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PRAKATA 

Buku panduan Tugas Akhir FKIK ini disusun secara teknis untuk memenuhi 

keseragaman penulisan dengan tata aturan dan tata letak yang sama dan jelas. Buku 

ini tersusun berdasarkan masukan dari tim koordinator Tugas Akhir FKIK dan 

mahasiswa sebagai bentuk dari evaluasi penulisan yang belum seragam dan konsisten. 

Aturan dalam penulisan harus diikuti oleh semua mahasiswa. Setiap mahasiswa yang 

sedang dalam tahap penyelesaian Tugas Akhir harus selalu berpedoman panduan 

penulisan ini. 

Buku panduan penulisan ini juga sangat penting dipahami pula oleh para 

pembimbing agar dapat memeriksa hasil penulisan mahasiswa dengan tepat. 

Pembimbing Tugas Akhir FKIK dapat menselaraskan panduan ini dengan aturan-

aturan yang ada di dalam buku Tugas Akhir FKIK ini. Sistim penulisan vancover yang 

menjadi sistim acuan penulisan dalam penulisan Tugas Akhir FKIK, hendaknya juga 

dipahami oleh dosen melalui informasi-informasi lainnya yang mungkin belum dirasa 

cukup dijelaskan dalam buku panduan ini. 

Buku panduan ini memuat segala bentuk persyaratan dalam mata kuliah Tugas 

Akhir FKIK, sehingga dosen dan mahasiswa bisa saling bersinergi dan mendapatkan 

panduan yang sesuai. Buku panduan ini adalah teknis penulisan saja. Tata aturan dan 

prosedur Tugas Akhir dapat dipelajari dari Prosedur Mutu Tugas Akhir FKIK. 

 

Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan Sarjana bertujuan agar calon Sarjana dapat memiliki kemampuan akademik 

dan profesional untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

mempunyai wawasan pembangunan yang luas untuk kemajuan bangsa Indonesia. Calon 

Sarjana juga diharuskan untuk mengembangkan kemampuan riset untuk meyelesaikan 

fenomena keilmuan yang sesuai dengan metode ilmiah. Oleh karena itu, Tugas Akhir adalah 

sebuah bentuk hasil yang harus dicapai oleh calon Sarjana. 

Tugas Akhir bagi calon Sarjana adalah sebuah karya ilmiah individu yang original dan 

terbebas dari unsur plagiat dalam bidang ilmu yang ditekuni (interest) untuk membangun karir 

profesional dan merupakan landasan pokok untuk memulai publikasi mandiri (independent). 

Selain itu juga memberikan pengalaman dalam berpikir kritis, mengorganisir berbagai 

bahan/informasi bukti ilmiah menjadi suatu tulisan ilmiah berdasarkan struktur yang telah 

ditentukan. Tugas Akhir yang dihasilkan oleh para mahasiswa merupakan syarat utama yang 

dipergunakan sebagai syarat mencapai gelar Sarjana. Tugas Akhir ini mendatang akan menjadi 

sebuah evidence (bukti keilmiahan) yang dapat dipergunakan oleh calon-calon Sarjana lainnya 

dan juga bagi praktisi di lapangan. 

Deskripsi Singkat 

Mata kuliah ini memberikan pengalaman pelaksanaan penelitian mandiri dengan 

memperhatikan etika penelitian secara baik. Selain itu menghasilkan suatu karya ilmiah yang 

berupa paparan tulisan dari hasil penelitian atas permasalahan/fenomena dalam sesuai Fokus 

Riset yang terdapat di FKIK UKSW, menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam 

penulisan karya ilmiah, memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan dipertahankan di hadapan reviewer serta pembimbing Tugas Akhir. Tujuan 

utama Tugas Akhir adalah untuk menentukan bahwa calon Sarjana telah dapat menyelesaikan 

program riset yang ketat dalam waktu tertentu (tidak lebih dari 7 tahun). 

 

Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran dalam Tugas Akhir adalah: 

1. Mahasiswa mampu melakukan (C5) serangkaian proses penelitian dengan benar. 

2. Mahasiswa mampu menulis karya ilmiah berbasis bukti dan mampu mempertahankan Tugas 

Akhir  di hadapan penguji (A4) 
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Isi Tugas Akhir 

Isi Tugas Akhir hendaknya dapat menunjukkan: 

• Orisinalitas/keaslian baik dalam penemuan riset maupun cara analisis atau evaluasinya 

• Kapasitas tinggi dalam menampilkan argumentasi dan presentasi/penyajian 

• Kapasitas tinggi dalam menata hasil dalam konteks-konteks yang tepat 

• Kompetensi dalam menganalisis data dan/atau analisis konsep-konsep yang penting. 

 

Bentuk Tugas Akhir 

Tugas Akhir hendaknya menunjukkan bentuk format yang sama dan konsisten yang 

sesuai dengan standar dalam disiplin ilmu yang relevan. Tugas Akhir bukan merupakan tempat 

untuk menulis  panjang lebar dan tempat berspekulasi. 
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Prasyarat Kelulusan 

Mata Kuliah Tugas Akhir di FKIK UKSW terdiri dari Research Proposal, 

Research 1 dan Research 2. Dalam Research Proposal mahasiswa di tuntut untuk 

dapat menuntaskan proposal penelitian yang di sajikan dalam seminar proposal, 

research 1 menuntut mahasiswa untuk mampu menyelesaikan pengambilan data 

penelitian dan research 2 merupakan proses mahasiswa dalam menyusun hasil 

penelitian serta menyajikannya dalam seminar hasil tugas akhir. Mata kuliah tersebut 

terpisah dan mempunyai bobot SKS yang berbeda namun menentukan keberhasilan 

mahasiswa untuk lulus. Sebagai upaya penyelesaian mata kuliah Tugas Akhir 

mahasiswa juga wajib melampirkan bukti publikasi artikel pada jurnal nasional atau 

jurnal internasional sebagai syarat untuk melaksanakan yudisium. Publikasi yang 

dapat digunakan dalam Tugas Akhir adalah publikasi yang memiliki tema penelitian 

sama dengan Tugas Akhir, di publikasikan dengan mencantumkan nama kedua 

pembimbing, waktu publikasi dilakukan disaat mahasiswa mengambil mata kuliah 

tugas akhir (Research Proposal, Research 1 dan Research 2).  



9 
 

BAB II 

BAGIAN-BAGIAN TUGAS AKHIR 

 

Format Tugas Akhir 

Tugas Akhir memiliki bagian-bagian sebagai berikut: 

A. Bagian awal (Pembukaan) terdiri dari: 

1. Halaman Sampul Depan 

2. Halaman Judul 

3. Halaman Pengesahan 

4. Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian 

5. Data Diri  

6. Kata Pengantar 

7. Daftar Isi 

8. Daftar Tabel 

9. Daftar Gambar 

10. Daftar Lampiran 

11. Abstrak 

B. Bagian utama (Batang tubuh) terdiri dari:  

Bab 1. Pendahuluan 

Bab 2. Tinjuan Pustaka 

Bab 3. Metode Penelitian  

Bab 4. Hasil Penelitian  

Bab 5. Pembahasan 

Bab 6. Kesimpulan dan Saran 

C. Bagian akhir (Penutup) terdiri dari: 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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A. Bagian awal Tugas Akhir  

1. Halaman sampul depan 

`  Halaman sampul (hard cover) berwarna hijau (lime) ditulis dengan tinta emas: 

a) Judul Tugas Akhir, terletak secara proporsional di tengah halaman 

b) Lambang Universitas Kristen Satya Wacana dengan diameter 3,5 cm 

c) Kata TUGAS AKHIR kemudian diikuti maksud Tugas Akhir di bawahnya, yaitu 

“Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (Sesuai Prodi masing-

masing)” dan nama Program Studi  

d) Tulisan: Program Studi yang ditempuh (Misal Program Studi Keperawatan) 

e) Nama mahasiswa penulis Tugas Akhir, nomor induk mahasiswa ditulis lengkap tanpa 

singkatan dan   tanpa gelar kesarjanaan 

f) Nama instansi pendidikan, yaitu “Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan” 

“Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga” 

g) Tahun ujian Tugas Akhir 

Pada tepi luar bagian yang dijilid ditulis miring dari atas ke bawah dengan tinta emas: 

Tulisan: Sarjana (Sesuai Prodi)   

Tahun ujian Tugas Akhir. 

(Contoh halaman sampul dapat dilihat dalam Lampiran) 

2. Halaman Judul 

Halaman judul berisi hal-hal yang sama seperti halaman sampul. Contoh halaman judul 

dapat dilihat dalam Lampiran 

3. Halaman pengesahan 

Halaman pengesahan memuat: 

a) Judul Tugas Akhir 

b) Kalimat: “Disusun oleh” 

c) Nama penulis 

d) Kalimat: “Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal (tanggal seminar 

TA) dan  dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima” 

e) Nama pembimbing 

f) Tanggal disetujui 

Contoh halaman pengesahan adalah seperti dalam Lampiran. 

4. Halaman pernyataan keaslian penelitian 

Halaman pernyataan memuat pernyataan penulis tentang orisinalitas Tugas Akhir. 

Contoh halaman pernyataan dapat dilihat pada Lampiran. 
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5. Data Diri 

Halaman ini memuat riwayat hidup terutama dalam hal pendidikan formal yang 

telah dijalani. Riwayat publikasi yang sesuai dengan Tugas Akhir yang sudah 

dipublikasikan. Halaman riwayat hidup tidak lebih dari satu lembar saja. 

6. Kata Pengantar 

Kata pengantar hendaknya memuat penjelasan singkat latar belakang alasan-alasan 

penulis memilih permasalahan utama penelitian, manfaat penelitian tersebut bagi 

IPTEKS dan manfaat praktis hasil penelitian. Dalam kata pengantar sedapat 

mungkin dihindarkan hal-hal yang bersifat ilmiah hanya bersifat pengantar tentang 

Tugas Akhir yang telah dikerjakan. Kata pengantar bukan memuat ucapan 

terimakasih. 

7. Daftar Isi 

Daftar isi memuat gambaran secara menyeluruh tentang isi Tugas Akhir yang dapat 

menuntun pembaca apabila ingin melihat langsung suatu bab. Di dalam daftar isi 

dimuat urutan judul, sub judul dan sub-sub judul beserta nomor halaman. Contoh 

Daftar Isi data dilihat dalam Lampiran . 

8. Daftar tabel 

Daftar tabel memuat urutan judul tabel beserta nomor halamannya. Contoh daftar 

tabel dapat dilihat dalam Lampiran. 

9. Daftar gambar 

Daftar gambar berisi urutan judul gambar beserta nomor halamannya. Contoh daftar 

gambar dapat dilihat dalam Lampiran. 

10. Daftar lampiran 

Daftar lampiran berisi urutan judul lampiran beserta nomor halamannya. Contoh 

daftar lampiran dapat dilihat dalam lampiran. 

11. Abstrak 

Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Abstrak 

ini merupakan pembukaan dari keseluruhan Tugas Akhir yang bersifat critical point 

dan umumnya tidak lebih dari 350 kata (1 halaman) berisi: 

a) Tujuan utama dan lingkup studi 

b) Penjelasan singkat (pendek) tentang metode yang digunakan 

c) Ringkasan faktual hasil penelitian 

d) Kesimpulan-kesimpulan utama dan keyword atau kata kunci 
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B. Bagian Utama 

Bab I Pendahuluan 

Pendahuluan hendaknya menyatakan latar belakang alasan-alasan mengapa masalah 

yang dipilih penting untuk diteliti. Permasalahan hendaknya dimasukkan ke dalam konteks 

atau teks dengan cara mengidentifikasi studi-studi yang relevan dibidang yang ditekuni dan 

suatu garis besar cara atau jalan menjawab persoalan penelitian yang ditemukan. Penulis 

mengemukakan gaps penelitian yang diambil untuk menjawab asumsi-asumsi ilmiah yang 

ditawarkan dalam penelitian dan dijelaskan dengan menggunakan penelitian terdahulu. Penulis 

juga harus mengemukakan bahwa masalah tersebut belum pernah dipecahkan oleh peneliti- 

peneliti terdahulu. Secara tegas dikemukakan bahwa perbedaan penelitian kali ini dengan yang 

telah dilaksanakan. Hal utama yang paling sering terjadi dan perlu dihindari dalam pembuatan 

pendahuluan adalah kecenderungan penulis untuk membuat pendahuluan menjadi suatu ulasan 

(review) yang sangat panjang dan memasukkan terlalu banyak pustaka. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri dari Tinjauan Pustaka tentang teori yang sesuai dengan variabel penelitian 

dan teori sesuai bidang ilmu masing-masing prodi yang sesuai dengan masalah penelitian. 

Hipotesis penelitian dituliskan pada bagian ini            (jika ada). 

Dalam pembuatannya hal yang perlu dihindari adalah tinjauan pustaka yang isinya terlalu 

banyak dipenuhi oleh hal-hal yang terlalu umum yang sifatnya kontroversi, sehingga dapat 

memberikan interpretasi yang berbeda. Titik sentral masalah penelitian merupakan acuan 

utama dalam penulisan. Tinjauan Pustaka hendaknya merupakan uraian-uraian sistematis yang 

kritis (critical review) tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dalam pustaka yang digunakan 

dalam penyusunan Tugas Akhir terkait variabel dan hubungan variabel dalam Tugas Akhir. 

Fakta yang diulas atau dikemukakan sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya. Penulis 

hendaknya selektif agar garis merah antara judul, kerangka pemikiran, metode penelitian dan 

hasil yang memberikan jawaban dari titik sentral masalah dapat tergambar dengan jelas. 

Ukuran/luas lingkup dan banyaknya tinjauan pustaka hendaknya didiskusikan dengan baik 

dengan para pembimbing. Penulis mencantumkan semua pustaka yang relevan tapi selektif. 

Teori/konsep/model yang mendasari variabel-variabel penelitian dalam Tugas Akhir 

dapat berasal dari teori sesuai bidang ilmu masing-masing prodi pada tinjauan pustaka. 

Teori/konsep/model yang digunakan tersebut harus relevan dan selektif sesuai dengan masalah 

penelitian. Teori/konsep/model tersebut digunakan untuk menjelaskan life phenomena yang 

ada dalam masalah penelitian. Pemilihan teori/konsep/model hendaknya  

 

didikusikan dengan pembimbing yang relevan dengan fokus riset untuk mendapatkan 
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penjelasan yang tepat dalam penulisan dasar Tugas Akhir. Tinjauan pustaka memuat prinsip 

state of art yang merupakan kaidah keilmuan terkini. 

Bab tinjauan pustaka juga memuat kerangka teoritikal dan kerangka konseptual. 

Kerangka teoritikal merupakan rangkuman dalam tinjauan pustaka secara keseluruhan yang 

disajikan dalam bentuk kerangka pikir penelitian sesuai teori/konsep/model yang dijelaskan. 

Kerangka konseptual adalah kerangka pikir dalam penelitian yang menjelaskan 

variabel/fenomena yang akan diteliti serta hubungannya. 

Hipotesis (jika ada) 

Hipotesis dilandasi oleh teori-teori yang disarikan dari Bab Tinjauan Pustaka. 

Landasan teori ini dapat berupa uraian kualitatif dan atau model matematis yang langsung 

berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti guna merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan 

suatu pernyataan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dalam penelitian 

yang masih harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis mutlak ada pada jenis-jenis penelitian 

eksperimen, korelasional, dan multi faktorial. Pada penelitian desain kualitatif tidak ada 

hipotesis 

 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini merupakan bab yang penting bagi beberapa bidang tertentu, terutama bidang- 

bidang yang berkaitan dengan program penelitian lapangan. Bab metode penelitian ini mutlak 

menguraikan metode penelitian yang dipilih sesuai dengan jenis penelitian. Penjelasan secara 

rinci meliputi desain penelitian, instumen penelitian, definisi operasional (penelitian 

kuantitatif)/definisi istilah (penelitian kualitatif), program sampling, prosedur penelitian dan 

metode analisis. Penjelasan tentang deskripsi lokasi penelitian yang diambil dijelaskan pada 

bagian ini. Penjelasan mengenai pertimbangan etik dijelaskan secara rinci dalam metode 

penelitian. Jenis penelitian pada umumnya dikelompokkan dalam Tabel 1: 

 

Tabel 1. Contoh Jenis Desain Penelitian 

Penelitian Kuantitatif Penelitian Kualitatif 

Penelitian kausal komperatif 

Peneltian eksperimental semu 

Penelitian prediksi 

Deskriptif kualitatif                

Fenomenologi 
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Hal yang perlu mendapat perhatian adalah urutan penulisan metode penelitian sebagai berikut: 

a. Bahan atau materi penelitian: hendaknya dijelaskan spesifikasinya secara lengkap 

b. Alat yang dipergunakan: diberikan penjelasan serinci instrumen dan atau tool yang 

digunakan dalam penelitian. Instrumen atau tool yang digunakan seharusnya menggunakan 

instrument/tool baku. Jika menggunakan alat harus digambarkan spesifikasi alat yang  

dikembangkan dan cara mengembangkan alat yang akan digunakan. 

c. Jalan penelitian: dijelaskan selengkap-lengkapnya tahapan penelitian disertai perincian 

pelaksanaan penelitian pada setiap tahap tersebut. Time table dijelaskan dalam lampiran. 

 

Bab IV Hasil Penelitian 

Hasil penelitian biasanya ditulis secara berurutan yang juga merupakan urutan 

pembagian atau tahapan kegiatan riset. Dihindarkan kecenderungan mendiskusikan atau 

membuat spekulasi hasil penelitian dalam pemaparan hasil penelitian. Hasil penelitian 

hendaknya ditata saling berkaitan untuk menjaga agar Tugas Akhir dapat dibaca secara runtut, 

terintegrasi dan merupakan dokumen yang menyatu. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk 

tabel (daftar), grafik, gambar (dalam penelitian kuantitatif) dan ditempatkan sedekat mungkin 

dengan teks yang berkaitan agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian. Teks untuk 

menjelaskan tabel diletakkan terlebih dahulu sebelum tabel penelitian. 

Hasil penelitian desain kualitatif disajikan dalam tema-tema dan data kata sebagai 

pendukung. Data pendukung tema dituliskan setelah analisis tema. Hasil penelitian kualitatif 

dalam penyajiannya dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat 

dikembangkan sesuai kebutuhan untuk menghindari monotonsi. 

 

Bab V Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian yang paling sulit untuk ditulis. Bagian pembahasan 

merupakan bagian dari studi yang sebenarnya penulis memperoleh kebebasan/keleluasaan 

untuk berekspresi yang lebih banyak. Kesalahan utama yang sering terjadi adalah pembahasan 

ditulis terlalu sederhana dan hanya merupakan ringkasan dari hasil. Pembahasan adalah 

tempat untuk mengekspresikan kepentingan/kenyataan hasil kerja/penelitian dan menyintesa 

hasil studi. Untuk memulainya, hasil temuan dapat disusun/didaftar terlebih dahulu, kemudian 

hasil temuan yang paling penting dibahas terlebih dahulu. Setiap hasil penelitian dibahas dan 

yang dibahas harus relevan dengan teori-teori yang mendukung serta sesuai dengan hasil-hasil 

penelitian yang sudah ada. Bab  
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pembahasan lebih baik tepat dan relevan dengan hasil penelitian yang dilengkapi dengan pro 

dan kontra dalam evidence. Penulis harus selektif dalam menuliskan bukti pendukung dari 

hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan. 

Apabila diskusi terlalu panjang namun tidak relevan, maka lebih baik diperiksa kembali 

hasil penelitian secara teliti, sehingga yakin bahwa penulis tidak sekedar mengulang penulisan 

hasil. Dalam mengakhiri pembahasan, sangat berguna bila diakhiri dengan suatu ringkasan 

terhadap penemuan utama dan indikasi agenda untuk penelitian di masa depan dalam bidang 

yang sama. Bab hasil penelitian juga harus memuat keterbatasan penelitian. Keterbatasan 

penelitian meliputi keterbatasan metode penelitian yang mengganggu hasil penelitian. Penulis 

harus menjelaskan alasan keterbatasan penelitian tersebut yang terjadi. 

 

Bab 6 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran yang dinyatakan secara terpisah. 

Kesimpulan sebaiknya tidak menuliskan hasil penelitian, tetapi berisi simpulan secara 

menyeluruh yang berisikan kritikal poin yang menjiwai isi Tugas Akhir secara keseluruhan dan 

relevan dengan tujuan penelitian. Simpulan dapat berisi juga pengetahuan yang didapat atau 

yang ditambahkan dari hasil penelitian dan hal yang menarik dalam penelitian. 

 Saran yang dituliskan dalam bab 6 ini juga dituliskan dalam 3 hal utama, yaitu bagi profesi 

dan pelayanan, bagi pasien/keluarga/masyarakat yang terkait, serta bagi penelitian 

selanjutnya. Saran yang dituliskan dalam kalimat yang operasional untuk memungkinkan 

pembaca mengikuti rekomendasi kekinian dan lanjutan dari penelitian yang dihasilkan.
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C. Bagian akhir   

Daftar Pustaka 

Daftar pustaka harus mencantumkan semua pustaka yang digunakan di dalam Tugas 

Akhir. Pustaka yang berasal dari komunikasi pribadi tidak dicantumkan. Daftar pustaka 

dimulai dengan nomor urutan sitasi pada teks. Untuk penulisan daftar pustaka memakai 

metode Vancouver Superscript. Sistim penulisan Vancouver Superscript dapat diunduh 

melalui tautan http://www.nclm.nih.gov/citingmedicine 

 

Lampiran 

Lampiran memuat materi yang bukan merupakan faktor sentral dalam mengartikan hasil 

penelitian dan melengkapi bagian utama Tugas Akhir. Lampiran meliputi kuesioner, informed 

consent, surat permohonan ijin penelitian, dan lain-lain. Lampiran harus tersedia semua 

apabila diperlukan pemeriksaan kembali terhadap analisis hasil. Lampiran tidak perlu 

mencantumkan semua data kasar yang dikoleksi selama penelitian. 

Penting: Cara penulisan daftar pustaka hendaknya berkonsultasi dengan para 

pembimbing   untuk menyesuaikan cara penulisan daftar pustaka dengan tepat dan benar. 

Sistem penulisan Vancouver dapat diunduh melalui tautan 

http://www.nclm.nih.gov/citingmedicine 

http://www.nclm.nih.gov/citingmedicine
http://www.nclm.nih.gov/citingmedicine
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TATA CARA PENULISAN 

Bahan 

1. Naskah 

Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 g/m2 dan tidak bolak balik dengan ukuran 21 cm 

x 28 cm (A4) 

2. Sampul 

Sampul dibuat dari kertas buffalo atau sejenis dengan warna hijau (lime) di sesuaikan 

dengan program studi masing-masing diperkuat dengan karton untuk hard-cover. 

Tulisan yang tercetak di sampul adalah sama dengan Halaman Judul. 

Pengetikan 

1. Jenis Huruf : 

Jenis huruf ketik untuk naskah adalah standar/biasa (10 huruf dalam 1 inchi atau 12 

pt) 

Times new roman. 

Huruf miring (italic) hanya diperkenankan untuk tujuan tertentu (misalnya nama 

spesies, kata-kata asing). 

2. Bilangan dan Satuan 

Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat 

Bilangan desimal ditandai dengan koma: misal berat tubuh 75,8 gr. 

Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik dibelakangnya, misal: m, g, kg, 

ha, cl. 

3. Jarak Baris 

Jarak baris adalah dua spasi, kecuali abstrak, kutipan langsung, judul daftar (tabel) dan 

gambar serta daftar pustaka. 

Jarak judul ke sub judul atau teks adalah 4 spasi, dari teks ke sub-sub judul 2 spasi, 

sedangkan dari setiap sub judul ke teks 2 spasi 

4. Batas Tepi. Batas tepi dari kertas adalah: 

a. Tepi atas : 4 cm 

b. Tepi bawah : 3 cm 

c. Tepi kiri : 4 cm 

d. Tepi kanan : 3 cm 

5. Pemanfaatan Ruang Ketik 

Ruang pengetikan harus penuh dan diusahakan tidak ada yang terbuang, kecuali kalau akan 

memulai alinea baru, daftar, gambar, subjudul atau hal-hal khusus lainnya. Setiap alinea baru 

diberin indent 2,54 cm/1 inchi. 
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6. Permulaan Kalimat 

Permulaan harus berupa kata. Bilangan, lambang atau rumus kimia harus dieja, 

misalnya: Delapan kepala keluarga 

7. Judul, Sub Judul, Sub-sub Judul 

a. Judul diketik dengan huruf besar tebal (bold), ukuran lebih besar dari huruf teks (14 

pt), diatur simetris di tengah dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri titik 

b. Sub Judul diletakkan dibatas kiri semua kata diketik dalam huruf tebal (bold), 

tanpa diakhiri titik 

c. Sub-sub Judul diletakkan dibatas kiri semua kata diketik tebal (bold) 

d. Anak sub-sub judul, dimulai pada ketikan margin kiri seperti halnya sub-sub judul 

lainnya diakhiri titik. Kalimat pertama diketik langsung sesudah titik. 

8. Rincian ke bawah 

Naskah yang harus disusun ke bawah dirinci dengan menggunakan nomor urut angka atau 

huruf sesuai dengan derajat rincian dan tidak dibenarkan menggunakan tanda-tanda lain. 

9. Peletakan 

Gambar, tabel, persamaan, rumus, judul, sub judul semua diletakkan simetris terhadap tepi kiri 

dan kanan pengetikan. Gambar dibuat dalam 1 lembar kertas tersendiri, tidak disatukan dengan 

teks. 

Nomor 

1. Halaman 

Nomor halaman diletakkan disebelah kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 

1,5 cm dari tepi atas ukuran dalam. 

Halaman judul sampai dengan abstrak diberi nomor halaman dengan angka Romawi 

kecil (i, ii, iii, iv, v, vi) 

Halaman selanjutnya diberi nomor halaman dengan angka arab (1,2,3, dst) 

2. Tabel 

Penomoran tabel adalah menggunakan nomor urut dengan angka Arab. 

3. Gambar 

Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab. 

4. Formula 

Setiap persamaan diberi nomor urut dalam kurung dengan angka arab yang diletakkan di 

belakang persamaan dekat ditepi kanan (3 cm dari tepi kanan). 
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Tabel dan Gambar 

1. Tabel 

a. Judul tabel diletakkan simetris kiri-kanan di atas tabel. Jarak judul tabel ke tabel 

adalah 2 spasi sedangkan jarak teks adalah 1 spasi. 

b. Tabel dapat diletakkan di antara teks, akan tetapi dapat pula diletakkan di satu 

halaman tersendiri, jarak teks ke judul tabel ke teks adalah 3 spasi. 

c. Dihindari pemenggalan tabel. 

2. Gambar 

a. Yang termasuk dalam gambar adalah bagan, grafik, dan peta foto. 

b. Gambar diletakkan pada halaman tersendiri, dibuat sejelas mungkin dan simetris 

c. Judul gambar diletakkan simetris di bawah gambar dan keterangan gambar diketik 

di dalam gambar tidak di halaman lain 

 

Nama 

1. Cara penulisan angka sitasi adalah dengan mencantumkan nomor kecil (superscript) pada 

kalimat/kata yang diacu untuk menyatakan sumber pustaka yang terdapat di daftar 

pustaka. Jika sitasi berada pada akhir kalimat maka penomoran sitasi dituliskan setelah 

tanda baca titik (lihat contoh a). Jika sitasi berada pada tengah kalimat maka nomor sitasi 

langsung diletakkan pada kalimat yang disitasi (lihat contoh b). 

Contohnya: 

a. Tatacara pelaksanaan hukum masih erat kaitannya sejarah sosial budaya.12 

b. Dengan memperhatikan faktor risiko hipertensi34 maka diperlakukan khusus terhadap 

penderita. 

2. Nama Penulis dalam daftar pustaka 

Semua penulis harus tercantum dalam daftar pustaka tidak diperkenankan hanya 

mencantumkan dkk atau et al. Penulisan Daftar Pustaka mengikuti ketentuan-ketentuan 

yang umum digunakan per bidang ilmu/disiplin. Sistem penulisan daftar pustaka tetap 

mengacu pada metode penulisan Vancouver 

3. Kutipan (jika ada) 

Kutipan diketik menjorok ke tengah 6 ketikan dari tepi kiri dengan jarak 1 spasi kalau 

kutipan dalam bahasa asing tidak diterjemahkan tetapi dapat dibahas. 
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Lampiran 

Judul lampiran diletakkan simetris dimulai dengan kata-kata: Lampiran dan nomor lampiran 

serta tabel (daftar) atau gambar yang menjadi lampiran 

Contoh: 

 

No Judul Lampiran Halaman 

1 Tabel demografi data 55 

2 Tabel uji beda mean nyeri dan kenyamanan pada 57 

  grup intervensi  
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PANDUAN SEMINAR TUGAS AKHIR 

 

A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF 

1. KRS berisi MK. Research Proposal untuk seminar proposal dan MK Research 2 

untuk seminar hasil pada semester yang berlangsung 

2. Lembar persetujuan pembimbing untuk siap seminar proposal/hasil mengetahui wali 

studi 

3. Mengikuti perkuliahan MK. Research Proposal/2 yang terjadwal dengan kehadiran 

75% 

4. Menyerahkan bukti plagiarisme Turnitin sebesar < 25% 

5. Lembar konsultasi (min. 5x/per pembimbing/MK) 

6. Mendaftar ke admin TA 

 

B. KETENTUAN 

1. Mahasiswa+Dosen Pembimbing+Reviewer menyepakati waktu ujian 

2. Mahasiswa wajib memenuhi syarat seminar Tugas Akhir 

3. Mahasiswa wajib mendaftar dan upload data syarat seminar TA melalui F-Learn 

4. Konfirmasi pendaftaran kepada admin TA dan memastikan undangan serta bendel 

TA sudah di terima pembimbing dan reviewer 

5. Pendaftaran dilakukan setiap Senin jam 08.00-16.00 WIB melalui F-Learn. 

Mahasiswa yang melakukan upload syarat melebihi waktu yang telah disepakati 

dinyatakan gugur dan wajib melakukan upload ulang berkas pendaftaran seminar TA 

minggu selanjutnya. 

6. Seminar TA dilaksanakan setiap Kamis minggu ke-4 sampai minggu ke-12 (semester 

ganjil genap) / Minggu ke-4 sampai minggu ke-6 (semester antara) jam 08.00-10.00 

WIB dan 14.00-16.00 WIB. 

7. Admin TA bertugas mengirimkan bendel TA, undangan seminar, form nilai, 

rekapitulasi nilai, presensi kepada reviewer dan membagi room seminar. 

8. Pembimbing 1 berperan sebagai Ketua Reviewer dalam seminar TA dan bertugas 

sebagai moderator seminar TA serta wajib mengumpulkan kembali hasil rekapitulasi 

nilai, berita acara, absensi, form nilai kepada koordinator TA melalui email TA 

maksimal 10 hari kerja setelah seminar dilaksanakan.  

9. Ketua reviewer memiliki wewenang untuk mengambil keputusan akhir seminar dan 

mengumumkan kepada mahasiswa apakah mahasiswa akan di luluskan ataupun hal 
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yang harus di revisi dalam proposal yang telah diseminarkan. 

10. Waktu revisi mahasiswa adalah 10 hari kerja setelah seminar dilaksanakan. Apabila 

dalam waktu 10 hari kerja setelah seminar dilaksanakan dan mahasiswa tidak 

mengumpulkan hasil revisinya maka seluruh reviewer memiliki wewenang untuk 

memberikan nilai paling minimal kepada mahasiswa. 

11. Mahasiswa dan reviewer wajib hadir 10 menit sebelum waktu pelaksanaan seminar 

TA. 

12. Mahasiswa yang akan melaksanakan seminar wajib menggunakan kemeja putih dan 

bawahan berwarna hitam sopan serta menggunakan jas almamater, rambut tertata 

rapi sedangkan untuk   reviewer memakai pakaian bebas rapi. 

13. Selama seminar berlangsung, handphone mahasiswa dan reviewer wajib 

dimatikan/nada dering dimatikan. 

14. Moderator adalah pembimbing 1 dan bertindak sebagai ketua reviewer. 

15. Ujian dibuka, dipandu, dan ditutup oleh Pembimbing 1 selaku Moderator 

16. Ketua Reviewer mengisi berita acara pelaksanaan Seminar Tugas Akhir pada 

formulir yang telah disediakan dan menandatanganinya 

17. Reviewer harus memberikan setiap item penilaian dalam format penilaian. 

18. Ketua Reviewer mengisi berita acara pelaksanaan Seminar Tugas Akhir pada 

formulir yang telah disediakan dan menandatanganinya. 

19. Waktu revisi maksimal adalah 10 hari kerja setelah seminar dilaksanakan 

20. Mahasiswa diwajibkan untuk merevisi sesuai waktu revisi yang ditentukan oleh 

reviewer. 

21. Hasil revisi harus ditandatangani oleh reviewer. 

22. Apabila mahasiswa tidak berproses dalam waktu revisi yang ditentukan, reviewer 

berhak memberikan nilai paling minimal kepada mahasiswa. 

23. Reviewer hanya bersifat mereview proposal Tugas Akhir. Pelaksanaan Tugas Akhir 

dikembalikan kepada tim peneliti (pembimbing dan mahasiswa). 

24. Mahasiswa dianggap lulus Ujian Akhir Tugas Akhir bila Seminar Proposal Tugas 

Akhir minimal C atau   angka mutu minimal 2,5 

25. Mahasiswa berkewajiban memperbaiki Tugas Akhir atas koreksi dan saran dari 

tim reviewer. Hasil perbaikan dikonsultasikan kepada masing-masing reviewer. 

26. Bila tidak lulus (nilai mutu < 3,00 atau nilai huruf < B) maka mahasiswa harus 

mengulang dalam penulisan proposal atau: 

a. Total (mengambil data lagi) 

b. Parsial (pengolahan dan analisis data lagi). 
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C. MEKANISME 

1. Moderator membuka seminar dan menyampaikan mekanisme seminar (2 menit) 

2. Mahasiswa mempresentasikan proposal/hasil Tugas Akhirnya (15 menit). 

3. Moderator mempersilakan masing-masing reviewer untuk menyampaikan klarifikasi, 

masukan, komentar, maupun pertanyaan (30 menit). 

4. Moderator mempersilahkan mahasiswa untuk meninggalkan ruang seminar pada sesi 

diskusi  tim reviewer (mahasiswa leave breakout room) (Optional). 

5. Diskusi tim reviewer yang berisi tentang hasil seminar, menyepakati nilai seminar 

proposal dan    waktu revisi bagi mahasiswa (5 menit). 

6. Mahasiswa dipersilakan untuk memasuki room seminar kembali. 

7. Ketua tim reviewer menyampaikan hasil diskusi tim reviewer meliputi kesimpulan 

masukan tim reviewer, nilai seminar Tugas Akhir dan waktu revisi bagi mahasiswa (5 

menit). 

8. Moderator menutup seminar Tugas Akhir (3 menit) 

9. Berkas nilai, berita acara, presensi, rekapitulasi nilai diserahkan kepada Koordinator 

TA oleh ketua Reviewer melalui email TA. 

 

D. PENILAIAN 

Nilai research proposal di dapatkan dari rekapitulasi nilai Seminar Proposal TugasAkhir 

Nilai Research 1 didapatkan dari 50% pembimbing 1 dan 50% pembimbing 2 Nilai 

Research 2 di dapatkan dari 70% rekapitulasi nilai seminar hasil dan 30% publikasi. 

Rentang Penilaian  

Penilaian aksara dalam mata kuliah Tugas Akhir yaitu: 

A   = 80-100 

AB  = 75-79.9 

B  = 70-74.9 

BC  = 65-69.9 

C  = 60-64.9 

CD  = 55-59.9 

D  = 50-54.9 

E  = 0-49.9 
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Tesis 

Lampiran 1 Contoh Halaman Sampul Tugas Akhir 

 

DERAJAT INFEKSI PADA PASIEN SEPSIS YANG MENGGUNAKAN VENTILATOR 

 

Studi Eksperimental Manajemen Penanganan Sepsis 

 

DEGREE OF INFECTION IN SEPSIS PATIENTS USING VENTILATORS 

Experimental study of septic handling management 

 

 

 

 

 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  

mencapai Sarjana Keperawatan 

 

 

Nining Puji Astuti 

2010110400075 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

2021 

Times New 
Roman 16 Bold 

Times New 
Roman 14 Bold 

Times New 
Roman 13 

Bold 

Margin 4 cm 

Times New 
Roman 14 
Bold, Italic 

Times New 
Roman 13 Bold 

Margin 4 cm 

Times New Roman 

14 Bold 

Times New 
Roman 13 Bold 

Center Diameter 
3,5 cm 
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Lampiran 2 Contoh Halaman Pengesahan untuk Melaksanakan Seminar Proposal 

 

TUGAS AKHIR 

 

DERAJAT INFEKSI PADA PASIEN SEPSIS YANG MENGGUNAKAN   VENTILATOR 

Studi Eksperimental Manajemen Penanganan Sepsis 

 

disusun oleh 

Nining Puji Astuti 

 22010110400075 

 

 

Menyetujui  

 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

 

Ners Nining Puji Astuti, S.Kep., M.Kep Pulung Nugroho, S.Tp., M.Si 

NIK. ................................... NIK. ………………………………… 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Departemen Ilmu Kesehatan 

 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Kristen Satya Wacana 

 

 

 

Margin 3 cm 
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Cahyo Wibowo, S.Pd., M.Pd  

NIK. ……………………… 
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Lampiran 3 Contoh Lembar Pengesahan setelah Revisi Seminar Proposal 

LEMBAR PENGESAHAN  

PROPOSAL TUGAS AKHIR 
 

JUDUL TUGAS AKHIR 

disusun oleh  

NAMAMAHASISWA 

NIM. MAHASISWA 

 

telah dipertahankan di depan Tim Reviewer pada tanggal TANGGAL SEMINAR 

PROPOSAL dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai Proposal Tugas 

Akhir 

 
 

Pembimbing I 

Menyetujui,  

Pembimbing II 

 

 

 
 

     Nama Pembimbing 1                          Nama Pembimbing II 

 

Reviewer, 

 

 

 

 

 

Nama Reviewer 
 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Departemen Ilmu Kesehatan 

 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKSW 

 

 

 

Cahyo Wibowo, M.Pd 
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Lampiran 4 Contoh Halaman Pengesahan Selesai Seminar Hasil dan digunakan 

untuk Yudisium 

LEMBAR PENGESAHAN  

TUGAS AKHIR 

 
 

JUDUL TUGAS AKHIR 

 

disusun oleh  

NAMAMAHASISWA 

NIM. MAHASISWA 

 

telah dipertahankan di depan Tim Reviewer pada tanggal TANGGAL SEMINAR HASIL 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai Tugas Akhir 

 

Menyetujui, 

 
Pembimbing I, 

 

 

 

Nama dan TTD Pembimbing I 

Pembimbing II 

 

 

 

Nama dan TTD Pembimbing II 

Kaprogdi, 

 

 

 

Nama dan TTD Kaprogdi 

Kepala Departemen, 

 

 

 

Nama dan TTD Kadep 

 

Mengesahkan, 

Dekan FKIK UKSW, 

 

 

 

Nama+TTD Dekan+Cap Fakultas 



29 
 
Lampiran 5 Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian 

 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil pekerjaan saya 

sendiri, Nining Puji Astuti NIM 22010110400075. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 

lembaga pendidikan lainnya, serta tidak terdapat unsur-unsur yang tergolong Plagiarism 

sebagaimana dimaksud dalam Permendiknas No.17 Tahun 2010. Pengetahuan yang diperoleh 

dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam 

tulisan dan daftar pustaka. 

 

 

Salatiga, ………………2021 

 

Ttd 

 

Nama Terang 
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Lampiran 6 Riwayat Hidup 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas 

Nama : 

Tempat/tanggal 

lahir : Agama : 

Jenis Kelamin : 

Nama orang tua : 

Nama suami : 

 

B. Riwayat Pendidikan 

No Riwayat Pendidikan Tahun Lulus 

1   

2   

3   

 

C. Riwayat Pekerjaan 

No Riwayat Pekerjaan Tahun 

1   

2   

3   

 

D. Riwayat PublikasiTerkait 

No Judul Nama Jurnal 

(akreditasi/tidak 

tereakreditasi/bereputasi) 

Volume/issue/tahun 

1    

2    

3    

PHOTO 
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Lampiran 7. Contoh Daftar Isi 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………….. 

 

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ………………………………….. 

 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME …………………………………………………… 

 

HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………………………………. 

 

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………………………… 

 

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………….…… 

 

UCAPAN TERIMAKASIH …………………………………………………………………… 

 

DAFTAR TABEL……………………………………………………………………………… 

 

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………….. 

 

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………………………….. 

 

DAFTAR SINGKATAN ……………………………………………………………………… 

 

ABSTRAK ……………………………………………………………………………………. 

 

ABSTRACT ……………………………………………………………………………………. 

 

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………… 

 

1. Latar Belakang…………………………………………………………………………... 

 

2. Perumusan Masalah……………………………………………………………………… 

 

3. Tujuan Penelitian………………………………………………………………………… 

 

4. Manfaat Penelitian……………………………………………………………………….. 
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Lampiran 8. Contoh Daftar Tabel (1 spasi) 

DAFTAR TABEL 

 

No Judul Tabel Halaman 

1 Kuantitas pelayanan keperawatan pada pasien dan 15 

keluarga di ruang pelayanan intensif. 

2 Tingkat nyeri berdasarkan stadium kanker 20 

3 Tabel data frekuensi umur responden 38 

  dst  
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Lampiran 9 Contoh Daftar Gambar (1 spasi) 

 

No DAFTAR GAMBAR  

No. Judul Gambar Halaman 

 

1. 

 

Diagram alir pokok-pokok pemikiran penelitian 

 

10 

2. Peta lokasi penelitian 12 

3. Kerangka teoritikal 15 

4. 

dst 

Kerangka konseptual 17 
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Lampiran 10 Contoh penulisan judul, sub judul dan lainnya 

1. JUDUL BAB 

1.1 Sub judul 

Kalimat pertama sesudah sub judul ditulis sebagai alinea baru. Kalimat selanjutnya 

dalam margin dimulai dari rata kiri. 

1.1.2 Sub sub judul 

Kalimat pertama sesudah sub sub judul ditulis sebagai alinea baru. Kalimat 

selanjutnya   dalam margin dimulai dari rata kiri. 

1.1.2.1 Sub sub sub judul 

Kalimat pertama sesudah sub sub sub judul ditulis sebagai alinea baru. 

Kalimat selanjutnya dalam margin dimulai dari rata kiri. 

 

Anak sub sub sub judul. Kalimat pertama diketik langsung sesudah titik. Anak sub 

sub judul dapat ditebalkan (bold) dan/atau diberi garis bawah. 

 

 

*Setelah pengetikan sub-sub bab, alinea pertama mengikuti margin diikuti dengan rata kiri 

pada alinea alinea berikutnya. 

 

 

 

Dst. 
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Lampiran 11. Contoh penulisan daftar pustaka sistem Vancouver 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Topçu S, Alpar ŞE, Gülseven B, Kebapcı A. Patient experiences in intensive care units: 

a systematic review. Patient Exp J. 2017; 4(3):115–27. 

 

2. American Association of Critical-Care Nurses. AACN scope and standards for acute and 

critical nursing practice. USA: AACN Critical Care Publication; 2015; 7-26. 

 

3. Çelik S, Uğraş GA, Durdu S, Kubaş M, Aksoy G. Critical care nurses’ knowledge about 

the care of deceased adult patients in an intensive care unit. Aust J Adv Nurs. 2008; 

26(1):53–8. 

 

4. Beach MC, Inui T, Frankel R, Hall J, Haidet P, Roter D, et al. Relationship-centered care: 

a constructive reframing. J Gen Intern Med. 2006; 21(SUPPL. 1):3-8. 

 

5. Tresolini CP, the Pew-Fetzer Task Force. Health professions education and relationships- 

centred care: a report of the Pew-Fetzer Task Force on advancing psychosocial education. 

Pew Heal Prof Comm. 1994; 4-47. 

 

6. Safran DG, Miller W, Beckman H. Organizational dimensions of relationship-centered 
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Lampiran 12. Penulisan metode sitasi Vancouver 

Penulisan rujukan/daftar pustaka dibuat berdasarkan model Vancouver yaitu dengan angka 

sesuai dengan urutan tampil, angka ditulis di atas (superscript) tanpa tanda kurung setelah 

tanda baca. Rujukan diutamakan pustaka primer artikel ilmiah dengan tahun yang terbaru. Bila 

angka berurutan bisa disingkat. Misalnya 2,3,4,5,6 ditulis menjadi 2-6 dalam satu pernyataan, 

jumlah rujukan maksimal 5. Daftar rujukan menyesuaikan yaitu menurut urutan penampilan 

dalam naskah. Contoh: 

Majalah 

1. Popkin BM, Doak C. The obesity epidemic is a worldwide phenomenon, Nutr Rev. 1998 

: 56:106-114 

2. Lindemann B. Taste reception, Physiol Rev 1996 ;76;719-66 

Catatan: Pemakaian kata et al atau dkk diperkenankan bila penulis lebih dari 6 orang 

Buku 

1. Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, rds,. 

Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management, 2 nd Ed. New York: Raven 

Press; 1995;465-78 

2. Englyst HN, Cummings JH. Non-starch polysaccharides (dietary fiber) and resistant 

starch. In: Furda I, Brine CJ, Eds. New Development in Dietary Fiber. Physiological, 

Physicochemical, and Analytical Aspects. New York and London: Plenum Press; 1990; 

205-25. 

Conference proceedings 

1. Yamamoto C, Nagai, Takashi K, et al. Analyses of gustatory related neural responses 

detected by brain magnetic fields. In: Nenonen J, IImoniemi RJ, Katila A-T eds. 

Proceedings of the 12th International Conference on Biomagnetism. Espoo, Finland: 

Helsinki University of Technology; 2011:296-9 

2. Garn SM. The anthopometric assessment of nutritional status. In: Smith MAH, ed. 

Proceedings of the third National Nutrition Workshop for Nutritionist from University 

Facilities Memphis, TN; University of Tennessee; 1976:3-16. 

Disertasi/Tugas Akhir 

1. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: eldery’s access and utilization (dissertation). 

St.Louis (MO): Washington Univ; 1995 
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Format elektronik artikel 

 

1. Morse SS. Factors in the emergence of infection diseases. Emerg Infect Dis (serial online 

(1995 Jan-Mar (cited 1996 Jun 5); 1(1) 24 Screens). Available from: 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 

2. Alezander K, Spergeon R. Seatbelt safety campaign. Kansas University. (Available from): 

URL:http://www.personal,kse, edu/spg/seatbelt.compaign.plan.1xt.1997 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
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Lampiran 13 Form Bimbingan TA 

 

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR 

Nama Mahasiswa : 

NIM   : 

Judul Tugas Akhir : 

Nama Pembimbing/Reviewer: 

 

No. Hari/Tanggal Tema 

Konsultasi 

Catatan 

Pembimbing/Reviewer 

Tanda 

Tangan 
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Lampiran 14 Contoh Conflict of Interest Publikasi 

 

PERNYATAAN BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN 

(CONFLICT of INTEREST) 

 

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa: 

Judul artikel : Tuliskan Judul Artikel yang dipublikasikan 

Telah dinyatakan bebas dari adanya konflik kepentingan (Conflict of Interest) sebagaimana 

tercantum dalam pernyataan dibawah ini: 

1. Semua penulis telah setuju dengan pencantuman nama penulis dan urutan penulis (authorship) 

pada artikel yang akan dipublikasikan tersebut diatas. 

2. Semua penulis telah setuju mengenai corresponding author pada artikel tersebut diatas. 

3. Semua penulis berpartisipasi pada (a) ide desain atau analisis dan interpretasi data, (b) penulis 

dan perbaikan isi artikel, dan (c) persetujuan versi akhir dari artikel. 

4. Semua penulis telah setuju mengenai institusi/afiliasi yang telah tercantum pada artikel diatas. 

 

         Salatiga,                      2021 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama/Penulis NIM/NIP/NIK Tanda Tangan 

1.  NIM:           

2.  NIK:   

3.  NIK:         
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Lampiran 15 Form Persetujuan Seminar TA 

 

FORM PERSETUJUAN SEMINAR TUGAS AKHIR 

(PROPOSAL/HASIL) 

 

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penulisan Proposal/Hasil penelitian dari mahasiswa 

kami berikut ini: 

Nama  : 

NIM  : 

Progdi  : 

Judul TA : 

Maka dengan melihat ketentuan persyaratan pendaftaran seminar tugas akhir dimana mahasiswa 

yang bersangkutan merupakan mahasiswa dengan status aktif, mengambil mata kuliah Tugas 

Akhir (Research Proposal, Research 1/Research 2), memiliki nilai mata kuliah research method 

minimal C, memenuhi batas minimal pengambilan mata kuliah Tugas Akhir, maka dengan ini 

kami selaku pembimbing/wali studi menyatakan mahasiswa tersebut diatas layak untuk mengikuti 

seminar Tugas Akhir pada: 

Hari/Tanggal : 

Jam  : 

Reviewer 2 : 

Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan 

terima kasih. 

 

      Salatiga,            2021 

Pembimbing 2, 

 

 

(Nama) 

Pembimbing 1, 

 

 

(Nama) 

 

Wali Studi, 

 

 

(Nama) 
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Lampiran 16 Berita Acara Seminar TA 

 

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL/HASIL 

 

Pada hari ini …………………telah dilaksanakan Seminar Proposal/Hasil Mahasiswa Program 

Studi …………………..Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga atas nama: 

Nama : 

NIM : 

Judul : 

 

Tempat : 

Dari hasil Seminar Proposal/Hasil tersebut maka mahasiswa dinyatakan: LULUS / TIDAK 

LULUS / REVISI * 

Dengan nilai : 

Nilai Huruf :  

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 Salatiga,……………….2021 

Reviewer Ketua, 

 

 

 

(Nama) 

Reviewer 1, 

 

 

 

(Nama) 

 

Reviewer 2, 

 

 

 

 

(NAMA) 
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Lampiran 17 Daftar Hadir Reviewer Seminar TA 

 

DAFTAR HADIR DOSEN REVIEWER 

SEMINAR PROPOSAL/HASIL PENELITIAN MAHASISWA 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UKSW 

 

Nama  : 

NIM  : 

Progdi  : 

Hari/Tanggal : 

Waktu  : 

Tempat  : 

Judul  : 

 

 

No. Nama Dosen Jabatan Tanda 

Tangan 

1.  Ketua Reviewer  

2.  Reviewer 1  

3.  Reviewer 2  
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Lampiran 18 Form Penilaian Seminar Hasil 

 

 

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL 

Nama Mahasiswa  : 

NIM   : 

Ketua Reviewer  : 

Reviewer 1  : 

Reviewer 2  : 

 
N

o 

Butir-butir Penilaian Bobot Nilai 

(0-10) 

Bobot x Nilai 

1

. 

Penulisan Hasil Penelitian 

A. Penguasaan Penulisan 

1. Sistematika Penulisan 

2. Konsistensi penggunaan bahasa dan istilah 

3. Kerapian penulisan 

1.5 

  

B. Segi ilmiah Tulisan 

1. Kesesuaian judul dan isi 

2. Pemakaian latar belakang permasalahan 

3. Kemampuan menganalisis problematika 

relevansi 

4. Penggunaan kepustakaan 

5. Tujuan dan manfaat penelitian 

6. Perumusan Hipotesis 

7. Penggunaan metode penelitian 

8. Kemampuan mengolah dan menganalisis data 

9. Kemampuan membahas hasil penelitian 

10. Kemampuan menarik kesimpulan dan ringkasan 

2.5 
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2

. 

Penyajian Hasil Penelitian 

A. Kemampuan Penyajian 

1. Kemampuan mengemukakan konsep/teori 

2. Kemampuan berbicara dengan jelas 

3. Kemampuan mengajukan materi secara 

sistematik 

4. Kemampuan menekankan hal-hal penting 

5. Kemampuan teknik penyajian secara keseluruhan 

 

2.5 

  

B. Kemampuan Berdiskusi 

1. Kemampuan berkomunikasi 

2. Kemampuan menjawab dengan tepat 

3. Kemampuan menerima fakta baru secara terbuka 

4. Kemampuan menerima pendapat lain secara 

kritis 

5. Kemampuan mengendalikan emosi 

6. Kejujuran mengemukakan pendapat 

3.5 

  

JUMLAH 10   

NILAI AKHIR (BobotxNilai/10)  

NILAI DALAM HURUF  

 

Salatiga,…………………2021 

Pembimbing 1/Pembimbing 2/ Reviewer 

 

 

(Nama) 

 

Lampiran 19 Form Penilaian Seminar Proposal 

FORM PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL 

Nama Mahasiswa  : 

NIM   : 

Ketua Reviewer  : 

Reviewer 1  : 

Reviewer 2  : 

 
N

o 

Butir-butir Penilaian Bobot Nilai 

(0-10) 

Bobot x Nilai 

1

. 

Penulisan Proposal Penelitian 

A. Penguasaan Penulisan 

1. Sistematika Penulisan 

2. Konsistensi penggunaan bahasa dan istilah 

3. Kerapian penulisan 

1.5 

  

B. Segi ilmiah Tulisan 

1. Kesesuaian judul dan isi 

2. Pemakaian latar belakang permasalahan 

3. Kemampuan menganalisis problematika relevansi 

4. Penggunaan kepustakaan 

5. Tujuan dan manfaat penelitian 

6. Perumusan Hipotesis 

7. Penggunaan metode penelitian 

8. Novelty dan originality penelitian 

2.5 
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2

. 

Penyajian Proposal Penelitian 

A. Kemampuan Penyajian 

1. Kemampuan mengemukakan konsep/teori 

2. Kemampuan berbicara dengan jelas 

3. Kemampuan menyajikan materi secara sistematik 

4. Kemampuan menekankan hal-hal penting 

5. Kemampuan teknik penyajian secara keseluruhan 

 

2.5 

  

B. Kemampuan Berdiskusi 

1. Kemampuan berkomunikasi 

2. Kemampuan menjawab dengan tepat 

3. Kemampuan menerima fakta baru secara terbuka 

4. Kemampuan menerima pendapat lain secara kritis 

5. Kemampuan mengendalikan emosi 

6. Kejujuran mengemukakan pendapat 

3.5 

  

JUMLAH 10 100  

NILAI AKHIR (BobotxNilai:10)  

NILAI DALAM HURUF  

 

Salatiga,…………………2021 

Pembimbing 1/Pembimbing 2/ Reviewer 

 

 

(Nama) 
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Lampiran 20 Form Rekapitulasi Nilai Seminar TA 

 

REKAPITULASI NILAI SEMINAR PROPOSAL/HASIL PENELITIAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UKSW 

Nama : 

NIM : 

Progdi : 

Judul : 

 

Ketua Reviewer : 

Reviewer 1 : 

Reviewer 2 : 

 

Nama Dosen NILAI 

Ketua Reviewer  

Reviewer 1  

Reviewer 2  

 

 Salatiga, ……………………….2022 

Ketua Reviewer 

 

 

 

(NAMA) 

 


