 

tersebut syarat penguji belum memenuhi maka seminar atau sidang dapat ditunda 

selama-lamanya 2x15 menit. Bila melebihi perpanjangan waktu tersebut maka waktu 

ujian akan dijadwalkan kembali.  
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10. Penguji diharuskan mengisi daftar hadir, lembar penilaian, berita acara, serta berita 

acara rapat tertutup penentuan hasil seminar/sidang skripsi. 

11. Seminar atau sidang skripsi dibagi menjadi lima sesi, yaitu:  

a. Sesi Pertama: presentasi oleh peserta selama 15-20 menit untuk proposal dan 20-25 

menit untuk sidang skripsi. 

b. Sesi Kedua: tanya jawab dari audience yang langsung dijawab oleh peserta. 

(minimal 3 pertanyaan). 

c. Sesi Ketiga: tanya jawab dari tim penguji yang dimulai dari Anggota Penguji 2 

(Penguji Pendamping), Anggota Penguji 1 (Penguji Utama), kemudian Sekretaris 

Penguji, dan diakhiri oleh Ketua Penguji. 

d. Sesi Keempat: Rapat tertutup menentukan hasil penilaian. Saat sidang tertutup 

dilakukan, peserta dan audience tidak diperkenankan berada di ruang ujian.  

e. Sesi Kelima: penyampaian hasil keputusan seminar/sidang oleh ketua sidang serta 

pembacaan konsekuensi hasil seminar atau sidang sesuai berita acara ujian.  

12. Lembar penilaian, lembar berita acara, daftar hadir dan rekapitulasi nilai ujian 

merupakan tanggung jawab Ketua penguji untuk diserahkan ke Ketua Program Studi.  

  

5.2.3 Hasil Sidang Skripsi 

Hasil sidang skripsi dapat berupa: 

1. Tidak Lulus: mahasiswa harus mengulang sidang dan mengganti hasil. 

2. Lulus dengan perbaikan (sesuai dengan saran pembimbing dan penguji):  

a. Perbaikan minor perbaikan maksimal 2 minggu. 

Kriteria perbaikan minor yaitu perbaikan dengan format penulisan 

b. Perbaikan mayor maksimal 4 minggu. 

Kriteria perbaikan mayor yaitu validitas data, analisis data, uji statistik, dan 

interpretasi. 

Total nilai skripsi atau nilai akhir skripsi adalah gabungan dari: 30% nilai proses dari 

Pembimbing, 20% nilai proposal, dan 50% nilai laporan skripsi. Nilai sidang dan nilai mat 

kuliah digolongkan berdasarkan Panduan akademik FKIK UNIB yang menggunakan sistem 

PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu : 

A : 80-100 

B : 70-79 

C : 55-69 

D : 40-54 

E : < 40 
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BAB VI 

PRESENTASI ILMIAH 

 

Hasil karya ilmiah baik yang berupa scientific review maupun penelitian original, 

ataupun karya penulisan ilmiah yang lain akan bermanfaat apabila disebarluaskan dengan cara 

dipublikasikan atau didiseminasi dengan menggunakan beberapa macam cara, antara lain: 

1. Lisan/oral yang dapat berupa presentasi ilmiah pada seminar, lokakarya, kongres, ujian 

akademik. 

2. Tertulis, berupa laporan penelitian, laporan kasus, systematic review, tesis, disertasi, skripsi, 

poster ilmiah, media elektronik (dokumen tertulis atau dokumen multimedia dengan 

menggunakan komputer untuk sistem LAN, intranet, maupun internet).  

Pada kegiatan skripsi, mahasiswa mereka diharuskan untuk melakukan presentasi 

ilmiah di depan Tim Penguji Skripsi sebagai sarana latihan atau untuk mendapatkan 

pengalaman belajar minimal 2 (dua) kali, yaitu: 

1. Pada saat validasi proposal penelitian. 

2. Pada saat ujian laporan penelitian. 

Untuk dapat melakukan presentasi ilmiah yang baik dan benar, maka perlu diketahui 

dan dikuasai teknik/cara presentasi secara baik dan benar. Presentasi ilmiah pada hakekatnya 

adalah melakukan komunikasi dua arah secara lisan. Presentasi yang baik adalah komunikasi 

lisan timbal balik yang efektif dan efisien. Hal ini dapat terwujud apabila kegiatan tersebut telah 

dipersiapkan, direncanakan, dan disusun dengan baik sehingga semua tujuan akhir dari 

komunikasi ilmiah tersebut dapat tercapai.  

Pada hakekatnya presentasi ilmiah dapat menggunakan media atau alat bantu 

audiovisual. Secara sederhana keberhasilan komunikasi lisan akan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang ada pada pembicara, pendengar, substansi pembicaraan, alat bantu, dan situasi serta 

kondisi tempat dilakukan presentasi. Pada presentasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa  

baik pada saat validasi proposal maupun pada ujian laporan penelitian, ada 2 faktor penting 

yang perlu diperhatikan yang menentukan keberhasilan, yaitu faktor mahasiswa sebagai 

pembicara dan faktor alat bantu dalam hal ini adalah audiovisual. Sampai saat ini, Tim Riset 

menganjurkan mahasiswa dapat menggunakan alat bantu presentasi berupa LCD projector 

untuk menampilkan presentasi dengan format .pptx. 
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6.1 PRESENTASI ILMIAH 

Presentasi ilmiah lazimnya dilaksanakan dengan memakai tata cara dan tata tertib yang 

berupa suatu konsensus bersama. Pada presentasi proposal maupun laporan penelitian 

mahasiswa, alokasi waktu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu waktu untuk presentasi oral dan waktu 

untuk diskusi. Untuk presentasi oral baik untuk ujian validasi proposal maupun untuk ujian 

laporan penelitian ditentukan sebagai berikut: 

a. Presentasi oral  : selama 15-20 menit (proposal) atau 20-25 menit (hasil). 

b. Diskusi/tanya jawab  : selama 45 menit. 

Bahasa yang digunakan pada tulisan dan presentasi oral adalah bahasa Indonesia Baku dan 

menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Pada presentasi ilmiah tersebut, dengan 

mengingat keterbatasan waktu maka perlu mempertimbangkan beberapa hal sbb.: 

1. Pakailah Bahasa Indonesia baku dengan singkat dan jelas. 

2. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan anak kalimat. 

3. Hindari pemakaian kata yang bersifat personal misalnya: saya, kami, dan sebagainya. 

Lebih dianjurkan memakai kata “peneliti”. 

4. Gunakan lebih banyak kalimat aktif. 

5. Jelaskan konsep, jargon, ataupun istilah yang terlalu teknis. 

6. Gunakan istilah yang lazim dan sesuai dengan bidang ilmu. 

7. Susunlah materi pembicaraan dalam urut-urutan yang baik, runtut (berkesinambungan), 

dan logis (masuk akal serta konsisten). Walaupun demikian jangan terlalu kaku dan terlalu 

formal, misalnya: lakukan tanpa menyebutkan bab, subjudul, nomor urut, dan sebagainya, 

tetapi lebih bersifat naratif (seperti bercerita). 

8. Gunakan kata/frasa petanda bahwa pembicaraan berpindah dari satu bab/pokok ke 

bab/pokok yang lain. 

9. Lakukan latihan/simulasi presentasi seperlunya. 

Untuk dapat berbicara dengan jelas, singkat dan mudah dimengerti pada presentasi ilmiah, 

maka setiap pembicara harus betul-betul telah menguasai materi pembicaraan dan telah 

menyusun semua materi pembicaraan dengan sistematika yang urut, runtut, dan logis. 

Presentasi ilmiah akan dapat berhasil dengan baik apabila mahasiswa telah melakukan 

persiapan dan perencanaan yang baik dan benar. Untuk mencapai hasil presentasi yang 

memuaskan, maka jangan enggan dan ragu-ragu untuk memahami dan melakukan persiapan 

serta melakukan latihan beberapa kali secara teliti dan sistematis sesuai dengan butir-butir 

anjuran tersebut di atas. 
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6.2 TATA TULIS MATERI PRESENTASI 

Saat ini mahasiswa dimungkinkan untuk menggunakan media dan alat bantu presentasi yang 

tersedia di lingkungan Program Studi Kedokteran UNIB berupa LCD projector untuk 

menampilkan presentasi dengan format .pptx. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penulisan materi presentasi, antara lain: 

1. Tiap slide memuat tulisan mengenai hal-hal pokok saja bisa dalam bentuk kata kunci atau 

frasa (bukan dalam bentuk kalimat lengkap). Pada tiap slide memuat sekitar 4-5 baris 

tulisan, maksimal 8 baris tulisan. Uraian/tulisan yang terlalu banyak dalam satu slide 

dapat menimbulkan beberapa kerugian, misalnya: audience akan banyak tersita waktunya 

untuk berusaha membaca tulisan yang ada di slide dan lebih sedikit 

memperhatikan/mendengarkan penjelasan dari penyaji. 

2. Tiap slide diberi judul sebagai petunjuk hal pokok yang sedang dipresentasikan. 

3. Dalam pembuatan tampilan di slide tidak terlalu banyak menggunakan animasi sehingga 

tidak mengganggu perhatian audiens mengenai topik yang dipresentasikan. 

4. Jenis atau model huruf/ font yang digunakan seperti Times New Roman atau Arial. Jenis 

atau model huruf yang digunakan tidak terlalu kompleks sehingga mudah dibaca. Ukuran 

huruf yang digunakan minimal 20. Gunakan ukuran huruf yang berbeda, misal untuk 

menulis judul dengan huruf berukuran 36, untuk subjudul dengan huruf ukuran 28 dan 

hal-hal setelah subjudul dengan huruf ukuran 24. Gunakan huruf dengan warna yang 

kontras terhadap background-nya (misalnya: huruf hitam/ biru tua dengan background 

putih). Tidak menggunakan warna yang berbeda-beda untuk setiap huruf pada suatu kata. 

5. Gunakan background yang menarik tetapi sederhana. Gunakan background yang sama 

secara konsisten dalam keseluruhan suatu presentasi. 

6. Grafik yang ditampilkan harus mudah dibaca, misalnya background grafik polos (tidak 

perlu bergaris-garis), huruf pada grafik jangan terlalu kecil, serta judul dan keterangan 

grafik tertulis dengan jelas. 

7. Diperbolehkan memakai alat penunjuk/pointer.  

Peserta ujian memastikan kehadiran seluruh Tim Penguji, kelengkapan berkas 

administrasi dan ketersediaan sarana dan prasana presentasi ilmiah. Peserta wajib 

mempersiapkan dengan baik karena performance mahasiswa dalam melakukan presentasi 

ilmiah telah ditetapkan menjadi salah satu point yang diberi nilai (skor) dalam kegiatan skripsi. 
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BAB VII  

TATA TERTIB SEMINAR PROPOSAL DAN SIDANG SKRIPSI 

 

Tata tertib ini disusun atas dasar konsensus dan bertujuan untuk memperlancar proses 

seminar/sidang skripsi. Selain itu, dapat memberi kesempatan pada setiap mahasiswa yang 

akan melaksanakan seminar mendapatkan penilaian yang adil dan objektif serta menjaga mutu 

pelaksanaan seminar proposal dan sidang skripsi. 

Tata tertib yang berlaku di FKIK UNIB diantaranya: 

1. Tempat pelaksanaan seminar/ sidang dilaksanakan di Ruang Seminar FKIK UNIB. 

2. Waktu pelaksanaan seminar/ sidang skripsi ditentukan bersama oleh Pembimbing 

Utama, Pembimbing Pendamping dan Penguji Utama serta Penguji Pendamping. 

3. Seminar/sidang dapat dilaksanakan jika minimal terdapat 3 dari 4 anggota Tim Penguji 

dengan ketentuan: 

a. Pembimbing Utama dan Penguji Utama wajib hadir dalam seminar proposal 

maupun sidang skripsi. 

b. Pembimbing atau penguji yang diperbolehkan tidak hadir pada saat seminar 

proposal atau sidang skripsi adalah salah satu dari Pembimbing Pendamping 

atau Penguji Pendamping.  

4. Seminar/ sidang Skripsi berlangsung selama 60-70 menit dengan alokasi waktu 15-20 

menit untuk presentasi proposal atau 20-25 menit untuk presentasi hasil dan 45 menit 

untuk tanya-jawab atau diskusi. 

5. Seminar proposal dan sidang skripsi dipimpin oleh Pembimbing Utama sebagai Ketua 

Penguji dan Pembimbing Pendamping sebagai Sekretaris Penguji. 

6. Penguji Utama dan Penguji Pendamping bertindak sebagai Anggota Penguji 1 dan 2. 

7. Seluruh Tim Penguji mengisi lembar penilaian dan berita acara. 

8. Hal-hal khusus yang terjadi selama ujian berlangsung harus tercatatat di lembar berita 

acara. 

9. Sekretaris Penguji bertanggung jawab terhadap kelengkapan rekapitulasi penilaian, 

berita acara rapat tertutup penguji, formulir kehadiran, dan berkas administrasi lain 

dalam ujian. 

10. Seminar proposal penelitian dititikberatkan untuk menilai feasibility penelitian agar 

penelitian dapat dilakukan tanpa kendala yang dapat menggagalkan proses penelitian. 
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11. Ujian laporan penelitian dititik beratkan pada hasil penelitian, pembahasan dan 

simpulan serta saran/rekomendasi penelitian, sehingga layak tampil sebagai suatu karya 

ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. 

12. Nilai akhir seminar proposal dan sidang skripsi diserahkan kepada Ketua Prodi oleh 

Ketua Penguji setelah sidang skripsi mahasiswa. 

13. Mahasiswa memperbaiki proposal dan skripsi (hard cover) serta melampirkan lembar 

pengesahan yang telah ditandatangani oleh Pembimbing, Penguji, Ketua UPPM, dan 

Dekan FKIK UNIB.  

14. Mahasiswa wajib menyerahkan naskah publikasi (sesuai format terlampir) yang telah 

disetujui oleh pembimbing. 

15. Mahasiswa yang telah menyelesaikan rangkaian seminar proposal dan sidang skripsi 

berhak mendapatkan surat keterangan nilai yang diterbitkan oleh Ketua program Studi 

Kedokteran UNIB.  

16. Surat keterangan nilai akan diberikan jika mahasiswa telah menyerahkan surat 

keterangan bahwa semua dokumen terkait laporan hasil skripsi telah didistribusikan ke 

semua pihak yang wajib diberi laporan hasil skripsi, serta menyerahkan pas foto 

berwarna ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. 

17. Segala keputusan akhir Tim Riset dan Ketua Program Studi Kedokteran UNIB bersifat 

mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

Demikian tata cara dan tata tertib ujian skripsi Ketua program Studi Kedokteran UNIB 

ini disusun dengan tujuan akhir agar tujuan dari penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran 

yang berupa pengalaman belajar yang dikemas dalam satu paket kegiatan skripsi dapat tercapai 

secara optimal. Sarjana Kedokteran lulusan Program Studi Kedokteran FKIK UNIB diharapkan 

akan mempunyai daya penalaran, pengalaman ilmiah, dan kemampuan ilmiah yang cukup 

memadai serta mempunyai kemampuan untuk belajar mandiri dan berkesinambungan, yang 

akan sangat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran 

serta upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta menyokong mahasiswa untuk 

bersaing secara sehat di bidang mereka pada era modern dan global. 
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BAB VIII  

PELANGGARAN DAN SANKSI 

 

8.1 Pelanggaran Administratif 

1. Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan skripsi dengan jadwal yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2. Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan pada salah satu atau lebih dari butir-butir 

yang tercantum pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus dan seluruh butir yang 

terkait tentang pelaksanaan skripsi yang tercantum dalam Buku Panduan Skripsi ini. 

 

8.2 Pelanggaran Akademik 

1. Plagiat dan/atau pelanggaran atas HAKI. 

2. Pelanggaran atas Etika Penelitian. 

3. Pelanggaran atas Etika Mahasiswa UNIB. 

4. Pelanggaran atas Etika Kedokteran. 

5. Pelanggaran atas Hukum Kedokteran. 

 

8.3. Sanksi Pelanggaran Administratif dan atau Akademik 

1. Sanksi Ringan, berupa penundaan, penghentian kegiatan skripsi dan atau pembatalan 

skripsi. 

2. Sanksi Berat, berupa skorsing akademik atau pemberhentian/pemecatan sebagai 

mahasiswa Prodi Kedokteran FKIK UNIB.  

Penetapan keputusan dan pengawasan pelaksanaan sanksi akan dilakukan oleh Tim 

Riset bersama dengan pihak terkait berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Universitas Bengkulu. Pelanggaran di bidang pidana atau perdata akan ditindak berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku. 
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BAB IX  

TUGAS, SYARAT, KEWAJIBAN, DAN HAK PEMBIMBING UTAMA, 

PEMBIMBING PENDAMPING, PENGUJI UTAMA, DAN PENGUJI 

PENDAMPING 

 

9.1 PEMBIMBING UTAMA 

9.1.1 Tugas : Tugas Pembimbing Utama adalah memberi bimbingan, arahan dan evaluasi, 

terutama substansi keilmuan sesuai disiplin ilmunya pada skripsi mahasiswa. 

9.1.2 Syarat :  

1. Bagi dosen tetap: 

a. Minimal Asisten Ahli dengan S2/Spesialis I. 

b. Lektor Kepala tanpa jenjang S2/Spesialis I. 

c. Substansi skripsi sesuai dengan bidang ilmunya. 

2. Bagi dosen luar biasa: mendapatkan surat tugas dari Dekan kemudian di-SK-kan oleh 

Rektor. 

9.1.3 Kewajiban : 

Kewajiban Akademik 

Hal-hal yang termasuk tugas akademik dosen pembimbing yaitu: 1) Menetapkan 

jadwal konsultasi; 2) Menetapkan jenis penelitian (studi kasus, survei atau eksperimen); 3) 

Memberikan bimbingan secara komprehensif yang meliputi aspek subtansif, metodologis, 

analisis statistik, penggunaan bahasa serta teknik penulisan; 4) Memberikan pengarahan, 

pertimbangan dan bimbingan selama proses pengumpulan data, pengolahan data serta 

analisis data; 5) Memberikan bimbingan dan koreksi atas proposal, laporan hasil, dan 

artikel publikasi sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh UPPM FKIK UNIB; 6) 

Membantu mencari referensi (perpustakaan, internet, CD-ROM dll.); 7) Memberi arahan 

teknik penyajian/presentasi dan diskusi; 8) Mendiskusikan dan mengakomodasikan 

“input” saat seminar proposal dan ujian akhir skripsi; 9) Memberikan evaluasi/penilaian 

akhir terhadap skripsi mahasiswa; 10) Bersama mahasiswa membuat artikel ilmiah. 

Kewajiban Administratif 

Komponen yang merupakan bagian dari tugas administratif dosen pembimbing 

yaitu: 1) Merancang jadwal interaksi/bimbingan skripsi; 2) Secara rutin/konsistensi 

melakukan bimbingan yang telah terjadwal dan mencatat dalam log book setiap mahasiswa 

bimbingan; 3) Hadir pada pelaksanaan seminar proposal dan ujian akhir skripsi; 4) 
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Memonitor pelaksanaan pengumpulan data; 5) Menandatangi dokumen kemajuan skripsi 

dalam logbook individu, lembar pengesahan proposal skripsi, dan lembar pengesahan 

laporan akhir skripsi; 5) Dosen pembimbing senantiasa berkoordinasi dengan UPPM FKIK 

UNIB dalam proses bimbingan sampai dengan yudisium. 

Penggantian Pembimbing 

Penggantian pembimbing hanya dapat dilakukan jika pembimbing berhalangan 

secara konsisten, pembimbing mengundurkan diri, atau pembimbing tidak dapat 

menjalankan tugasnya lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut. Jika hal-hal tersebut terjadi, 

maka mahasiswa harus segera melaporkan ke Prodi dan UPPM sehingga dapat dilakukan 

prosedur pergantian pembimbing. 

 

9.1.4 Hak Pembimbing Utama : 

1. Selaku Pembimbing Utama, dosen mendapatkan angka kredit 1 (satu) untuk setiap  

mahasiswa (maksimal 8 lulusan/semester). 

2. Pembimbing Utama bertindak sebagai Ketua Penguji saat mahasiswa bimbingannya 

melaksanakan ujian 

3. Menggunakan data mentah/ raw data sebagai bagian bahan laporan ilmiah/ 

administratif sesuai dengan bidangnya. 

4. Menghentikan atau mengganti kegiatan dan topik penelitian setelah berkonsultasi 

dengan UPPM FKIK UNIB. 

 

9.2 PEMBIMBING PENDAMPING 

9.2.1 Tugas: Tugas Pembimbing Pendamping adalah berkewajiban mengarahkan, memberi 

informasi ilmiah, bimbingan, dan evaluasi terutama metodologi riset. 

9.2.2 Syarat:  

1. Bagi dosen tetap: 

a. Minimal Asisten Ahli dengan S2 atau Sederajat 

b. Bidang Ilmu tidak harus sesuai dengan topik skripsi. 

2. Bagi dosen luar biasa: mendapatkan surat tugas dari Dekan kemudian di-SK-kan oleh 

Rektor 

9.2.3 Kewajiban: Membantu Pembimbing Utama dalam: 

1. Mengarahkan, memberikan bimbingan, pengawasan terutama pada metodologi 

penelitian bidang ilmu yang diperlukan oleh mahasiswa dalam melakukan skripsi. 
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2. Menunjukkan dan memberikan informasi ilmiah yang mutakhir di bidang/disiplin ilmu 

masing-masing kepada mahasiswa. 

3. Memberikan arahan dan bimbingan yang akan dapat meningkatkan kedisiplinan, 

kelancaran dan ketepatan jadwal waktu skripsi. 

4. Memberikan persetujuan dan kesanggupan lisan dan tertulis dari kegiatan bimbingan 

skripsi. 

5. Memberikan persetujuan dan kesanggupan untuk melakukan kegiatan ujian proposal 

dan ujian akhir skripsi. 

6. Memberikan penilaian pada substansi ilmu dan metodologi penelitian pada daftar 

penilaian yang sudah tersedia. 

7. Memberikan peringatan dan atau sanksi akademik yang bersifat mendidik pada 

mahasiswa jika diperlukan. 

8. Memantau dan memberikan laporan kemajuan pelaksanaan skripsi mahasiswa kepada 

UPPM FKIK UNIB. 

9.2.4 Hak Pembimbing Pendamping: 

1. Mendapatkan angka kredit 0,5 (nol koma lima) setiap mahasiswa (maksimal 8 

lulusan/semester). 

2. Pembimbing Pendamping dapat bertindak sebagai Sekretaris Penguji saat mahasiswa 

bimbingannya melaksanakan ujian,  

3. Menggunakan data mentah/raw data sebagai bagian bahan laporan ilmiah/ administratif 

sesuai dengan bidangnya. 

4. Menghentikan atau mengganti kegiatan dan topik penelitian setelah berkonsultasi 

dengan pembimbing utama dan UPPM FKIK UNIB.  

 

9.3 PENGUJI UTAMA 

9.3.1 Tugas: Tugas Penguji Utama/Ketua Penguji adalah melakukan ujian/validasi proposal 

dan ujian laporan penelitian skripsi serta mengevaluasi kegiatan skripsi mahasiswa. 

9.3.2 Syarat: Bagi dosen tetap: 

1. Bagi dosen tetap: 

a. Minimal Asisten Ahli dengan S2 atau Sederajat. 

b. Lektor Kepala tanpa jenjang S2 atau Spesialis I. 

c. Kepakaran dan bidang ilmu sesuai dengan topik skripsi. 

3. Bagi dosen luar biasa: mendapatkan surat tugas dari Dekan kemudian di-SK-kan oleh 

Rektor. 



 

38 

 

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir FKIK UNIB 

9.3.3 Kewajiban: 

1. Memberi arahan dengan cara melakukan ujian validasi proposal dan ujian akhir skripsi 

mahasiswa. 

2. Memberikan arahan serta petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki kelancaran, 

kedisiplinan dan ketepatan waktu skripsi mahasiswa. 

3. Memberi persetujuan lisan dan tertulis sebagai penguji sesuai dengan topik/judul skripsi 

mahasiswa. 

4. Memberi penilaian baik substansi disiplin ilmu maupun metodologi penelitian skripsi 

mahasiswa pada daftar penilaian yang sudah tersedia. 

5. Memberikan peringatan dan atau sanksi akademik yang bersifat mendidik bersama-

sama dengan Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan Penguji Pendamping, 

serta UPPM FKIK UNIB. 

 

9.3.4 Hak Penguji Utama: 

1. Mendapatkan angka kredit 1 (satu) untuk setiap mahasiswa (maksimal 4 

mahasiswa/semester). 

 

9.4 PENGUJI PENDAMPING 

9.4.1 Tugas: Tugas utama Penguji Pendamping/Sekretaris Penguji Skripsi adalah bersama-

sama Penguji Utama melakukan ujian/validasi proposal penelitian dan ujian akhir 

skripsi serta evaluasi kegiatan skripsi mahasiswa. 

9.4.2 Syarat:  

1. Bagi dosen tetap: 

a. Minimal Tenaga Pengajar dengan gelar akademik S1 dan Profesi atau 

sederajat. 

b. Bidang Ilmu tidak harus sesuai dengan topik skripsi. 

2. Bagi dosen luar biasa: mendapatkan surat tugas dari Dekan kemudian di-SK-kan oleh 

Rektor. 

9.4.3 Kewajiban: Membantu Ketua Penguji dalam hal: 

1. Memberi arahan dengan cara melakukan ujian validasi proposal dan ujian akhir skripsi 

mahasiswa. 

2. Memberikan arahan serta petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki kelancaran, 

kedisiplinan, dan ketepatan waktu skripsi mahasiswa. 
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3. Memberi persetujuan lisan dan tertulis sebagai penguji sesuai dengan topik/judul skripsi 

mahasiswa. 

4. Memberi penilaian baik substansi disiplin ilmu maupun metodologi penelitian skripsi 

mahasiswa pada daftar penilaian yang sudah tersedia. 

5. Memberikan peringatan dan atau sanksi akademik yang bersifat mendidik bersama-

sama dengan Tim Penguji dan UPPM. 

 

9.4.4 Hak Penguji Pendamping: 

1. Mendapatkan angka kredit 0,5 (nol koma lima) tiap mahasiswa (maksimal 8 

mahasiswa/semester). 
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BAB X 

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PELAKSANAAN SEMINAR 

PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI DALAM MASA TANGGAP 

DARURAT COVID-19 

 

10.1 Ketentuan Umum 

1) Mahasiswa yang telah selesai melakukan bimbingan proposal maupun skripsi dapat 

mengajukan permohonan izin melaksanakan seminar/ujian skripsi. 

2) Pengajuan permohonan izin melaksanakan seminar/ujian skripsi ke pembimbing utama  

dan pendamping (screenshot surat permohonan seminar/ujian skripsi) melalui 

WhatsApp (WA)/Surel (e-Mail) ke pembimbing utama dan pendamping. 

3) Mahasiswa meminta persetujuan menguji (screenshot surat kesediaan menguji) ke 

daftar dosen penguji melalui WhatsApp (WA)/Surel (e-Mail). 

4) Kelengkapan dokumen untuk melaksanakan seminar/ujian skripsi dan pernyataan 

persetujuan serta kesediaan menguji ke Program Studi (Prodi) untuk dilakukan 

verifikasi (Chek List) melalui surel (e-Mail) ajeng.trias@unib.ac.id 

5) Softfile dikirim melalui surel (e-Mai) ataupun hardfile dikirimkan oleh mahasiswa 

kepada tim penguji seminar/ujian skripsi (pembimbing utama, pendamping, penguji 

utama dan pendamping) sesuai kesepakatan maksimal H-7 ujian. 

6) Apabila dalam H-7 ujian, draft proposal/skripsi belum diterima, maka 

pembimbing dan penguji berhak untuk membatalkan jadwal ujian proposal 

/skripsi tersebut. 

7) Mahasiswa melakukan seminar secara daring menggunakan aplikasi Skype, Zoom, 

FCC, Umeetme atau yang lainnya, Ketua tim penguji seminar/ujian (Pembimbing 

Utama) sebagai pengundang (Inviter) dan mengirimkan kode ke penguji dan 

pembimbing serta mahasiswa. 

8) Kelengkapan administrasi yang harus dikirimkan hardcopy : 

a. Surat undangan 

b. Dokumen penilaian 

c. Draft proposal atau skripsi 

10.2 Prosedur Pelaksanaan 

10.2.1 Mahasiswa : 

1) Pengajuan permohonan izin melaksanakan seminar/ujian skripsi ke 

pembimbing utama dan pendamping (screenshot surat permohonan 

mailto:ajeng.trias@unib.ac.id
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seminar/ujian skripsi) melalui WhatsApp (WA)/ Surel (e-Mail) ke 

pembimbing utama dan pendamping. 

2) Mahasiswa meminta persetujuan menguji (screenshot surat kesediaan 

menguji) ke daftar dosen penguji melalui WhatsApp (WA)/ Surel (e-Mail). 

3) Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing utama dan 

pendamping, selanjutnya mahasiswa mengirimkan Kelengkapan dokumen 

untuk melaksanakan seminar/ujian skripsi dan pernyataan persetujuan 

serta kesediaan menguji ke Prodi untuk dilakukan verifikasi (Chek List) 

melalui surel (e-Mail) (semua dokumen dipindai/Scan), apabila telah selesai 

mengirimkan berkas dapat mengonfirmasi ke sekretariat prodi melalui 

WhatsApp (WA)/Surel (e-Mail). 

4) Setelah proses verifikasi berkas selesai dan dikirimkan oleh Ketua Program 

Studi (Kaprodi), maka mahasiswa meneruskan undangan seminar/ujian 

skripsi ke dosen pembimbing utama dan pendamping serta dosen penguji 

melalui WhatsApp (WA)/Surel (e-Mail), serta menyerahkan draft Skripsi 

(SoftFile melalui surel/hardfile dikirimkan oleh mahasiswa sesuai 

kesepakatan maksimal H-7 ujian). Untuk halaman pengesahan tidak perlu 

ditandatangani. 

5) Apabila dalam H-7 ujian, draft proposal/skripsi belum diterima, maka 

pembimbing dan penguji berhak untuk membatalkan jadwal ujian 

proposal /skripsi tersebut 

6) Kelengkapan administrasi yang harus dikirimkan hardcopy : 

a. Surat undangan 

b. Dokumen penilaian 

c. Draft proposal atau skripsi 

10.2.2 Pembimbing Utama dan Pendamping, Dosen Penguji Skripsi : 

1) Pernyataan persetujuan pembimbing utama dan pendamping, kesediaan 

menguji oleh dosen penguji atas mahasiswa yang akan melaksanakan 

seminar/ujian skripsi dikirimkan melalui WhatsApp (WA)/Surel(e-Mail) 

ditujukan ke prodi (dalam bentuk screenshot/foto pernyataan persetujuan). 

2) Feedback/hasil dari pelaksaan seminar/ujian skripsi dikirimkan kembali ke 

Prodi melalui WhatsApp (WA)/Surel (e-Mail) (dalam bentuk 

screenshot/Foto). 
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10.2.3 Program Studi  : 

1) Verifikasi berkas valid, kemudian prodi akan mengirimkan berkas 

undangan dan berkas pelaksanaan seminar/ujian skripsi kepada 

mahasiswa melalui WhatsApp (WA)/Surel (e-Mail) dalam bentuk pdf. 

2) Apabila masih terdapat berkas yang kurang atau tidak valid maka Prodi akan 

mengomunikasikan lagi kepada mahasiswa untuk dilengkapi kembali. 

CATATAN : 

a. Untuk ujian skripsi adminstrasi pada tingkat Fakultas dengan nomor WhatsApp (WA) 

Atas nama Ajeng Trias Sandiana, S. Farm Apt No. 085664925308 surel (e-Mail): 

ajeng.trias@unib.ac.id 

b. SOP ini hanya dilaksanakan dalam masa wabah Covid-19 

c. Pelaksanaan Ujian Skripsi/ Seminar dilaksanakan Online dapat menggunakan aplikasi 

Skype, Zoom, FCC, Umeetme atau yang lainnya, Ketua (Pembimbing Utama) sebagai 

pengundang (Inviter) dan mengirimkan kode ke penguji dan pembimbing pendamping 

serta mahasiswa. 

d. Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan atau berkas yang dipalsukan maka 

pelaksanaan seminar/ujian skripsi dianggap batal dan akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa. 
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BAB XI 

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PELAKSANAAN SKRIPSI 

DALAM BENTUK LITERATURE REVIEW (LR), SYSTEMATIC 

REVIEW/ SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SR) DAN EVIDENCE 

BASED CASE REPORT (EBCR) 

 

11.1 Ketentuan Umum, Khusus, dan Tambahan 

11.1.1 Ketentuan Umum 

11.1.1.1 Bagi mahasiswa 

Ketentuan umum bagi mahasiswa dalam menyusun skripsi terdiri dari :  

a. Ketentuan akademik 

1) Terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Prodi Kedokteran UNIB. 

2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Prodi Kedokteran UNIB. 

3) Tidak dalam masa skorsing atau dikenai sanksi 

administratif/akademik. 

b. Ketentuan administrasi penyelenggaraan penelitian mahasiswa S1 

1) Pengajuan judul penelitian mahasiswa masih menggunakan prosedur 

yang telah ditetapkan UPPM sebelumnya. 

2) Pemberian feedback pengajuan judul berupa keputusan atau proses 

revisi selanjutnya akan dilakukan antara UPPM dan mahasiswa 

secara daring 

3) Mahasiswa yang telah mendapatkan pembimbing dapat memulai 

bimbingan secara daring untuk mempersiapkan proposal penelitian 

4) Mahasiswa yang sudah melaksanakan seminar proposal dapat 

melakukan bimbingan perbaikan proposal secara daring 

5) Apabila selama bimbingan terkendala dan pembimbing/penguji tidak 

merespon, maka mahasiswa dapat memberikan bukti komunikasi 

dengan dosen bersangkutan minimal 3 kali tanpa respon dalam 2 

minggu, kemudian dapat melaporkan ke Prodi untuk ditindaklanjuti. 

6) Prosedur pengajuan etik penelitian tetap berjalan dan mengikuti 

regulasi dari KEPK.  

7) Mahasiswa yang memungkinkan melaksanakan penelitian dan telah 

mendapatkan persetujuan etik dapat memulai penelitian kembali 

berdasarkan Nomor 1223/UN30/HK/2020 tentang  Penyelenggaraan 
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Pendidikan Selama Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) Di 

Lingkungan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Bengkulu. 

8) Mahasiswa yang penelitiannya terkendala pada sampel namun data 

penelitian sudah >50 % dari total sampel dilanjutkan dengan analisis 

data secara deskriptif, dan dimasukkan ke dalam keterbatasan 

penelitian. 

9) Khusus mahasiswa FKIK angkatan 2013, 2014, 2015, dan 2016 yang 

melakukan penelitian di laboratorium maupun non laboratorium dan 

mengalami kendala dalam pelaksanaan penelitian, dapat mengajukan 

alternatif pelaksanaan skripsi 

10) Alternatif perubahan penelitian yang terkendala dengan penulisan 

Literatur review, Systematic Review/ Systematic Literature Review, 

atau Evidence Based Case Report (EBCR). 

11) Sidang skripsi dilakukan secara daring bila pelaksanaannya selama 

masa tanggap darurat wabah Covid-19 dengan mengacu pada SOP 

seminar/ujian skripsi secara daring. 

c. Adapun kriteria penelitian yang dapat dialihkan menjadi LR, SR, atau 

EBCR adalah :  

1) Mahasiswa sudah melakukan pengambilan data namun jumlah sampel 

belum memenuhi setengah dari jumlah sampel (<50%) yang 

dibutuhkan pada penelitian atau penelitian laboratorium yang tidak 

mungkin dilanjutkan akibat wabah Covid-19 misalnya kesulitan 

mendapatkan hewan coba, laboratorium tutup, atau terdapat justifikasi 

pembimbing bahwa penelitian tersebut tidak mampu laksana selama 

wabah Covid-19. 

2) Tema atau judul alternatif pelaksanaan skripsi tersebut diupayakan 

agar tetap sejalan dengan proposal atau penelitian yang telah disetujui 

sebelumnya. 

3) Dengan dialihkannya penelitian tersebut menjadi penulisan Literatur 

review (LR), Systematic Review/Systematic Literature 

Review(SL/SLR), atau Evidence Based Case Report (EBCR), maka 

penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan akan dianggap gugur. 
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4) Persetujuan pembimbing untuk mengambil salah satu alternatif 

dilakukan dengan melampirkan surat pernyataan tertulis dan 

ditandatangani oleh kedua pembimbing dan dikirim ke email 

ajeng.trias@unib.ac.id. 

5) Mahasiswa yang sudah menyelesaikan revisi proposal, namun belum 

mengajukan etik bisa mendapatkan persetujuan dari prodi untuk 

membuat Literatur review (LR), Systematic Review/Systematic 

Literature Review(SL/SLR), atau Evidence Based Case Report (EBCR) 

tanpa harus mengajukan etik ke KEPK. 

6) Mahasiswa yang sudah mendapatkan surat persetujuan etik namun 

mengambil alternatif pelaksanaan skripsi tersebut, maka tidak perlu 

mengajukan etik penelitian kembali ke KEPK FKIK.  

7) Bagi mahasiswa yang sudah mengajukan etik penelitian ke KEPK 

FKIK UNIB, pengurusan etik tetap dilanjutkan. Mahasiswa bisa 

langsung memulai pembuatan Literatur review (LR), Systematic 

Review/Systematic Literature Review (SL/SLR), atau Evidence Based 

Case Report (EBCR) sambil menunggu penyelesaian persetujuan etik 

penelitian yang regulasi khususnya diatur oleh KEPK 

8) Wajib mengikuti pedoman dasar kode etik penulisan ilmiah. 

9) Mahasiswa wajib melakukan mengirimkan artikel ilmiah sebagai 

hasil penulisan pada jurnal internasional atau nasional terakreditasi 

minimal Sinta 6 sebagai syarat mendapatkan nilai akhir skripsi.  

10) Proses pengiriman artikel ilmiah dapat dilakukan sesuai dengan 

persetujuan pembimbing (sebelum atau setelah ujian hasil) 

11.1.1.2 Bagi Pembimbing dan penguji 

Ketentuan umum bagi pembimbing dan penguji dalam penyusunan skripsi 

terdiri dari: 

4. Kualifikasi pembimbing dan penguji skripsi sama dengan ketentuan 

sebelumnya. 

5. Pembimbing dapat memberikan persetujuan bimbingan, seminar 

proposal atau seminar hasil dengan melampirkan bukti persetujuan via 

daring (bukti percakapan (chat)/e-Mail/surat pernyataan 

bertandatangan).  

mailto:ajeng.trias@unib.ac.id
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6. Pembimbing yang menyetujui poin b diatas, maka persetujuan ujian 

dapat diberikan maksimal H-10 dari tanggal batas akhir ujian yang telah 

ditetapkan Universitas pada tanggal 21 Juli 2020. 

7. Apabila pembimbing yang telah ditentukan sebelumnya tidak 

menyetujui poin b dan c serta tidak ditemukannya solusi lain maka hal 

tersebut dapat dikoordinasikan dengan Wakil Dekan Bidang 

Akademik.  

8. Apabila pembimbing utama dan pendamping sebelumnya tidak 

menyetujui dan mengundurkan diri maka akan dicari pembimbing 

pengganti. 

11.1.2 Ketentuan Khusus 

11.1.2.1 Lingkup Penelitian 

Pilihan ruang lingkup penelitian adalah: Biomedik, Klinik, Komunitas, atau 

Pendidikan Kedokteran (Medical Education). Alternatif skripsi dibuat dalam bentuk  

Literature Review (LR), Systematic Review/Systematic Literature Review (SL/SLR), 

atau Evidence Based Case Report (EBCR).  

11.1.2.2 Alokasi Waktu Penelitian 

Alokasi waktu (durasi) penelitian alternatif skripsi sesuai dengan ketentuan 

yang telah diatur sebelumnya.  

11.1.3 Ketentuan Tambahan 

Beberapa ketentuan tambahan dalam proses penyusunan alternatif skripsi adalah :  

a. Panduan ini hanya bersifat sementara dan berlaku sampai batas waktu dinyatakan 

berakhirnya wabah Covid-19 secara resmi oleh pihak terkait.  

b. Segala sesuatu yang belum bisa tercakup dalam panduan ini, secara khusus akan 

diatur kemudian dan dapat terjadi perbaikan sesuai dengan kondisi dan situasi yang 

ada, dengan pertimbangan yang seksama. 

11.2 Panduan Umum Penyusunan  

11.2.1 Literature Review (LR) 

Beberapa definisi operasional dan ketentuan umum yang perlu diperhatikan terkait 

LR adalah :  

1) Literature review (kajian kepustakaan) adalah suatu kajian kritis terhadap 

hasil kerja penulis dan peneliti yang menulis mengenai topik tertentu. 
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2) Suatu literature review BUKANLAH daftar yang menjelaskan atau 

merangkum kepustakaan demi kepustakaan  sering menjadi kesalahan 

umum 

3) Dalam penulisan LR sebisa mungkin menghindari memulai tiap paragraf 

dengan nama peneliti. 

4) Adapun beberapa fungsi penulisan LR diantaranya : 

a) Sebagai laporan mengenai apa yang telah dipublikasikan pada suatu 

bidang tertentu 

b) Menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang 

berkaitan serta memberikan wawasan mengenai alasan persamaan dan 

perbedaan tersebut. 

c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diketahui (gaps in current 

knowledge) dan membantu klarifikasi bagian yang kurang dieksplorasi. 

5) Harus menunjukkan bahwa Anda telah melakukan riset yang luas dan 

melibatkan berbagai sumber dari berbagai pusat data (database) 

6) Kualitas analisis tergantung pada seberapa luas Anda telah melakukan 

pencarian literatur yang lengkap, menyeluruh dan relevan. 

7) Salah satu hal yang penting dilakukan adalah tidak menggunakan pusat data 

(database), jurnal, buku, artikel, disertasi yang belum dipublikasikan. 

Peneliti melakukan tinjauan kepustakaan dengan tahapan sebagai berikut 

a) Merumuskan pertanyaan yang akan dicari  

b) Menentukan cakupan pencarian untuk mengevaluasi apakah tinjauan 

kepustakaan sistematik merupakan metode yang sesuai untuk 

menjawab pertanyaan penelitian 

c) Menyusun protokol tinjauan kepustakaan sistematik 

d) Mencari studi yang memenuhi syarat 

 

 

 

Gambar 3.1 Strategi Pencarian 

 

e) Menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk setiap manuskrip yang 

didapat 

f) Mengekstrak data dari artikel yang terpilih 

1. Menetapkan kata 

pencarian 

 

AND AND 
2. Menetapkan kata 

pencarian 

 

3. Frase bebas  



 

48 

 

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir FKIK UNIB 

g) Sintesis dan analisis data 

h) Melakukan pembahasan dan memberikan kesimpulan tinjauan 

i) Pelaporan hasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur tinjauan kepustakaan/Literature Review (LR) 

 

Tips mengelompokkan informasi. Pikirkan hal berikut ketika membaca 

literatur: 

a. Apakah penulis mewakili perspektif dasar tertentu? 

b. Apakah penulis menyajikan latar belakang/sudut pandang tertentu dalam 

melihat subjek? 

c. Apakah penulis mewakili adanya tren tertentu? 

d. Apakah literatur menunjukkan perkembangan historis yang jelas? 

e. Kelompokkan artikel secara visual menggunakan: Kode warna, simbol, 

masukkan ke dalam kotak-kotak tertentu, dan lain-lain 

Pencarian Data Base Literatur Kedokteran dan Kesehatan dapat melalui: 

Medline, PubMed / PubMed Central, Google Scholar, ISI Web of 

knowledge, EMBASE, Scopus, JSTOR Search, ERIC 

Strategi penulisan LR : 

a. Mulai dari yang paparan riset secara umum ke masalah spesifik yang 

ingin didiskusikan 

b. Urutan pikiran sesuai tema/topik yang telah diidentifikasi pada tahap 

riset 

c. Bahas topik secara sistematis dengan memperhatikan hasil riset dari 

berbagai peneliti 
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d. Dukung kalimat dengan evidence/bukti yg valid 

e. Selektif dengan memilih poin paling penting yang relevan dari setiap 

literatur 

Strategi penulisan hasil : 

a. Rangkum dan kombinasikan literatur dalam tiap paragraph 

b. Organisasi paragraf: Dimulai dengan kalimat topik yg menjadi isu 

utama paragraf diikuti diskusi 

c. Lakukan parafrase: menyampaikan informasi penulis lain dengan 

kata-kata sendiri 

d. Menyatakan ide sendiri: Ide penulis harus dinyatakan dengan jelas 

dengan memulai atau mengakhiri paragraf dengan kalimat sendiri 

11.2.2 Systematic Review/ Systematic Literature Review (SR/SLR) 

Systematic review atau systematic literature review (tinjauan pustaka 

sistematis) atau disingkat SLR adalah metode penulisan ilmiah secara literature 

review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-

temuan pada suatu topik penelitian, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian 

(research question) yang telah ditetapkan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 

2007). Metode SLR dilakukan secara sistematis melalui tahapan dan protokol yang 

memungkinkan proses literature review terhindar dari bias dan pemahaman yang 

bersifat subyektif dari penelitinya.  

Lima Langkah dalam membuat systematic literature review : 

1. Membuat research question untuk review 

Research Question (RQ) adalah bagian awal dan fundamental dalam 

menyusun SLR. Research Question  berperan sebagai  penuntun proses 

pencarian dan ekstraksi literatur. Analisis dan sintesis data hasil dari 

SLR merupakan  jawaban dari Research Question  yang kita tentukan 

sebelumnya. Research Question  harus terukur, bermanfaat, arahnya ke 

pemahaman terhadap state-of-the-art research dari suatu topik 

penelitian. 

Formulasi Research Question  didasarkan pada elemen PICO: 

a. Populatio/Patient (P): Target group dari investigasi 

b. Intervention (I): Aspek detail dari investigasi, atau isu yang menarik 

bagi peneliti 
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c. Comparison (C): Aspek dari investigasi dimana Intervention (I) akan 

dibandingkan 

d. Outcomes (O): Efek dan hasil dari Intervention (I) 

2. Studi literatur 

Pencarian literature/studi literatur harus luas dengan memanfaatkan 

database penelitian (PubMed, Cochrane, tripdatabase maupun jurnal 

ilmiah) dengan menggunakan Resesarch Question yang diformulasikan 

dalam PICO. Pemilihan literatur kemudian disaring kembali 

berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Contoh alur melakukan penyaringan literatur dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi. 

3. Menilai kualitas Studi  

Penilaian kualias studi dari hasil studi literatur dilakukan dengan 

menggunakan tools Prisma P checklist (terlampir). Penilaian kualitas 

studi ini digunakan untuk mengeksplorasi heterigenitas dan 

menginformasikan kekuatan  serta kesimpulan dari suatu penelitian. 

Selain itu, melalui penilaian kualitas studi kita juga dapat menilai 

peluang studi penelitian yang akan datang. 

4. Merangkum bukti/evidence  

Sintesis data terdiri dari tabulasi karakteristik penelitian, kualitas dan 

efek suatu penelitian. Sintesis dapat bersifat abstaktif dan bisa statistik 

untuk dapat mengeksplorasi perbedaan antara studi. 

5. Menafsirkan temuan. 

Masalah yang diambil/disorot pasti memiliki bias publikasi dan bias 

tersebut harus di eksplorasi. Setiap rekomendasi dari temuan peneliti 

mengacu pada kekuatan dan kelemahan bukti suatu penelitian. 
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PRISMA 2009 Flow Diagram 
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Sistematika Penulisan Systematic Review/ Systematic Literature Review 

Systematic Review/ Systematic Literature Review 
The Title Page should contain: title of the article (concise, no abbreviations, maximum 16 words) 

full names of authors (without academic titles); authors’ affiliations [name(s) of department(s) and 

institution(s)]; disclaimers (if any); corresponding author’s name, mailing address, telephone and fax 

numbers, and e-mail address (institution specific address and e-mail address of the corresponding author will 

be published along with the article); 

Authorship of articles should be limited to those who have contributed sufficiently to take public responsibility for the 

contents. This includes (a) conception and design, or analysis and interpretation of data, or both; (b) drafting the article 

or revising it critically for important intellectual content; (c) final approval of the version to be published; (d) and 

agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of 

any part of the work are appropriately investigated and resolved. Contributors who meet fewer than all four criteria 

above should be listed in acknowledgments and the contributions should be specified. Corresponding authors should 

assure the permission of acknowledged individuals to be mentioned in the acknowledgment. 

Abstract and Keywords (abstract should be formally structured and prepared in English with 

a maximum of 250 words . It should contain: background and purpose of the 

study; methods (basic procedures, study subject selection, observational or analytical 

methods); main findings or results; and principal conclusion. Keywords are limited to 3 - 6 

words or short proper and convenient indexing) 

Introduction 

Review of the Literature 

Scope of the Review: Inclusion and Exclusion Criteria 

Data Collection and Analysis 

Quality Assesment 

Results 

Selection of Articles for Review 

Assesment of Study Validity (Risk of Bias) 

Study Characteristic 

Discusssion 

Strength and Limitation of the Study 

Future Implication 

Final Comments/conclusion 

Acknowledgments (Personal acknowledgments should be limited to appropriate profesionals 

who contributed to the paper, including technical help and financial or material support, also 

general support by a department chairperson.) 

References (based on UPPM rules) 
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Prisma-P 2015 Checklist 

This checklist has been adapted for use with protocol submissions to Systematic Reviews from 

Table 3 in Moher D et al: Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis 

protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic Reviews 2015 4:1 

Section/topic # Checklist item 

Information 
reported  Line 

number(s) 
Yes No 

ADMINISTRATIVE INFORMATION   

Title  

  Identification  1a 
Identify the report as a protocol of a 
systematic review 

   

  Update  1b 
If the protocol is for an update of a 
previous systematic review, identify as 
such 

   

Registration  2 
If registered, provide the name of the 
registry (e.g., PROSPERO) and 
registration number in the Abstract 

   

Authors  

  Contact  3a 

Provide name, institutional affiliation, and 
e-mail address of all protocol authors; 
provide physical mailing address of 
corresponding author 

   

  Contributions  3b 
Describe contributions of protocol authors 
and identify the guarantor of the review 

   

Amendments  4 

If the protocol represents an amendment 
of a previously completed or published 
protocol, identify as such and list changes; 
otherwise, state plan for documenting 
important protocol amendments 

   

Support  

  Sources  5a 
Indicate sources of financial or other 
support for the review 

   

  Sponsor  5b 
Provide name for the review funder and/or 
sponsor 

   

  Role of 
sponsor/funder  

5c 
Describe roles of funder(s), sponsor(s), 
and/or institution(s), if any, in developing 
the protocol 

   

INTRODUCTION  

Rationale  6 
Describe the rationale for the review in the 
context of what is already known 

   

Objectives  7 

Provide an explicit statement of the 
question(s) the review will address with 
reference to participants, interventions, 
comparators, and outcomes (PICO) 
 

   

METHODS  

Eligibility criteria  8 
Specify the study characteristics (e.g., 
PICO, study design, setting, time frame) 
and report characteristics (e.g., years 
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Section/topic # Checklist item 

Information 
reported  Line 

number(s) 
Yes No 

considered, language, publication status) 
to be used as criteria for eligibility for the 
review 

Information 
sources  

9 

Describe all intended information sources 
(e.g., electronic databases, contact with 
study authors, trial registers, or other grey 
literature sources) with planned dates of 
coverage 

   

Search strategy  10 

Present draft of search strategy to be used 
for at least one electronic database, 
including planned limits, such that it could 
be repeated 

   

STUDY RECORDS  

  Data 
management  

11a 
Describe the mechanism(s) that will be 
used to manage records and data 
throughout the review 

   

  Selection 
process  

11b 

State the process that will be used for 
selecting studies (e.g., two independent 
reviewers) through each phase of the 
review (i.e., screening, eligibility, and 
inclusion in meta-analysis) 

   

  Data 
collection process  

11c 

Describe planned method of extracting 
data from reports (e.g., piloting forms, 
done independently, in duplicate), any 
processes for obtaining and confirming 
data from investigators 

   

Data items  12 

List and define all variables for which data 
will be sought (e.g., PICO items, funding 
sources), any pre-planned data 
assumptions and simplifications 

   

Outcomes and 
prioritization  

13 

List and define all outcomes for which data 
will be sought, including prioritization of 
main and additional outcomes, with 
rationale 

   

Risk of bias in 
individual 
studies  

14 

Describe anticipated methods for 
assessing risk of bias of individual studies, 
including whether this will be done at the 
outcome or study level, or both; state how 
this information will be used in data 
synthesis 

   

DATA 

Synthesis  

15a 
Describe criteria under which study data 
will be quantitatively synthesized 

   

15b 

If data are appropriate for quantitative 
synthesis, describe planned summary 
measures, methods of handling data, and 
methods of combining data from studies, 
including any planned exploration of 
consistency (e.g., I 2, Kendall’s tau) 
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Section/topic # Checklist item 

Information 
reported  Line 

number(s) 
Yes No 

15c 
Describe any proposed additional 
analyses (e.g., sensitivity or subgroup 
analyses, meta-regression) 

   

15d 
If quantitative synthesis is not appropriate, 
describe the type of summary planned 

   

Meta-bias(es)  16 
Specify any planned assessment of meta-
bias(es) (e.g., publication bias across 
studies, selective reporting within studies) 

   

Confidence in 
cumulative 
evidence  

17 
Describe how the strength of the body of 
evidence will be assessed (e.g., GRADE) 

   

 

11.2.3 Evidence Based Case Report (EBCR) 

Evidence-based case report (EBCR) merupakan suatu artikel ilmiah yang 

membahas kasus atau masalah klinis dengan pendekatan berbasis bukti. 

Sistematika EBCR adalah sebagai berikut: 

1. Judul,  

2. Abstrak dan Kata Kunci dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,  

3. Pendahuluan,  

4. Kasus atau Skenario Klinis,  

5. Rumusan Masalah,  

6. Strategi Penelusuran Bukti,  

7. Hasil,  

8. Diskusi,  

9. Kesimpulan,  

10. Daftar Pustaka. 

Beberapa ketentuan umum yang perlu diperhatikan terkait EBCR: 

1) Pada bagian pendahuluan dituliskan permasalahan yang dihadapi beserta 

besaran masalahnya, dan knowledge gap bila ada. Bila terdapat hal yang 

masih kontroversial dalam praktik sehari hari, baik dalam aspek 

diagnosis, tata laksana, maupun prognosis, maka dicantumkan di dalam 

bagian pendahuluan ini sehingga merupakan dasar untuk mencari bukti 

lebih lanjut. Dalam bagian pendahuluan juga dituliskan tujuan atau 

kepentingan penulisan laporan kasus ini.  
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1) Kasus atau skenario klinis merupakan kasus nyata (real) yang ditemukan 

di rumah sakit/puskesmas, dituliskan dengan detil, terutama data yang 

relevan dengan permasalahan klinis yang ingin dicarikan buktinya. Data 

yang kurang relevan tidak perlu dicantumkan. Pada akhir bagian 

skenario klinis disusun sebuah rumusan masalah, yang ditulis dengan 

format PICO, kemudian dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan 

(clinical answerable question) yang akan dicarikan jawabannya dalam 

bentuk bukti-bukti.  

2) Pada bagian metodologi dijelaskan dengan detil dan transparan langkah-

langkah pencarian bukti sehingga dapat ditelusuri kembali. Hasil 

pencarian bukti tersebut dipresentasikan dalam bentuk tabel atau 

flowchart yang menunjukkan nama sumber tempat pencarian (misalnya 

Pubmed, Cohrane, Embase), strategi pencarian (misalnya kata kunci 

yang digunakan), kriteria inklusi dan eksklusi artikel yang dipilih, 

jumlah artikel yang diperoleh melalui seleksi judul, dan jumlah naskah 

lengkap artikel yang diperoleh. Kepada artikel yang naskah  lengkapnya 

terpilih kemudian dilakukan telaah kritis (critical appraisal (link 

terlampir)), yang terdiri atas 3 aspek yaitu validitas penelitian, 

kepentingan klinis (importancy) hasil, dan aplikabilitasnya atau 

relevansinya terhadap masalah klinis yang ada. Terhadap masing-

masing artikel yang terpilih juga dilakukan penentuan derajat kekuatan 

bukti atau level of evidence, yang digambarkan dalam sebuah tabel, 

sehingga pada tabel tersebut akan tampak presisi, konsistensi, 

kesesuaian, dan kontroversi hasil, serta bukti mana yang merupakan the 

best evidence. 

3) Dalam bagian diskusi dibahas interpretasi dan relevansi bukti yang ada 

dengan masalah klinis yang dihadapi. Juga diberikan pembahasan 

mengenai keterbatasan bukti yang ada atau yang ditemukan. Bila telah 

terdapat bukti yang kuat, dalam bagian diskusi juga dapat dituliskan 

rekomendasi tata laksana untuk kasus sejenis.  

4) Pada akhirnya EBCR ditutup dengan kesimpulan dan tentu saja seperti 

layaknya sebuah karya ilmiah dilengkapi dengan daftar pustaka. 
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Gambar 3.3 Alur Evidence-based case report (EBCR) 

Memilih studi terbaik menggunakan kriteria inklusi 

dan ekslusi yang telah ditentukan. 

 

Menafsirkan hasil temuan dengan mengeksplorasi 

bias publikasi serta menganalisis setiap 

rekomendasi dari temuan peneliti mengacu pada 

kekuatan dan kelemahan bukti suatu penelitian. 

 

Memformulasi pertanyaan klinis 

terfokus berdasarkan elemen PICO (Population/ 

Patient, Intervention, Comparison, Outcomes) 

 
 

Mendefinisikan dan menjabarkan masalah:  
1. Apa masalahnya? 

2. Seberapa penting masalah tersebut? 

3. Apakah masalah merupakan suatu etiologi, 

diagnosis, prognosis atau terapi 

4. Apa perspektif penulis? 

 
 

Mencari studi/bukti: 

1. Tentukan desain studi terbaik yang harus 

digunakan untuk menjawab pertanyaan 

2. Identifikasi metode untuk menemukan 

artikel yang relevan 

 

 
 

Menilai kualitas studi menggunakan CEBM critical 

appraisal tools ataupun Prisma-P checklist 
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Tool critical appraisal 

https://www.cebm.net/2014/06/critical-appraisal/ 

http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/Checklist 

https://www.fmhs.auckland.ac.nz/en/soph/about/our-departments/epidemiology-and-

biostatistics/research/epiq/2017-evidence-based-practice-and-cats.html  

 

 

 

 

https://www.cebm.net/2014/06/critical-appraisal/
http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/Checklist
https://www.fmhs.auckland.ac.nz/en/soph/about/our-departments/epidemiology-and-biostatistics/research/epiq/2017-evidence-based-practice-and-cats.html
https://www.fmhs.auckland.ac.nz/en/soph/about/our-departments/epidemiology-and-biostatistics/research/epiq/2017-evidence-based-practice-and-cats.html
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11.3 Bagan Alur Pengajuan Alternatif Skripsi selama Wabah Covid-19 

 

 

 

Mahasiswa FKIK tahun 
2013, 2014, 2015, dan 

2016

Sudah melakukan eminar 
proposal/baru akan 

mengajukan etik/sedang 
tahap pengajuan 

etik/mendapatkan EC dari 
KEPK

Mengalami kendala pada 
penelitian

Syarat dan ketentuan 
berlaku

Berdiskusi Dengan 
Pembimbing Tentang 
Alternatif Pengganti 

Skripsi

Menentukan pilihan 
alternatif pengganti 

skripsi LR, SR/SLR atau 
EBCR

Memberikan bukti 
persetujuan pembimbing 

secara daring

Melakukan bimbingan 
dengan pembimbing

Proses pembimbingan 
skripsi selesai

Surat persetujuan seminar 
secara daring

Mengajukan seminar hasil 
secara daring dengan 
prosedur yang telah 

ditentukan

Submit artikel ilmiah

(proses ini dapat sebelum 
seminar/setelah seminar) 
tergantung persetujuan 

pembimbing 

Menyerahkan bukti 
submit ke jurnal

Nilai skripsi dapat 
dikeluarkan
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Lampiran 1. Mekanisme Pengajuan Judul Penelitian Mahasiswa 

 

• Pengusulan judul penelitian dilakukan 2x dalam 1 semester; 2 minggu di awal semester, dan 2 minggu pada pertengahan semester. 

• 1 minggu setelah pengusulan judul akan dipetakan pembimbing utama dan pembimbing pendamping. 

• Pelaksanaan seminar proposal maksimal 1 minggu sebelum masa penginputan nilai berakhir pada semester berjalan. 

• Pengusulan judul dilakukan dengan mengisi form pengajuan judul melalui link berikut: https://forms.gle/cb8N2FJofWPavHTBA  
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Lampiran 2. Ketentuan Usulan Judul Penelitian Tugas Akhir/Skripsi 
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Lampiran 3. Format Penyusunan Proposal Penelitian 

Format penyusunan proposal penelitian terdiri dari: 

1. Sampul depan dan Halaman Judul, memuat: 

a. Tulisan "PROPOSAL SKRIPSI" diletakkan sekitar 4 cm dari tepi atas kertas dengan 

letak simetris. 

b. Judul diketik dengan huruf balok ditebalkan, mulai dari 5 cm tepi atas kertas dengan 

letak simetris. 

c. Lambang Universitas Bengkulu ukuran diameter 5 cm, titik tengahnya berjarak 12 cm 

dari tepi atas kertas dengan letak simetris. 

d. Nama mahasiswa ditulis tanpa singkatan dan gelar setinggi 18 cm dari tepi atas kertas. 

Di bawahnya ditulis nomor induk mahasiswa. Keduanya ditulis dengan letak simetris. 

e. PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU, 21 cm dari tepi atas kertas dengan letak 

simetris. 

f. Kota tempat pelaksanaan skripsi. 

g. Tahun penulisan proposal, 3 cm dari tepi bawah kertas dengan letak simetris. 

2. Halaman Persetujuan Validasi, harus ditandatangani oleh Pembimbing Utama, 

Pembimbing Pendamping, Penguji Utama, Penguji Pendamping, dan salah satu dari Tim 

Riset Prodi Kedokteran FKIK UNIB, serta mencantumkan tanggal validasi. 

3. Halaman Pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa (peneliti), memuat pernyataan 

bahwa penelitian (skripsi) yang dilakukan, belum pernah diteliti oleh peneliti lain. 

4. Pendahuluan (Bab I), memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. 

a. Latar Belakang Masalah, menguraikan tentang alasan perlunya masalah penelitian 

ini untuk diteliti, dengan menyebutkan bukti-bukti ilmiah bahwa masalah yang akan 

diteliti masih belum terjawab secara memuaskan. Bukti ilmiah dapat bersumber dari 

telaah pustaka dan atau laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan masalah itu. Isi latar belakang masalah hendaknya terfokus pada alasan 

perlunya masalah penelitian untuk diteliti. 

b. Perumusan Masalah, menetapkan inti permasalahan dari beberapa alternatif masalah 

dan sudah menunjukkan variabel-variabel penelitian meskipun belum operasional. 

Sebaiknya ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bila permasalahan lebih dari satu 

disarankan dibuat per butir (poin) dengan urutan prioritas. 
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c. Tujuan Penelitian, merupakan suatu pernyataan mengenai informasi atau data apa yang 

akan dicari melalui penelitian. Tujuan penelitian disusun berdasarkan masalah 

penelitian. Tujuan penelitian dapat terdiri dari Tujuan Umum dan Tujuan Khusus. 

Tujuan Khusus pada hakikatnya adalah penjabaran dari Tujuan Umum. Apabila tujuan 

penelitian tidak perlu dispesifikasikan lagi maka cukup dibuat “Tujuan Penelitian”. 

d. Manfaat Penelitian, mengemukakan tentang arti pentingnya hasil penelitian tersebut 

dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan (manfaat aspek teoritik) dan atau sejauh 

mana hasil penelitian dapat diterapkan untuk kepentingan masyarakat (manfaat aspek 

aplikatif/ terapan). 

2. Tinjauan Pustaka (Bab II), terdiri dari: 

a. Sari Pustaka, memuat tentang teori-teori yang relevan dalam upaya untuk memecahkan 

masalah dengan memperhatikan aspek kemutakhiran. Fakta-fakta dikemukakan secara 

sistematis, logis, dengan menyebutkan sumbernya (buku teks, jurnal, laporan 

penelitian, atau makalah temu ilmiah). Penulisan sumber pustaka, untuk keseragaman 

hendaknya menggunakan sistem nama, tahun (Harvard). Contoh cara penulisan sumber 

pustaka pada tinjauan pustaka dapat dilihat pada Lampiran 3. 

b. Kerangka Pemikiran, merupakan alur pemikiran yang logis mengenai hubungan antar 

variabel penelitian yang didasari oleh landasan teori yang ada di tinjauan pustaka, 

dalam rangka penyusunan hipotesis. 

c. Kerangka Konsep, berisi bagan yang mengekspresikan hal-hal sebagai berikut: aur 

piker logis suatu penelitian; arah suatu penelitian secara logis; faktor-faktor yang telah 

terbukti berperan dalam menentukan arah penelitian dan atau keterkaitan berbagai 

faktor yang ikut berpengaruh dalam terjadinya keluaran suatu penelitian yang akan 

dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan yang ingin 

dicapai oleh mahasiswa. 

d. Hipotesis Penelitian, yang ditulis adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif (Ha), 

bukan hipotesis statistik atau hipotesis nol (H0). Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian, dimana sudah dimunculkan hubungan antar 

variabel dan dinyatakan dalam kalimat deklaratif. Penelitian deskriptif murni dan 

penelitian eksploratif cenderung tidak perlu hipotesis. 

3. Metode Penelitian (Bab III), memuat tentang jenis dan rancangan penelitian, lokasi 

penelitian, subjek penelitian (mencantumkan subbahasan tentang: populasi penelitian 

dengan kriteria inklusi/eksklusinya, dan subbahasan mengenai sampel yang mengulas 

tentang perhitungan besar sampel dan teknik sampling), rancangan alur penelitian, 
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identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian (deskripsi variabel 

dalam bentuk yang telah operasional yang dilengkapi dengan cara pengukuran, satuan 

ukuran, jenis skala data, dan keterangan lain yang dianggap penting), alat dan bahan 

penelitian, cara kerja, teknik analisis data (baik secara kuantitatif maupun kualitatif, bila 

menggunakan analisis statistik, cantumkan jenis tes statistik yang akan digunakan), dan 

jadwal penelitian (memuat tentang tahapan kegiatan pokok penelitian dan alokasi 

waktunya, mulai dari persiapan penelitian sampai dengan ujian akhir skripsi), dibuat dalam 

bentuk matriks kegiatan dan alokasi waktu dalam satuan minggu. 

4. Daftar Pustaka, sumber pustaka yang dicantumkan hendaknya yang benar-benar dibaca 

langsung dan relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber informasi yang berupa jurnal 

minimal 30% yang dapat dicari melalui CD-ROM, Indeks Medikus atau Pubmed dan 

Google Scholar, maupun jurnal pengindeks lainnya. Sisanya dapat berupa buku 

teks/makalah temu ilmiah atau laporan lembaga resmi. Jumlah sumber pustaka sekurang-

kurangnya 20 judul. Disarankan untuk lebih banyak menggunakan sumber pustaka dalam 

10 tahun terakhir, sekurang-kurangnya 75%.  Sumber pustaka berupa abstrak dapat 

digunakan, maksimal 5% dari keseluruhan sumber pustaka. Tidak diperbolehkan 

mempergunakan sumber pustaka yang tidak diketahui penulisnya (anonim). Cara penulisan 

daftar pustaka (untuk keseragaman) menggunakan sistem nama, tahun (sistem Harvard). 

Untuk tiap judul diketik 1 spasi dengan indentasi hanging dan jarak antar judul 2 spasi. 

Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada Lampiran 3. 

5. Lampiran, dapat berisi contoh kuesioner, lembar perhitungan dosis zat yang digunakan 

dalam penelitian, tabel konversi, tabel dummy, dan lain-lain yang disesuaikan dengan 

urgensinya. Lampiran diberi nomor urut dari nomor 1, 2, 3, ..........dst (Lampiran 1, 

Lampiran 2, Lampiran 3 ..........dst) dan ditulis pada sudut kiri atas halaman. Judul lampiran 

ditulis sesudah nomor urut lampiran. Judul ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal 

katanya kecuali kata penghubung dan kata depan. Bila judul lebih dari satu baris maka 

diketik 1 spasi. Pada lampiran dengan nomor tertentu yang isinya melebihi satu halaman, 

pada halaman berikutnya diberi keterangan ”lanjutan” dalam tanda kurung pada sudut kiri 

atas halaman. 

6. Tata Urutan Halaman, secara berurutan adalah halaman sampul, halaman judul, halaman 

persetujuan validasi, halaman pernyataan, daftar isi, daftar 

tabel/gambar/persamaan/rumus/istilah/lambang/singkatan/lampiran, dan komponen utama 

dari Bab I hingga Bab III sesuai urutan yang tertera dalam penjelasan di atas, diikuti daftar 

pustaka, dan lampiran. 
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Lampiran 4. Format Penyusunan Laporan Penelitian Skripsi 

Komponen utama dan sistematika laporan penelitian skripsi adalah sbb. 

1. Sampul Depan dan Halaman Judul, memuat hal berikut dengan ditulis secara simetris dan 

huruf tebal: 

a. Baris Pertama: Judul Skripsi, diketik dengan huruf balok, mulai dari kurang lebih 4 cm 

tepi atas kertas. 

b. Baris Kedua: Tulisan "SKRIPSI" diletakkan 7,5 cm dari tepi atas kertas dengan huruf 

balok. 

c. Baris Ketiga: “Untuk Memenuhi Persyaratan”, ditulis dengan huruf kapital di setiap 

awal kata. 

d. Baris Keempat: “Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran”, ditulis dengan huruf kapital 

di setiap awal kata. 

e. Baris Kelima: Lambang Universitas Bengkulu ukuran diameter 5 cm, titik tengahnya 

berjarak 12 cm dari tepi atas kertas. 

f. Baris Keenam: nama mahasiswa ditulis tanpa singkatan dan gelar setinggi 18 cm dari 

tepi atas kertas, di bawahnya dituliskan nomor induk mahasiswa yang bersangkutan. 

g. Baris Ketujuh: PROGRAM STUDI KEDOKTERAN, 21 cm dari tepi atas kertas. 

h. Baris Kedelapan: FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN. 

i. Baris Kesembilan: UNIVERSITAS BENGKULU. 

j. Baris Kesepuluh: BENGKULU. 

k. Baris Kesebelas: tahun penulisan, 3 cm dari tepi bawah kertas.  

2. Halaman Persetujuan, merupakan halaman penegasan bahwa judul penelitian yang diteliti 

oleh peneliti tersebut telah disetujui oleh Dewan Penguji pada hari dan tanggal dilakukan 

ujian yang ditandatangani oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, Penguji 

Utama, Penguji Pendamping, dan salah satu orang dari Tim Riset. Halaman ini tidak 

disertakan pada laporan akhir yang disampul hard cover. Pada laporan akhir juga tidak 

perlu dicantumkan halaman motto ataupun halaman persembahan. 

3. Halaman Pengesahan Skripsi oleh Dewan Penguji yang ditandatangani oleh Pembimbing 

Utama, Pembimbing Pendamping, Penguji Utama, dan Penguji Pendamping, yang 

kemudian disahkan oleh Dekan. 

4. Halaman Pernyataan, yang ditandatangani oleh mahasiswa (peneliti) dan memuat 

pernyataan bahwa penelitian (skripsi) yang dilakukan belum pernah diteliti oleh peneliti 

lain. 
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5. Prakata, memuat tentang ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut 

membantu dan/atau terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih ini cukup 

satu halaman saja, diakhiri dengan tanggal dan tahun penyelesaian laporan penelitian 

dengan nama lengkap peneliti. Isi prakata diketik 1 spasi. 

6. Abstrak, disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara singkat sebanyak-

banyaknya 1 halaman dengan diketik 1 spasi, terdiri dari 4 komponen dalam paragraf 

terpisah tanpa alinea dan paling banyak terdiri dari 350 kata. Uraian dalam abstrak memuat 

tentang Latar Belakang atau Background, Metode Penelitian atau Methods, Hasil Penelitian 

atau Results, Kesimpulan Penelitian atau Conclusion. Latar Belakang atau Background 

terdiri dari 2-3 kalimat tentang latar belakang penelitian, dan sebuah kalimat tentang tujuan 

penelitian. Metode Penelitian atau Methods berisi rancangan/desain penelitian, lokasi 

penelitian, sampel, variabel terikat dan bebas, cara mengukur variabel (teknik pengumpulan 

data), dan metode analisis data. Hasil Penelitian atau Results berisi hasil utama penelitian. 

Kesimpulan Penelitian atau Conclusion terdiri dari 1-2 kalimat simpulan penelitian, bisa 

ditambahkan sebuah kalimat implikasi atau saran penelitian. Satu baris di bawah 

kesimpulan dituliskan Kata Kunci atau Keywords, maksimal 5 kata/frasa. Contoh abstrak 

dapat dilihat pada Lampiran 12 dan 13. 

7. Pendahuluan (Bab I), memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. 

a. Latar Belakang Masalah, menguraikan tentang alasan perlunya masalah penelitian 

ini untuk diteliti, dengan menyebutkan bukti-bukti ilmiah bahwa masalah yang akan 

diteliti masih belum terjawab secara memuaskan. Bukti ilmiah dapat bersumber dari 

telaah pustaka dan atau laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan masalah itu. Isi latar belakang masalah hendaknya terfokus pada alasan 

perlunya masalah penelitian untuk diteliti. 

b. Perumusan Masalah, menetapkan inti permasalahan dari beberapa alternatif masalah 

dan sudah menunjukkan variabel-variabel penelitian meskipun belum operasional. 

Sebaiknya ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bila permasalahan lebih dari satu 

disarankan dibuat per butir dengan urutan prioritas. 

c. Tujuan Penelitian, merupakan suatu pernyataan mengenai informasi atau data apa yang 

akan dicari melalui penelitian. Tujuan penelitian disusun berdasarkan masalah 

penelitian. Tujuan penelitian dapat terdiri dari Tujuan Umum dan Tujuan Khusus. 

Tujuan Khusus pada hakikatnya adalah penjabaran dari Tujuan Umum. Apabila tujuan 

penelitian tidak perlu dispesifikasikan lagi maka cukup dibuat “Tujuan Penelitian”. 



 

69 

 

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir FKIK UNIB 

d. Manfaat Penelitian, mengemukakan tentang arti pentingnya hasil penelitian tersebut 

dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan (manfaat aspek teoritik) dan atau sejauh 

mana hasil penelitian dapat diterapkan untuk kepentingan masyarakat (manfaat aspek 

aplikatif/ terapan). 

8. Tinjauan Pustaka (Bab II), terdiri dari: 

a. Sari Pustaka, memuat tentang teori-teori yang relevan dalam upaya untuk memecahkan 

masalah dengan memperhatikan aspek kemutakhiran. Fakta-fakta dikemukakan secara 

sistematis, logis, dengan menyebutkan sumbernya (buku teks, jurnal, laporan 

penelitian, atau makalah temu ilmiah). Penulisan sumber pustaka, untuk keseragaman 

hendaknya menggunakan sistem nama, tahun (Harvard). Contoh cara penulisan sumber 

pustaka pada tinjauan pustaka dapat dilihat pada 3. 

b. Kerangka Pemikiran, merupakan alur pemikiran yang logis mengenai hubungan antar 

variabel penelitian yang didasari oleh landasan teori yang ada di tinjauan pustaka, 

dalam rangka penyusunan hipotesis. 

c. Kerangka Konsep, berisi bagan yang mengekspresikan hal-hal sebagai berikut: aur 

piker logis suatu penelitian; arah suatu penelitian secara logis; faktor-faktor yang telah 

terbukti berperan dalam menentukan arah penelitian dan atau keterkaitan berbagai 

faktor yang ikut berpengaruh dalam terjadinya keluaran suatu penelitian yang akan 

dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan yang ingin 

dicapai oleh mahasiswa. 

d. Hipotesis Penelitian, yang ditulis adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif (Ha), 

bukan hipotesis statistik atau hipotesis nol (H0). Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian, dimana sudah dimunculkan hubungan antar 

variabel dan dinyatakan dalam kalimat deklaratif. Penelitian deskriptif murni dan 

penelitian eksploratif cenderung tidak perlu hipotesis. 

9. Metode Penelitian (Bab III), memuat tentang jenis dan rancangan penelitian, lokasi 

penelitian, subjek penelitian (mencantumkan sub bahasan tentang: populasi penelitian 

dengan kriteria inklusi/eksklusinya, dan subbahasan mengenai sampel yang mengulas 

tentang perhitungan besar sampel dan teknik sampling), rancangan alur penelitian, 

identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian (deskripsi variabel 

dalam bentuk yang telah operasional yang dilengkapi dengan cara pengukuran, satuan 

ukuran, jenis skala data, dan keterangan lain yang dianggap penting), alat dan bahan 

penelitian, cara kerja, teknik analisis data (baik secara kuantitatif maupun kualitatif, bila 

menggunakan analisis statistik, cantumkan jenis tes statistik yang akan digunakan), dan 
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jadwal penelitian (memuat tentang tahapan kegiatan pokok penelitian dan alokasi 

waktunya, mulai dari persiapan penelitian sampai dengan ujian akhir skripsi), dibuat dalam 

bentuk matriks kegiatan dan alokasi waktu dalam satuan minggu. 

10. Hasil Penelitian (Bab IV), memuat tentang data hasil pengukuran yang hendaknya disajikan 

dalam bentuk narasi, tabel, grafik atau foto yang disesuaikan menurut keperluan. Setiap 

tabel dianalisis dan diinterpretasi secara sistematik, hasilnya ditulis di bawah tabel tersebut. 

Perhitungan statistik detail tidak perlu ditulis dalam bagian ini, cukup ditulis hasilnya saja. 

Bila perhitungan statistik dianggap perlu ditulis, maka sebaiknya diletakkan dalam 

lampiran saja. Pada bagian ini maksimal hanya sampai pada penulisan interpretasi data.  

11. Pembahasan (Bab V), memuat tentang alasan-alasan mengapa hipotesis diterima/ditolak 

dengan mengacu pada teori-teori atau hasil penelitian lainnya (yang telah dikemukakan 

pada tinjauan pustaka). Bila ada hasil-hasil penelitian yang mendukung atau yang 

bertentangan dengan penelitian saudara, maka dikemukakan dengan cara-cara yang 

objektif. 

12. Kesimpulan dan Saran (Bab VI). 

a. Kesimpulan, memuat tentang rumusan jawaban terhadap masalah penelitian, 

berdasarkan atas pembuktian hipotesis dengan memperhatikan pembahasan dalam 

penelitian ini. Harus disesuaikan antara judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

hipotesis, hasil penelitian, dan kesimpulan. 

b. Saran, hendaknya memuat usulan langkah operasional sebagai tindak lanjut dari hasil-

hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dapat juga ditambahkan saran yang 

mungkin berguna untuk penelitian lebih lanjut, terutama terkait dengan manfaat 

penelitian. 

13. Daftar Pustaka, sumber pustaka yang dicantumkan hendaknya yang benar-benar dibaca 

langsung dan relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber informasi yang berupa jurnal 

minimal 30% yang dapat dicari melalui CD-ROM, Indeks Medikus atau Pubmed dan 

Google Scholar, maupun jurnal pengindeks lainnya. Sisanya dapat berupa buku 

teks/makalah temu ilmiah atau laporan lembaga resmi. Jumlah sumber pustaka sekurang-

kurangnya 20 judul. Disarankan untuk lebih banyak menggunakan sumber pustaka dalam 

10 tahun terakhir, sekurang-kurangnya 75%. Sumber pustaka berupa abstrak dapat 

digunakan, maksimal 5% dari keseluruhan sumber pustaka. Tidak diperbolehkan 

mempergunakan sumber pustaka yang tidak diketahui penulisnya (anonim). Cara penulisan 

daftar pustaka (untuk keseragaman) menggunakan sistem nama, tahun (sistem Harvard). 
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Untuk tiap judul diketik 1 spasi dengan indentasi hanging dan jarak antar judul 2 spasi. 

Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada Lampiran 3. 

14. Lampiran, dapat berisi tabel induk, lembar analisis statistik, contoh-contoh kuesioner, 

lembar observasi, dokumen/izin pengambilan data, informed consent, ethical clearence, 

foto, tabel konversi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan urgensinya. Lampiran diberi 

nomor urut dari nomor 1, 2, 3, ..........dst (Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3 ..........dst) 

dan ditulis pada sudut kiri atas halaman. Judul lampiran ditulis sesudah nomor urut 

lampiran. Judul ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal katanya kecuali kata 

penghubung dan kata depan. Bila judul lebih dari satu baris maka diketik 1 spasi. Pada 

lampiran dengan nomor tertentu yang isinya melebihi satu halaman, pada halaman 

berikutnya diberi keterangan ”lanjutan” dalam tanda kurung pada sudut kiri atas halaman. 

15. Tata Urutan Halaman, secara berurutan adalah halaman sampul, halaman judul, halaman 

persetujuan validasi, halaman pernyataan, daftar isi, daftar 

tabel/gambar/persamaan/rumus/istilah/lambang/singkatan/lampiran, abstrak dalam Bahasa 

Indonesia, abstrak dalam Bahasa Inggris, dan komponen utama dari Bab I hingga Bab IV 

sesuai urutan yang tertera dalam penjelasan di atas, diikuti daftar pustaka, dan lampiran. 
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Lampiran 5. Contoh Cara Penunjukan Sumber Pustaka di dalam Teks 

Naskah proposal dan skripsi ditulis menggunakan sistem rujukan Harvard, sedangkan 

naskah publikasi digunakan sistem rujukan Harvard dan Vancouver. Pada daftar pustaka atau 

referensi atau rujukan sistem Harvard edisi 2015, yaitu penulisan nama semua penulis baik 

nama orang asing maupun nama orang Indonesia disebutkan nama belakang (last name), 

masing-masing diikuti inisial nama depan (first name) dan nama tengah (middle name) jika 

ada. Inisial perlu dipisahkan dengan titik. Urutkan daftar pustaka menurut alfabet. Penulis 

sebuah artikel tidak harus orang, bisa juga organisasi (misalnya: WHO, CDC). Dalam konteks 

ilmiah, tidak diperkenankan menulis “Anonim” untuk penulis pada daftar pustaka maupun 

sitasi. Penulisan nama jurnal, nama buku, dan lainnya ditulis miring. 

Nama penulis yang dicantumkan dalam teks adalah nama belakang (last name). 

Ketentuan ini berlaku untuk semua nama orang di seluruh dunia, tanpa kecuali nama orang 

Indonesia. Sebagai contoh, tulisan Azrul Anwar tahun 2009 adalah (Anwar, 2009), bukan 

(Azrul, 2009) atau (Azrul Anwar, 2009). Contoh penunjukan sumber pustaka sistem Harvard 

dalam teks berdasarkan Anglia Ruskin University dengan sedikit modifikasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Nama penulis pada bagian permulaan kalimat. 

Jarret (1959) menyebutkan bahwa marga Artocarpus di Asia mencakup sejumlah 50 

jenis. 

2. Nama penulis pada bagian tengah kalimat. 

Leukoplas yang mengandung butir-butir amilum yang besar ditemukan oleh Diers 

(1963) di dalam buluh serbuk Oenothera hookeri. 

3. Nama penulis pada bagian akhir kalimat. 

Penggunaan sterilisator autoklaf dapat memberikan pengaruh baik atau buruk terhadap 

pertumbuhan, tergantung pada gula yang dipergunakan dalam medium (Supraptopo, 

1979). 

4. Penulis 2 orang. 

Jika penulis terdiri dari 2 orang, maka keduanya harus disebutkan. Kedua nama dapat 

dipisahkan dengan kata “dan” maupun tanda “&”. 

Contoh:  

Philips dan Andrew (1966) menemukan spermatozoa pada testis Hereford yang 

berumur 224 hari. 

Philips & Andrew (1966) menemukan spermatozoa pada testis Hereford yang berumur 

224 hari. 
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5. Penulis 3 orang. 

Jika penulis terdiri dari 3 orang, maka ketiganya harus dituliskan. 

Contoh: Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa…… (Green, Harris, dan Dunne, 

1969). 

Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa…… (Green, Harris, & Dunne, 1969). 

6. Penulis lebih dari 3 orang. 

Kalau penulis lebih dari 2 orang, maka yang dicantumkan hanya penulis 1 diikuti 

dengan et al. (kata al. diakhiri dengan tanda titik karena merupakan singkatan, namun 

et tidak diakhiri tanda titik karena bukan merupakan singkatan).  

Buluh serbuk sari Lilium lingiflorum mengandung sejumlah besar amiloplas (Rosen et 

al., 1964). 

7. Yang diacu lebih dari 2 sumber. 

a. Kalau nama penulis masuk dalam uraian/teks, semua sumber disebutkan. 

Contoh: Menurut Shuka dan Misra (1979), Davis dan Heywood (1973), dan 

Heywood (1976), studi mengenai kekerabatan merupakan bagian studi 

sistematik. 

b. Jika penulis tidak masuk dalam uraian/teks, maka antara sumber-sumber itu 

dicantumkan tanda titik koma. 

Contoh: Pemberian vitamin C biasanya dimaksudkan untuk mencegah 

terjadinya pencoklatan permukaan irisan jaringan yang disebabkan oleh reaksi 

oksidasi senyawa polifenol menjadi quinon yang berwarna coklat (Wereing dan 

Philips, 1976; Bidwell, 1979; Harisuseno, 1974). 

8. Pengutipan dari sumber kedua 

Pengutipan dari sumber kedua harus menyebutkan nama penulis aslinya, dan nama 

penulis yang buku atau majalahnya dibaca. Dalam hal ini, yang harus disebutkan 

tahunnya adalah sumber/buku/majalah yang langsung dibaca.  

Contoh: Hasil yang sama ditunjukkan pula oleh penelitian lain (Vasil dan Hildebrandt, 

1968 dalam Stevess, 1972). 

Atau dapat pula ditulis sebagai berikut: 

Menurut Vasil dan Hildebrandt (1968) dalam Stevess (1972), hasil yang sama telah 

berhasil ditunjukkan.  

Dalam hal ini yang ditulis dalam daftar pustaka hanyalah tulisan Stevess (1972). Jadi 

Stevess (yang tahun tulisannya adalah 1972) adalah penulis yang tulisannya langsung 
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dibaca, namun demikian diusahakan sedapat-dapatnya yang dibaca ialah sumber 

aslinya. 

9. Jika terdapat dua atau lebih sumber pustaka dengan nama penulis dan tahun yang sama, 

maka di belakang tahun dituliskan huruf kecil a, b dan seterusnya.  

Contoh: (Bajus et al., 1979a) (Bajus et al., 1979b) (Freeman, 2006a; 2006b). 

Contoh lain dalam kalimat: Bloggs (1993a; 1993b) telah berkali-kali menyatakan 

bahwa ……. 

10. Sumber pustaka merupakan bab dalam buku yang memiliki editor. 

Jika suatu sumber pustaka diambil dari satu bab dalam buku yang memiliki editor, maka 

yang dituliskan dalam teks adalah nama penulis, bukan editor. 

Contoh: Dalam tulisan mengenai informasi kesehatan, Smith (1975) menyatakan 

bahwa …… 

11. Penulis merupakan lembaga. 

Jika penulis merupakan suatu lembaga dan tidak menyebutkan identitas penulis secara 

personal, maka lembaga tersebut dituliskan dalam sitasi. Jika nama lembaga tersebut 

panjang, maka penyingkatan nama di dalam teks diperbolehkan jika kepanjangan dari 

singkatan tersebut telah dituliskan saat pertama kali kemunculan. 

Contoh pada kemunculan pertama: 

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia 

(Balitbangkes RI) tahun 2007 menunjukkan bahwa ……………… 

 Pada kemunculan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut: 

Penelitian epidemiologi terbaru menunjukkan angka penyakit tidak menular di 

Indonesia telah menjadi pembunuh utama pada berbagai usia (Balitbangkes RI, 2013). 

12. Mengutip teks asli dari publikasi lain. 

Jika akan memasukkan teks dari suatu sumber yang telah dipublikasi secara verbatim 

dalam naskah, maka kalimat asli harus dibuka dan ditutup dengan tanda kutip. Dalam 

konteks ini, kalimat asli tidak boleh diparafrase. 

Contoh: penulis menyatakan bahwa “………………………” (Jones, 1967). 

13. Kitab suci. 

Dalam menuliskan ayat dari kitab suci, harus ditulis dengan jelas lokasi teks dengan 

menggunakan penomoran yang tepat. Contoh: QS. 1:1. 

14. Tabel dan diagram. 

Tabel dan diagram harus diberi sumber, dituliskan di bawah tabel/diagram yang 

dimaksud. 
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Contoh: 

Tabel 1. Lima Penyakit dengan Persentase Tertinggi di Indonesia 

No. Nama Penyakit Persentase Kasus 

   

   

   

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2007 

 

Sumber pustaka yang dimasukkan pada contoh ini adalah Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, 2007. 

 

Bila tabel dan diagram tersebut merupakan hasil reproduksi dari sumber kedua, maka 

dituliskan seperti berikut: 

 

Tabel 1. Lima Penyakit dengan Persentase Tertinggi di Indonesia (Sumber: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2007) 

No. Nama Penyakit Persentase Kasus 

   

   

   

Gunawan, 2009 

Sumber pustaka yang dimasukkan pada contoh ini adalah Gunawan, 2009 karena 

sumber inilah yang dibaca langsung. 

 

Adapun cara penulisan sumber literatur di daftar pustaka untuk berbagai jenis sitasi 

pada sistem Harvard adalah: 

1. Buku dengan satu penulis 

Brown, R., 2005. Management in the media: decision makers. 4th ed. Harlow: FT 

Prentice Hall. 

2. Buku dengan banyak penulis 

Urutan nama dituliskan sesuai dengan urutan kemunculan dalam buku. Pada panduan 

ini, bila penulis lebih dari 6 orang, maka di daftar pustaka boleh ditulis sebagai et al. 

setelah nama keenam. 
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Adams, R.J., Weiss, T.D. and Coatie, J.J., 2010. The World Health Organisation, its 

history and impact. London: Perseus. 

Barker, R., Kirk, J. and Munday, R.J., Miller, S., Rourke, M., Black, J., et al., 1988. 

Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: Indiana University Press. 

3. Buku dengan editor/penyunting. 

Keene, E. ed., 1988. Natural language. Cambridge: University of Cambridge Press. 

4. Bab dalam buku 

Smith, J., 1975.  A source of information. In: W. Jones, ed. 2000. One hundred and one 

ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press. Ch.2. 

pp. 50-62. 

5. Beberapa referensi dengan penulis yang sama dengan tahun yang sama 

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

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

6. Beberapa referensi dengan penulis yang sama dengan tahun yang sama 

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

Soros, G., 1969. Beyond the road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press. 

7. Buku yang diterjemahkan 

Canetti, E., 2001. The voices of Marrakesh: a record of a visit. Translated from German 

by J.A. Underwood. San Francisco: Arion. 

8. Buku yang dicetak ulang 

Keynes, J.M., 1936. The general theory of employment, interest, and money. Reprint 

1988. London: Palgrave Macmillian. 

9. Buku elektronik 

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

Available through: Anglia Ruskin University Library website 

http://libweb.anglia.ac.uk [Accessed 12 May 2010]. 

10. Dokumen PDF 

Department of Health, 2008. Health inequalities: progress and next steps. [pdf] London: 

Department of Health. Available at: 

http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsP

olicyAndGuidance/DH_085307 [Accessed 9 June 2008]. 

11. Berkala ilmiah/jurnal 

Untuk jurnal yang memiliki edisi cetak dan elektronik dapat dicantumkan sebagai jurnal 

cetak. 

http://libweb.anglia.ac.uk/
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_085307
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_085307


 

77 

 

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir FKIK UNIB 

Perry, C., Reading, J.L., Williams, T.Y., Andrews, K.S. and Wilson, P.R., 2001. What 

health care assistants know about clean hands. Nursing Times, 25 May, 97(22), 

pp. 63-64. 

12. Berkala ilmiah/jurnal yang tersedia di website/database perpustakaan universitas 

Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an in depth look. Political Science 

Quarterly, [e-journal] 42(6). Available through: Anglia Ruskin University 

Library website http://libweb.anglia.ac.uk [Accessed 12 June 2005]. 

Katchamart, W., Trudeau, J., Phumethum, V. and Bombardier, C., 2010. Methotrexate 

monotherapy versus methotrexate combination therapy with non-biologic 

disease modifying anti-rheumatic drugs for rheumatoid arthritis. Cochrane 

Database of Systematic Reviews, [online] 4 (CD008495) Available at: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008495/abstract 

[Accessed 6 August 2013]. 

Bila merupakan artikel early view/ahead of printing, maka dituliskan sbb. 

Currie, G.P., Small, I. and Douglas, G., 2013. Long acting β2 agonists in adult asthma. 

BMJ [e-journal] Early view article: Accepted 20 May 2013, Published 6 August 

2013, BMJ 2013;347:f4662. Available at: 

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f4662 [Accessed 8 August 2013]. 

Woolley, E. and Muncey, T., (in press) Demons or diamonds: a study to ascertain the 

range of attitudes present in health professionals to children with conduct 

disorder. Journal of Adolescent Psychiatric Nursing. (Accepted for publication 

December 2002). 

13. Artikel majalah atau jurnal yang tersedia di internet 

Kipper, D., 2008. Japan’s new dawn. Popular Science and Technology, [online] 

Available at: http://www.popsci.com/popsci37b144110vgn/html [Accessed 22 

June 2009]. 

14. Abstrak jurnal dari database 

Penggunaan abstrak dalam jurnal masih diperbolehkan namun sedapat-dapatnya 

menggunakan full text. 

Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: a brief look. Political Science 

Quarterly, [e-journal] 42(6). Abstract only. Available through: Anglia Ruskin 

University Library website http://libweb.anglia.ac.uk [Accessed 12 June 2005]. 

15. Artikel koran 

http://libweb.anglia.ac.uk/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008495/abstract
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f4662
http://www.popsci.com/popsci37b144110vgn/html
http://libweb.anglia.ac.uk/
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Slapper, G., 2005. Corporate manslaughter: new issues for lawyers.The Times, 3 Sep. 

p.4b. 

Angka 4 menyatakan halaman 4 dan b menyatakan kolom kedua dari kiri. Bila artikel 

koran tidak menyatakan penulis, maka dapat dituliskan sebagai: 

Times, 2005. Corporate manslaughter: responces from the legal profession (Editorial 

comments), The Times, 8 Sep. p.4b. 

16. Artikel koran online 

Chittenden, M., Rogers, L. and Smith, D., 2003. Focus: ‘Targetitis ails NHS. Times 

Online, [online] 1 June. Available at: 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/scotland/art1138006.ece [Accessed 

17 March 2005]. 

17. Undang-undang 

Higher Education Act 2004. (c.8). London: HMSO. 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara 

RI Tahun 1999, No. 60. Jakarta: Sekretariat Negara. 

18. Peraturan pemerintah di bawah undang-undang 

Public Offers of Securities Regulations 1995. 1995 SI 1995/1537. London: HMSO. 

Keputusan Presiden tentang Perizinan Penerbangan Dalam dan Atas Wilayah Republik 

Indonesia. 1972 No. 4 Tahun 1972. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI 

19. Surat perintah 

Royal Commission on civil liability and compensation for personal injury, 1978. 

(Pearson Report) (Cmnd. 7054). London: HMSO. 

20. Kode etik/sejenisnya 

NMC, 2008. The code: Standards of conduct, performance and ethics for nurses and 

midwives. 

21. Laporan tahunan 

Marks & Spencer, 2004. The way forward, Annual report 2003-2004. London: Marks 

& Spencer. 

Marks & Spencer, 2004. Annual report 2003-2004. [online] Available at: http://www-

marks-and-spencer.co.uk/corporate/annual2003/ [Accessed 4 June 2005]. 

22. Arsip 

Brown, P.S., 1915. An address to the Farmer. [manuscript] Holdbury Collection. 600. 

London: Holdbury Library. 

23. Standar nasional/internasional 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/scotland/art1138006.ece
http://www-marks-and-spencer.co.uk/corporate/annual2003/
http://www-marks-and-spencer.co.uk/corporate/annual2003/
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International Standards Office, 1998. ISO 690 – 2 Information and documentation: 

Bibliographical references: Electronic documents. Geneva: ISO. 

British Standards Institution, 2011. BS EN 594:2011 Timber structures. Test methods. 

Racking strength and stiffness of timber frame wall panels. British Standards 

Online [online] Available through: Anglia Ruskin University Library website 

http://libweb.anglia.ac.uk [Accessed 31 August 2011]. 

24. Paten/HAKI 

Graham, C.P., Fonti, L. and Martinez, A.M., American Sugar Co., 1972.  Tableting 

sugar and compositions containing it. U.S. Pat. 3,642,535. 

25. Laporan dan makalah konferensi 

UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 2005. 6th 

Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent 

governance.  Seoul, Republic of Korea, 24-27 May 2005. New York: United 

Nations. 

Brown, J., 2005. Evaluating surveys of transparent governance. In: UNDESA (United 

Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global forum on 

reinventing government: towards participatory and transparent governance. 

Seoul, Republic of Korea, 24-27 May 2005. New York: United Nations. 

26. Laporan organisasi 

Department of Health, 2001. National service framework for older people. London: 

Department of Health. 

Department of Health, 2001. National service framework for older people. [pdf] 

London: Department of Health. Available at: 

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/do

cuments/digitalasset/dh_4071283.pdf [Accessed 12 September 2011]. 

27. Skripsi/tesis/disertasi 

Richmond, J., 2005. Customer expectations in the world of electronic banking: a case 

study of the Bank of Britain. Dissertation. Anglia Ruskin University. 

Fisher, C.W., 2008. The legacy of leadership - a study of leadership influence within a 

single organisation. Thesis. University of Sheffield. Available at: 

<uk.bl.ethos.489114> [Accessed 30.07.2012]. 

28. Materi kursus/kuliah 

Williams, B., 2008. Guide to project management, BD45001S Management. Anglia 

Ruskin University, unpublished. 

http://libweb.anglia.ac.uk/
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4071283.pdf
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4071283.pdf
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Williams, B., 2008. Guide to project management, BD45001S Management. [online 

via internal VLE] Anglia Ruskin University. Available at: < J:\AIBS\AIBS 

Admin\ASSESSMENT MATERIAL\ASSESSMENT MATERIAL 2009-

10\IBS & MARKETING & MA ARTS\IBS Sem 2 2009-10 Approved 

Material\Sem 2> [Accessed Date 13 June 2008]. 

Kode BD45001S merupakan kode mata kuliah. 

29. Wawancara 

Ahern, B., 1999. Interview on Morning Ireland. Interviewed by John Boyd. [radio] RTE 

Radio 1, 15 February 1999, 08:30. 

RCN, 2009. RCN praises health care staff as infections continue to fall. [press release] 

18 June 2009. Available at: 

http://www.rcn.org.uk/newsevents/news/article/uk/rcn_praises_health_care_st

aff_as_infections_continue_to_fall [Accessed 23 June 2009]. 

30. Siaran pers 

RCN, 2009. RCN praises health care staff as infections continue to fall. Press release, 

18 June 2009. 

31. Kitab suci 

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 1989. Semarang: Toha Putera.  

The Bible: Contemporary English Version, 2000. London: Harper Collins. 

32. Kamus 

Chambers, 2010. Chambers paperback dictionary thesaurus. London: Chambers 

Harpers Publishers Ltd. 

Encyclopaedia Britannica, 2012. Encyclopædia Britannica Online. [online] London: 

Encyclopædia Britannica (UK). Available through: 

<encyclopaediabritannica.co.uk/intro> [Accessed 12 June 2011]. 

Kata “Chambers” dan “Encyclopaedia Britannica” merupakan penerbit dari kamus 

yang dimaksud. 

33. Website 

NHS Evidence, 2003. National Library of Guidelines. [online] Available at: 

http://www.library.nhs.uk/guidelinesFinder [Accessed 10 October 2009]. 

34. Organisasi/komite sebagai penulis 

Royal College of Nursing, 2007.  Administering intravenous therapy to children in the 

community setting: Guidance for nursing staff. London: RCN. 

http://www.rcn.org.uk/newsevents/news/article/uk/rcn_praises_health_care_staff_as_infections_continue_to_fall
http://www.rcn.org.uk/newsevents/news/article/uk/rcn_praises_health_care_staff_as_infections_continue_to_fall
http://www.library.nhs.uk/guidelinesFinder
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Nama organisasi/komite dapat dituliskan sebagai singkatan bila merupakan bagian dari 

nama resmi, contohnya BBC News, CNN Indonesia, BBC Philharmonic Orchestra. 

35. Publikasi di website 

Independent Inquiry into Access to Healthcare for People with Learning Disabilities, 

n.d. Healthcare for all. [online] Available at: 

http://www.iahpld.org.uk/Healthcare_easy_final.pdf [Accessed 10 April 2009]. 

36. Gambar/foto 

Beaton, C., 1956. Marilyn Monroe. [photograph] (Marilyn Monroe’s own private 

collection). 

Dean, R., 2008. Tales from Topographic Oceans. [electronic print] Available at: 

http://rogerdean.com/store/product_info.php?cPath=4&products_id=88 

[Accessed 18 June 2008]. 

37. Peta tercetak dan digital 

Ordnance Survey, 2006. Chester and North Wales. Landranger series, Sheet 106, 

1:50000. Southampton: Ordnance Survey. 

Ordinance Survey, 2011. Anglia Ruskin University: Chelmsford Campus, 1:1.500. 

EDINA Digimap [online] Available through: Anglia Ruskin University Library 

http://libweb.anglia.ac.uk [Accessed 31 August 2011]. 

Google Earth 6.0, 2008. Hylands House and Estates 51°42'39.17"N, 0°26'11.30"W, 

elevation 60M. 3D Buildings data layer.[online] Available through: 

http://www.google.com/earth/index.html [Accessed 31 August 2011]. 

 

Pada sistem referensi Vancouver, tidak ditampilkan nama penulis dan tahun penulisan 

di teks namun diberi penomoran sesuai dengan urutan kemunculan. Urutan kemunculan ditulis 

dengan angka Arab dengan format superscript di belakang tanda baca. Angka tersebut tidak 

perlu diberi tanda kurung dalam bentuk apapun. Contoh penulisan sistem referensi Vancouver 

dalam teks ditampilkan pada ketiga paragraf di bawah ini. 

Deficiency of insulin action in target organs is the etiology of  carbohydrate, lipid, and 

protein metabolism anomalies,1 which can progress to dyslipidemic state overtime. Enhanced 

blood triglyceride level is one of many characteristics of diabetic dyslipidemia. Excessive level 

of blood triglyceride is concidered to be atherogenic. Data from previous study shows that 

elevated triglyceride level is strongly associated with myocardial infarction.2 

In animal models, diabetic state can be induced by streptozotocin (STZ) which has 

selective cytotoxicity. Because its transport is mediated by glucose transporter 2 (GLUT2), it 

http://www.iahpld.org.uk/Healthcare_easy_final.pdf
http://rogerdean.com/store/product_info.php?cPath=4&products_id=88
http://libweb.anglia.ac.uk/
http://www.google.com/earth/index.html


 

82 

 

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir FKIK UNIB 

can selectively destroy pancreatic β cells.10,11 Combination of STZ and nicotinamide is another 

method of inducing type 2 DM. Nicotinamide overload will enhance N1-methylnicotinamide 

level, which eventually will aggravate oxidative stress mediated by the change in 

NAD+/NADH ratio. Consequently, insulin resistance and hyperglycemia will occur.12 

Subsequently, 24 rats were randomly chosen to be injected intraperitoneally with 60 

mg/kgBW STZ and 120 mg/kgBW nicotinamide to induce DM,14 meanwhile, 3 other rats were 

put into normal-placebo group (K1). Rats were fasted overnight before induction.10 

Streptozotocin was eluted in citrate buffer (pH 4.5) and nicotinamide was eluted in normal 

saline. Rats were first injected with STZ followed by nicotinamide injection 15 minutes after 

STZ administration. After 7-14 days of injection, fasting blood glucose levels were examined. 

Rats were considered diabetic if fasting blood glucose level > 126 mg/dL.14 

 

Penggunaan sitasi sistem Vancouver pada tabel adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Lima Penyakit dengan Persentase Tertinggi di Indonesia1 

No. Nama Penyakit Persentase Kasus 

   

   

   

 

 

Pedoman lengkap sistem Vancouver dapat dilihat pada Citing Medicine edisi kedua 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&amp;depth=2). Adapun cara 

penulisan sumber literatur di daftar pustaka untuk berbagai jenis sitasi pada sistem Vancouver 

adalah: 

A. Buku dengan satu penulis atau editor 

1. Mason J. Concepts in dental public health. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins; 2005. 

2. Ireland R, editor. Clinical textbook of dental hygiene and therapy. Oxford: Blackwell 

Munksgaard; 2006. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&amp;depth=2
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B. Buku dengan 2-6 penulis/editor 

3. Miles DA, Van Dis ML, Williamson GF, Jensen CW. Radiographic imaging for the 

dental team. 4th ed. St. Louis: Saunders Elsevier; 2009. 

4. Dionne RA, Phero JC, Becker DE, editors. Management of pain and anxiety in the 

dental office. Philadelphia: WB Saunders; 2002. 

C. Buku dengan penulis/editor lebih dari enam orang 

5. Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al., editors. 

Harrison’s principles of internal medicine. 17th ed. New York: McGraw Hill; 2008. 

D. Organisasi sebagai penulis 

6. Canadian Dental Hygienists Association. Dental hygiene: definition and scope. Ottawa: 

Canadian Dental Hygienists Association; 1995. 

E. Dokumen pemerintah 

7. Canada. Environmental Health Directorate. Radiation protection in dentistry: 
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sebaiknya singkat dan informatif. 

3) Lambang Universitas Bengkulu dengan diameter 5 cm, titik tengahnya berjarak 12 

cm dari tepi atas. 

4) Nama lengkap mahasiswa tanpa gelar yang diikuti NIM dan kata ”dkk” diketik 21 

cm dari tepi atas. 

5) Tulisan “PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN 

DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU, berjarak 24 cm dari 

tepi atas. 

6) Tahun penulisan naskah diketik 3 cm dari tepi bawah. 

Contoh halaman sampul terdapat pada Lampiran 11. 

b. Surat pernyataan persetujuan naskah untuk dipublikasikan. Format penulisan 

ditampilkan pada Lampiran 15. 

c. Halaman persetujuan naskah publikasi. Format penulisan ditampilkan pada Lampiran 

16. 

d. Halaman abstrak 

Abstrak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Baik pada abstrak bahasa 

Indonesia maupun Inggris, memuat hal-hal berikut: 
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1) pada bagian paling atas dari halaman abstrak diketik judul naskah dalam Bahasa 
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penulis dicantumkan seperti aslinya, tidak dibalik seperti pada daftar pustaka dan 

sitasi. Yang dapat dimasukkan sebagai penulis naskah publikasi adalah mereka 

yang memenuhi ketiga kriteria International Committee of Medical Journal Editors 

2016 berikut:  
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pengumpulan, analisis, atau interpretasi data;  

b) menyusun naskah atau memberikan revisi yang isinya penting secara 

intelektual; 
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pekerjaan telah diteliti dan dipecahkan dengan tepat. 

Penulis pertama adalah mahasiswa, sedangkan penulis kedua, ketiga dst adalah 

kesepakatan antara para penulis;  

3) di bawah nama penulis dicantumkan lembaga/program studi dan fakultas tempat 

penulis kuliah/bekerja.  

4) sesudah hal-hal tersebut, diketik kata ABSTRAK (untuk versi Bahasa Indonesia) 

dan ABSTRACT (untuk versi Bahasa Inggris). Abstrak disajikan secara singkat 

sebanyak-banyaknya 1 halaman dengan diketik 1 spasi, terdiri dari 4 paragraf dan 

paling banyak terdiri dari 350 kata. Uraian dalam abstrak memuat tentang: 

a) Paragraf pertama: Latar Belakang atau Background (sudah termasuk tujuan 

penelitian); 

b) Paragraf kedua: Metode atau Methods; 

c) Paragraf ketiga: Hasil atau Results; 

d) Paragraf keempat: Kesimpulan atau Conclusions. 

Latar Belakang atau Background terdiri dari 2-3 kalimat tentang latar belakang 

penelitian, dan sebuah kalimat tentang tujuan penelitian. Metode atau Methods 

berisi: Rancangan/desain penelitian, lokasi penelitian, sampel, variabel terikat dan 

bebas, cara mengukur variabel (teknik pengumpulan data), dan metode analisis 

data. Hasil Penelitian atau Results berisi hasil utama penelitian. Simpulan atau 
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Conclusions terdiri dari 1-2 kalimat simpulan penelitian, bisa ditambahkan sebuah 

kalimat implikasi atau saran penelitian. 

Bagian awal dari tiap paragraf tidak diketik menjorok ke dalam, tetapi antara 

paragraf satu dengan paragraf berikutnya diberi jarak 2 spasi. Pada awal dari 

paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat berturut-turut diketik tulisan: ”Latar 

Belakang:”, ”Metode:”, ”Hasil:” dan ”Kesimpulan:” atau dalam Bahasa Inggris: 

”Background:”, ”Methods:”, ”Results:”, dan ”Conclusions:”. Kata kunci 

(Keywords) yang dicantumkan pada abstrak maksimal 5 kata/frasa. 

Contoh abstrak dapat dilihat pada Lampiran 12 dan 13. 

e. Halaman naskah utama 

Halaman/bagian ini memuat tentang: 

1) Pendahuluan; 

2) Subjek dan Metode; 

3) Hasil-hasil; 

4) Pembahasan. 

Pendahuluan berisi latar belakang/alasan mengapa dilakukan penelitian itu, diakhiri 

dengan masalah penelitian atau tujuan penelitian, dan jika perlu hipotesis. Subjek dan 

Metode berisi metodologi penelitian, meliputi: rancangan/desain penelitian, lokasi 

penelitian, populasi penelitian, besar sampel, dan teknik sampling, variabel bebas dan 

terikat yang diteliti, definisi operasional variabel yang diteliti, alat ukur (instrumen) 

variabel, dan metode analisis statistik. 

Hasil-hasil menyajikan karakteristik data sampel dan temuan-temuan utama penelitian. 

Pembahasan berisi diskusi yang menghubungkan dan membandingkan hasil penelitian 

dengan teori yang diuji dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Pembahasan diakhiri 

dengan menyebutkan keterbatasan penelitian, kesimpulan, implikasi dan saran. 

 

f. Halaman daftar pustaka 

Daftar pustaka disusun menurut sistem Harvard (naskah pertama) dan Vancouver 

(naskah kedua). 

3. Tabel, bagan/gambar, dan grafik dibuat jelas, diberi nomor urut dalam naskah dan disertai 

keterangan yang jelas. Judul tabel ditempatkan di atas tabel, judul gambar ditempatkan di 

bawah gambar/bagan. Setiap tabel/gambar yang bukan merupakan karya sendiri harus 

diberi sitasi. 
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4. Bahasa Indonesia yang digunakan mengikuti pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia 

Yang Disempurnakan. Bila ada kata asing yang tidak ada padanannya, kata asing tersebut 

dicetak miring. Nama orang asing (misalnya Drummond) atau tempat asing (misalnya, 

Oxford, UK) tidak ditulis miring. Kata serapan asing yang sudah diindonesiakan (misalnya: 

aktivitas, efektivitas, respons) tidak perlu ditulis miring. 
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Lampiran 7. Contoh Sampul Depan Proposal Skripsi 
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GAMBARAN HISTOPATOLOGIS SEL HEPAR MENCIT (Mus musculus) YANG 
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Lampiran 8. Contoh Sampul Depan Laporan Hasil Skripsi 

 

PENGARUH PEMBERIAN JUS JINTAN HITAM (Nigella Sativa) 

TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGIS SEL HEPAR 

MENCIT (Mus musculus) YANG DIINDUKSI 

PERHIDROL 
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Lampiran 9. Contoh Persetujuan Validasi Proposal dan Ujian Skripsi 

 

PERSETUJUAN 

Proposal Penelitian/Skripsi dengan judul: Pengaruh Pemberian Jintan Hitam (Nigella 

Sativa) terhadap Gambaran Histopatologis Sel Hepar Mencit (Mus musculus) yang 

Diinduksi Perhidrol 

 

Sarah Unaisah, NPM: H0101990, Tahun: 2014 

Telah disetujui untuk diuji di hadapan Tim Validasi Proposal 

Penelitian/Dewan Penguji Skripsi Program Studi Kedokteran  

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu  

Pada Hari ..........., Tanggal ............. 20.... 

 

Pembimbing Utama      Pembimbing Pendamping 

 

 

 

dr. Zayadi Zainuddin, M.Pd.Ked.   dr. Marisadonna Asteria, M.Biomed. 

NIP.         NIP.  

 

Penguji Utama      Penguji Pendamping 

 

 

 

dr. Noor Diah Erlinawati, M.Gizi   dr. Enny Nugraheni S., M.Biomed. 

NIP.       NIP.  

Tim Riset 

 

 

dr. Sylvia Rianissa Putri, M.Sc. 

NIP.  

  



 

93 

 

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir FKIK UNIB 

Lampiran 10. Contoh Lembar Pengesahan Skripsi 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

Skripsi dengan judul: Pengaruh Pemberian Jintan Hitam (Nigella Sativa) terhadap 

Gambaran Histopatologis Sel Hepar Mencit (Mus musculus) yang Diinduksi Perhidrol 

 

Sarah Unaisah, NPM: H0101990, Tahun: 2012 

 

Telah diuji dan sudah disahkan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi 

Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu 

Pada Hari ....... , Tanggal ............... 20..... 

 

Pembimbing Utama      Pembimbing Pendamping 

 

 

 

dr. Zayadi Zainuddin, M.Pd.Ked.   dr. Marisadonna Asteria, M.Biomed. 

NIP.         NIP.  

 

Penguji Utama      Penguji Pendamping 

 

 

 

dr. Noor Diah Erlinawati, M.Gizi   dr. Enny Nugraheni S., M.Biomed. 

NIP.       NIP.  

 

Dekan, 

 

 

Nama 

NIP.  
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Lampiran 11. Contoh Lembar Pernyataan 

 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang 

pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 

oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 

pustaka. 

 

 

 

Bengkulu, ........................... 

 

 

 

 

Sarah Unaisah 

NPM. H0101990 
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Lampiran 12. Contoh Halaman Isi Proposal 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sari Pustaka 

2.1.1. Jintan Hitam 

2.1.1.1. Karakteristik Jintan Hitam 

 Jintan hitam (Nigella sativa) merupakan salah satu spesies dari genus Nigella yang 

memiliki 25 spesies tanaman dan termasuk family Ranunculaceae. Tanaman jintan hitam 

dipercaya berasal dari daerah Mediterania, namun saat ini telah dibudidayakan di berbagai 

belahan dunia, termasuk di Eropa Selatan, Afrika Utara, dan Asia Selatan. 

 Jintan hitam mengandung berbagai fitokimia, dengan rincian: 

1. Senyawa fenol. 

a. Flavonoid. 

i.   

1)    

a)     

i)     

(1)    

(a)     

(i)  
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Lampiran 13. Contoh Sampul Naskah Publikasi 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

PENGARUH PEMBERIAN JUS JINTAN HITAM (Nigella Sativa) 

TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGIS SEL HEPAR 

MENCIT (Mus musculus) YANG DIINDUKSI 

PERHIDROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah Unaisah (H0101990) dkk 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS BENGKULU 

BENGKULU 

2012 



 

97 

 

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir FKIK UNIB 

  

Lampiran 14. Contoh Halaman Abstrak dalam Bahasa Indonesia 

 

Berikut ini adalah contoh abstrak di laporan skripsi. 

ABSTRAK 

 

Pengaruh Pemberian Jus Lidah Buaya (Aloe vera) terhadap Kerusakan Histologis Sel 

Hepar Mencit (Mus musculus) yang Diinduksi Parasetamol 

 

Rudy Hartawan1, Pembimbing Utama2, Pembimbing Pendamping3  
1Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu, 2Bagian ….. 

Fakultas ….. Universitas ….., 3 SMF …. Rumah Sakit …… 

 

 

Latar Belakang: Tanaman Lidah Buaya (Aloe vera) diketahui mengandung berbagai macam 

antioksidan yang diduga bersifat hepatoprotektif. Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa 

jus lidah buaya (Aloe vera) dapat mencegah kerusakan histologis sel hepar mencit (Mus 

musculus) yang diinduksi parasetamol. 

Metode: Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik dengan post test only control group 

design. Sampel berupa mencit Swiss webster jantan, berumur 2-3 bulan, berat badan ± 20 gram. 

Sampel diambil secara incidental sampling sebanyak 28 ekor, dibagi merata dalam 4 kelompok 

secara acak. Kelompok kontrol (KK) dan kelompok perlakuan I (KP1) diberi aquades peroral 

0,2 ml/20 g BB mencit perhari selama 14 hari berturut-turut. Kelompok perlakuan II (KP2) 

diberi jus lidah buaya peroral 0,1 ml/20 g BB mencit perhari dan kelompok perlakuan III (KP3) 

diberi jus lidah buaya peroral 0,2 ml/20 g BB mencit perhari selama 14 hari. Parasetamol 

peroral 0,1 ml/20 g BB mencit perhari diberikan pada KP1, KP2, dan KP3 pada hari ke-12, 13, 

dan 14 satu jam setelah pemberian jus lidah buaya. Pada hari ke-15, mencit dikorbankan dan 

diambil heparnya untuk pembuatan preparat dengan pengecatan HE. Kerusakan sel hepar 

diamati dengan menghitung jumlah inti sel yang mengalami piknosis, karioreksis, dan 

kariolisis dari tiap 100 sel hepar di sekitar vena sentralis hepar. Data dianalisis dengan uji 

Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney (α = 0,05). 

Hasil: Jumlah sel hepar yang mengalami kerusakan paling banyak adalah pada KP1, kemudian 

diikuti pada KP2, KP3, dan paling sedikit pada KK. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan 

perbedaan yang bermakna diantara keempat kelompok dengan p=0,000 (p<0,05). Hasil uji 

Mann-Whitney juga menunjukkan perbedaan yang bermakna antara KK-KP1, KK-KP2, KK-

KP3, KP1-KP2, KP1-KP3, KP2-KP3 dengan masing-masing p=0,000 (p<0,05). 

Kesimpulan: Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian jus lidah buaya 

dapat mencegah kerusakan histologis sel hepar mencit yang diinduksi parasetamol. 
Peningkatan dosis jus lidah buaya terbukti semakin meningkatkan efek proteksinya terhadap 

sel hepar. 

 

Kata kunci: jus lidah buaya, parasetamol, kerusakan histologis sel hepar 

 

 

Contoh abstrak untuk naskah publikasi adalah: 
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Pengaruh Pemberian Jus Lidah Buaya (Aloe vera) terhadap Kerusakan Histologis Sel 

Hepar Mencit (Mus musculus) yang Diinduksi Parasetamol 

 

Rudy Hartawan1, Pembimbing Utama2, Pembimbing Pendamping3  
1Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu, 2Bagian ….. 

Fakultas ….. Universitas ….., 3 SMF …. Rumah Sakit …… 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Tanaman Lidah Buaya (Aloe vera) diketahui mengandung berbagai macam 

antioksidan yang diduga bersifat hepatoprotektif. Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa 

jus lidah buaya (Aloe vera) dapat mencegah kerusakan histologis sel hepar mencit (Mus 

musculus) yang diinduksi parasetamol. 

Metode: Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik dengan post test only control group 

design. Sampel berupa mencit Swiss webster jantan, berumur 2-3 bulan, berat badan ± 20 gram. 

Sampel diambil secara incidental sampling sebanyak 28 ekor, dibagi merata dalam 4 kelompok 

secara acak. Kelompok kontrol (KK) dan kelompok perlakuan I (KP1) diberi aquades peroral 

0,2 ml/20 g BB mencit perhari selama 14 hari berturut-turut. Kelompok perlakuan II (KP2) 

diberi jus lidah buaya peroral 0,1 ml/20 g BB mencit perhari dan kelompok perlakuan III (KP3) 

diberi jus lidah buaya peroral 0,2 ml/20 g BB mencit perhari selama 14 hari. Parasetamol 

peroral 0,1 ml/20 g BB mencit perhari diberikan pada KP1, KP2, dan KP3 pada hari ke-12, 13, 

dan 14 satu jam setelah pemberian jus lidah buaya. Pada hari ke-15, mencit dikorbankan dan 

diambil heparnya untuk pembuatan preparat dengan pengecatan HE. Kerusakan sel hepar 

diamati dengan menghitung jumlah inti sel yang mengalami piknosis, karioreksis, dan 

kariolisis dari tiap 100 sel hepar di sekitar vena sentralis hepar. Data dianalisis dengan uji 

Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney (α = 0,05). 

Hasil: Jumlah sel hepar yang mengalami kerusakan paling banyak adalah pada KP1, kemudian 

diikuti pada KP2, KP3, dan paling sedikit pada KK. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan 

perbedaan yang bermakna diantara keempat kelompok dengan p=0,000 (p<0,05). Hasil uji 

Mann-Whitney juga menunjukkan perbedaan yang bermakna antara KK-KP1, KK-KP2, KK-

KP3, KP1-KP2, KP1-KP3, KP2-KP3 dengan masing-masing p=0,000 (p<0,05). 

Kesimpulan: Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian jus lidah buaya 

dapat mencegah kerusakan histologis sel hepar mencit yang diinduksi parasetamol. 

Peningkatan dosis jus lidah buaya terbukti semakin meningkatkan efek proteksinya terhadap 

sel hepar. 

 

Kata kunci: jus lidah buaya, parasetamol, kerusakan histologis sel hepar 
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Lampiran 15. Contoh Halaman Abstrak dalam Bahasa Inggris 

 

Berikut ini adalah contoh abstrak di laporan skripsi. 

 

ABSTRACT 

 

The Effect of Aloe vera Juice on Hepatic Cellular Damage of Paracetamol Induced Mice 

(Mus musculus) 

 

Rudy Hartawan1, Pembimbing Utama2, Pembimbing Pendamping3  
1Medical Program, Faculty of Medicine and Health Sciences, The University of Bengkulu; 2Department of ….. 

Faculty of ….. University ….; 3 Department of …. …… Hospital 

 

Background: (dalam bentuk present tense) 

Methods: (dalam bentuk past tense) 

Results: (dalam bentuk past tense) 

Conclusion: (dalam bentuk past tense) 

 

Keywords: 

 

 

Contoh abstrak untuk naskah publikasi adalah: 

 

The Effect of Aloe vera Juice on Hepatic Cellular Damage of Paracetamol Induced Mice 

(Mus musculus) 

 

Rudy Hartawan1, Pembimbing Utama2, Pembimbing Pendamping3  
1Medical Program, Faculty of Medicine and Health Sciences, The University of Bengkulu; 2Department of ….. 

Faculty of ….. University ….; 3 Department of …. …… Hospital 

 

ABSTRACT 

 

Background: (dalam bentuk present tense) 

Methods: (dalam bentuk past tense) 

Results: (dalam bentuk past tense) 

Conclusion: (dalam bentuk past tense) 

 

Keywords: 
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Lampiran 16. Contoh Tabel dan Gambar 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Rerata Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah Diastolik, dan Laju 

Nadi Sebelum dan Sesudah Pemberian Koloid Kelompok Kontrol dan Perlakuan. 

 
Keterangan: TDS = tekanan darah sistolik; TDD = tekanan darah diastolik; LN = laju nadi; SBP = 

sebelum pemberian perlakuan (koloid); SP = setelah perlakuan (koloid); *= berbeda bermakna secara 

statistik (p <0,05). 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Rerata Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah Diastolik, dan Laju 

Nadi Sebelum Pemberian Koloid dan Selama 30 menit Pengukuran pada Kelompok 

Kontrol dan Perlakuan 

 

Tabel 2.1. Lima Penyakit dengan Persentase Tertinggi di Indonesia 

No. Nama Penyakit Persentase Kasus 

   

   

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2007 



 

101 

 

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir FKIK UNIB 

 

Tabel 2.1. Lima Penyakit dengan Persentase Tertinggi di Indonesia (Sumber: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2007) 

No. Nama Penyakit Persentase Kasus 

   

   

   

   

Gunawan, 2009 
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Lampiran 17. Halaman Pernyataan Naskah Publikasi 

 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN NASKAH UNTUK DIPUBLIKASIKAN* 

 

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:  

Judul artikel : 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………......................................................................................................................... ... 

 

Penulis : 1. …………………………………………………………..…………………… 

(disertai gelar kesarjanaan) 

   2. ………………………………………………………………………………… 

(disertai gelar kesarjanaan) 

   3. ………………………………………………………………………………… 

(disertai gelar kesarjanaan) 

 

Nama dan alamat penulis untuk korespondensi:  

Nama   : 

………………………………………………………………………………………………………  

Alamat : 

……………………………………………………………………………………………………… 

Telp  : …………………………………….……  

E-mail  : ……………………………………………………………. 

 

Naskah tersebut sudah diperiksa dengan seksama oleh para pembimbing/penulis dan telah 

disetujui untuk dipublikasikan melalui Jurnal Kedokteran Raflesia** 

 ( ) penulis utama  ( ) corresponding author 

Yang membuat pernyataan***, 

Penulis 1:  ............................................................................................... Tanggal: ..........................  

Penulis 2:  ............................................................................................... Tanggal: ..........................  

Penulis 3:  ....................................................................................................... Tanggal: ..........................  

 

*) Lembar ini dapat diperbanyak 

**) Beri tanda X pada pilihan yang tepat 

***) Mohon ditandatangani oleh semua penulis. Bila salah satu penulis sulit dihubungi atau pindah 

alamat, maka bisa ditandatangani oleh correspondending author. 
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Lampiran 18. Halaman Persetujuan Naskah Publikasi 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

EFEK PEMBERIAN KUERSETIN TERHADAP KADAR TRIGLISERIDA SERUM 

DAN EKSPRESI LIPOPROTEIN LIPASE PADA JARINGAN OTOT RANGKA 

TIKUS MODEL DIABETES MELITUS TIPE 2 
 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh: 

Sylvia Rianissa Putri 

11/324580/PKU/12682 

 

 

 

Telah dipertahankan di depan dewan penguji 

Pada tanggal      September 2013 
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Pembimbing Utama 
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