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KATA PENGANTAR 

 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 

Syukur Alhamdulillah diucapkankan kehadirat Allah SWT, telah diterbitkannya PEDOMAN 
PENULISAN SKRIPSI Edisi Kedua Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM UNAND), 
sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai acuan dan panduan dalam penyusunan 
skripsi. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat dipergunakan oleh staf pengajar dalam memberikan 
bimbingan untuk penyusunan skripsi mahasiswa. 

 
Buku panduan penyusunan skripsi memuat prinsip-prinsip umum skripsi, sistematika penulisan, 

penggunaan template skripsi, seminar dan penilaian skripsi beserta ketentuan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan seminar usulan penelitian dan seminar skripsi. Kami menyadari buku ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak untuk 
perbaikan di masa yang akan datang. 

 
Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan menjadi informasi yang dapat dijadikan proses 

pembelajaran bagi seluruh civitas akademika FKM UNAND, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan 
mendorong sistem dan mutu hasil karya dan publikasi ilmiah FKM UNAND. 

 
Kami berterima kasih kepada tim penyusun pedoman proses penulisan skripsi ini serta semua 

pihak yang telah terlibat memberikan masukan. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa dalam penyelesaian pendidikan di FKM UNAND 

 
 
 

Padang, Januari 2019 
Dekan FKM UNAND 
 
 
 
 
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
NIP. 198008052005011004 
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BAB 1 : PRINSIP – PRINSIP UMUM PENULISAN SKRIPSI 

 

1.1 Pendahuluan 

 

Panduan skripsi ini diharapkan sebagai suatu bahan pembelajaran penerapan sikap ilmiah dan 

tata cara penulisan yang baku dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, terutama dalam 

penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian studi strata satu (S1) di Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Andalas (FKM UNAND). Secara khusus panduan ini merupakan pedoman baku pelaksanaan 

proses akademik yang harus dijalani dan acuan dalam melakukan kegiatan penulisan skripsi di FKM 

UNAND yang harus diikuti oleh seluruh sivitas akademika FKM UNAND. 

 

 

1.2 Skripsi 

 

1.2.1 Definisi 

 

Skripsi adalah tugas akhir dari proses pendidikan FKM UNAND berupa karangan asli dan 

merupakan tugas perorangan mahasiswa yang ditulis sebagai bagian dari kegiatan terstruktur, maupun 

monograf dalam bentuk laporan penelitian dan disusun berdasarkan pada prinsip ilmu dan kajian ilmiah 

secara sistematis, logis, rasional tanpa menonjolkan perasaan subjektif.(1, 2) 

 

1.2.2 Bobot Skripsi 

 

Bobot skripsi dihitung berdasarkan nilai kredit semester setara dengan 4 SKS, yaitu bekerja selama 

3-4 jam/hari, baik di lapangan maupun di perpustakaan dan dilaksanakan pada satu semester. 

 

1.2.3 Syarat Skripsi 

 

Dalam pelaksanaannya, penelitian skripsi meliputi proses penulisan usulan penelitian skripsi 

(proposal), ujian usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan akhir penelitian skripsi dan 

ujian akhir penelitian skripsi. Untuk ujian usulan penelitian dan ujian akhir penelitian, terdapat beberapa 

syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, seperti yang dijelaskan pada sub-judul berikut. 

 

1.2.3.1 Prasyaratan untuk Ujian Usulan Proposal 

a. Syarat akademik, yaitu :  

1. Memiliki IPK minimal 2,00.  

2. Telah lulus mata kuliah prasayarat skripsi yaitu Metodologi Penelitian dan Biostatistik 

Deskriptif & Inferensial (nilai minimal C). 

3. Telah mengambil mata kuliah skripsi pada semester tersebut  

b. Syarat administrasi, yaitu :  

1. Memperoleh persetujuan ujian usulan penelitian dari pembimbing skripsi. 

2. Memperoleh pengesahan ujian usulan penelitian dari Ketua Prodi dengan diketahui oleh 

Ketua Departemen. 

3. Menyerahkan 1 rangkap  fotokopi transkrip nilai sementara (sebagai bukti poin 1 dan 2 

syarat akademik di atas kepada bagian akademik). 

4. Menyerahkan 1 rangkap fotokopi KRS kepada bagian akademik (sebagai bukti poin 3 

syarat akademik). 

file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/Buku%20Pedoman%20Skripsi%20-%20Revisi%202%202016%20ED.doc%23_ENREF_1
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/Buku%20Pedoman%20Skripsi%20-%20Revisi%202%202016%20ED.doc%23_ENREF_2
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5. Menyerahkan 1 bukti asli telah menghadiri seminar usulan skripsi mahasiswa lain minimal 

5 kali kepada bagian akademik. 

6. Menyerahkan fotokopi logbook konsultasi masing-masing minimal 5 kali untuk setiap 

pembimbing kepada bagian akademik. 

7. Memperoleh pengesahan telah memenuhi syarat akademik dari Kasubag Akademik (poin 

a). 

8. Memperoleh persetujuan jadwal ujian usulan penelitian dari pembimbing, penguji dan 

koordinator ruangan FKM Unand. 

9. Memberikan dokumen poin (7) dan (8) untuk pembuatan surat undangan dan surat tugas 

untuk pembimbing dan penguji.   

 

1.2.3.2. Prasyarat Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian 

Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan penelitian jika: 

a. Mendapatkan persetujuan pembimbing untuk kegiatan pengambilan data penelitian dengan 

memperlihatkan lembar persetujuan revisi proposal oleh pembimbing dan penguji.  

b. Mata kuliah skripsi tertera pada KRS semester berjalan 

c. Mendapatkan surat rekomendasi penelitian dengan melampirkan persetujuan pembimbing (poin 

a). 

 

 

1.2.3.3. Prasyaratan Untuk Ujian Akhir (Hasil Skripsi):  

 

a. Syarat akademik, yaitu :  

1. Memiliki IPK minimal 2,00. 

2. Tidak memperoleh nilai E dan nilai D tidak lebih dari 2 (dua) buah yang tidak termasuk 

mata kuliah prasyarat skripsi (Metodologi Penelitian dan Biostatistik Deskriptif & 

Inferensial dengan nilai minimal C (2,00)). 

3. Telah melaksanakan perkuliahan minimal 144 SKS. 

4. Menyerahkan 3 rangkap fotokopi transkrip nilai sementara sebagai bukti poin 1,2 dan 3 di 

atas kepada bagian akademik masing-masing Prodi. 

5. Lulus seminar usulan penelitian skripsi minimal dengan nilai 65. 

6. Lulus TOEFL (score minimal 400) dengan menyerahkan hasil ujian TOEFL dari Pusat 

Bahasa UNAND atau lembaga TOEFL yang diakui UNAND kepada bagian akademik 

masing-masing Prodi. 

7. Lulus tes similarity dengan nilai maksimal 30%. 

 

b. Syarat administrasi yang harus diserahkan ke bagian akademik :  

1. Melunasi sisa uang pembangunan dan SPP sampai semester terakhir.  

2. Mengembalikan seluruh buku pinjaman pada perpustakaan FKM Unand. 

3. Menyerahkan Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian yang merupakan 

balasan surat rekomendasi penelitian dari fakultas (asli & cap basah). 

4. Menyerahkan proposal yang telah diperbaiki dan ditandatangani pembimbing dan penguji. 

5. Menyerahkan bahan SAPS 1 rangkap beserta asli. 

6. Memperoleh pengesahan ujian akhir penelitian dari Ketua Departemen dan Ketua Prodi 

dan menyerahkannya ke bagian akademik. 

7. Menyerahkan 1 bukti asli telah menghadiri seminar skripsi mahasiswa lain minimal 5 kali 

kepada bagian akademik. 
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8. Menyerahkan fotokopi logbook konsultasi masing-masing minimal 5 kali untuk setiap 

pembimbing kepada bagian akademik 

9. Memperoleh pengesahan telah memenuhi syarat akademik dari Kasubag Akademik (poin 

a). 

10. Memperoleh persetujuan jadwal ujian skripsi dari pembimbing, penguji dan koordinator 

ruangan FKM Unand. 

11. Memberikan dokumen poin (9) dan (10) untuk pembuatan surat undangan dan surat tugas 

untuk pembimbing dan penguji.   

 

 

1.2.4 Ruang Lingkup 

 

a. Skripsi merupakan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif atau 

kualitatif atau gabungan kedua metode tersebut terhadap bidang pokok kajian. Skripsi juga dapat 

berupa hasil meta analisis dan studi literatur terhadap hasil penelitan orang lain. 

b. Bidang pokok kajian dalam skripsi adalah Kesehatan Masyarakat. 

c. Judul skripsi ditentukan oleh mahasiswa bersama pembimbing dan dibuat dengan singkat namun 

bisa memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. 

d. Skripsi ditulis secara sistematis, logis dan rasional serta tidak menonjolkan perasaan subjektif. 

e. Skripsi merupakan milik FKM UNAND dan disimpan di perpustakaan FKM UNAND. 

f. Skripsi boleh dipublikasikan setelah diizinkan oleh pimpinan fakultas, dimana penulis skripsi 

bertindak sebagai penulis utama dan pembimbingnya sebagai penulis pembantu. 

g. Skripsi yang sudah menjadi milik FKM UNAND tidak boleh digandakan oleh pihak lain. 

 

 

1.3 Mahasiswa 

 

a. Mahasiswa yang mendaftar untuk ujian usulan dan ujian akhir penelitian skripsi harus telah 

memenuhi persyaratan administrasi dan akademik.  

b. Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dalam penulisan usulan penelitian, pelaksanaan 

penelitian dan penulisan laporan akhir skripsi. 

c. Mahasiswa berhak mendapatkan dan wajib mengikuti koreksi dan saran pembimbing atas konsep 

usulan penelitian atau konsep skripsi. 

 

1.4 Pembimbing Skripsi 

 

Dosen pembimbing skripsi adalah staf pengajar tetap FKM UNAND dan berstatus Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) atau staf luar biasa FKM UNAND atau para ahli pada bidang yang diteliti di luar FKM UNAND 

yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Dekan FKM UNAND. Setiap mahasiswa yang mengajukan judul 

penelitian skripsi mendapatkan dua orang pembimbing skripsi yang ditentukan oleh ketua departemen atau 

ketua prodi berdasarkan judul skripsi yang diajukan mahasiswa. 

 

 



10 

 

1.4.1 Syarat Pembimbing 

 

a. Pembimbing minimal memiliki jabatan lektor atau yang berijazah minimal strata 2 atau spesialis I. 

b. Memiliki SK penunjukan sebagai pembimbing skripsi dari Dekan. 

 

1.4.2 Tugas Pembimbing 

 

Pembimbing skripsi bertugas (1) membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitan, 

termasuk pemilihan judul, topik, metode penelitian, kepustakaan, (2) memberikan berbagai pertimbangan 

dan alternatif pemecahan masalah  termasuk waktu dan dana, (3) memantau pelaksanaan penelitian, dan 

(4) membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan penelitian skripsi. Pembimbing skripsi juga bertugas 

mengecek kesahihan penelitian, apakah penelitian benar-benar dilaksanakan oleh mahasiswa atau tidak. 

Dalam proses bimbingan, pembimbing memberikan tugas dan bimbingan yang sesuai dan mencatat 

penugasan tersebut dalam Log Book Bimbingan (lihat lampiran). Bila perlu, pembimbing dapat meminta 

bantuan tenaga ahli sebagai nara sumber. Pada saat seminar usulan atau hasil skripsi, pembimbing 

bertindak sebagai pimpinan. 

 

 

1.4.3 Mekanisme Bimbingan 

 

a. Mahasiswa melakukan proses secara terencana dengan pembimbing yang dibuktikan oleh Form 

Bimbingan Skripsi. 

b. Pembimbing melakukan pemeriksaan dan perbaikan usulan penelitian atau laporan akhir 

penelitian mahasiswa disetiap proses bimbingan konsultasi.  

c. Sebelum seminar usulan penelitian skripsi, mahasiswa telah melaksanakan bimbingan dengan 

setiap pembimbing minimal 5 (lima) kali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1(satu) bulan. 

d. Sebelum sidang akhir, mahsasiswa telah melaksanakan bimbingan dengan setiap pembimbing 

minimal 5 (lima) kali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1(satu) bulan. 

 

1.4.4 Penggantian Pembimbing 

 

Penggantian pembimbing skripsi dapat dilakukan bila telah mendapat rekomendasi tertulis dari ketua 

departemen dan bila pembimbing tersebut memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 

a. Topik skripsi tidak sesuai dengan bidang keahlian pembimbing. 

b. Pembimbing berhalangan membimbing secara tetap, misalnya karena sedang menempuh  

pendidikan atau tugas di luar fakultas selama 2 (dua) bulan berturut-turut untuk jalur B dan 6 

(enam) bulan untuk jalur A. 

c. Menyalahi mekanisme bimbingan. 

 

1.5 Penguji Skripsi 

 

a. Setiap mahasiswa mendapatkan dua orang penguji yang ditentukan oleh Ketua Departemen, satu 

orang penguji dalam dan/atau satu orang penguji luar.  
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b. Setiap mahasiswa juga mendapatkan satu orang penguji cadangan yang ditentukan oleh Ketua 

Departemen sebagai antisipasi bila salah satu penguji tidak dapat hadir. 

c. Penguji dalam adalah dosen tetap FKM UNAND  

d. Penguji luar adalah dosen tidak tetap atau praktisi di bidang yang sesuai dengan topik skripsi dan 

minimal berpendidikan S2 atau spesialis I. 

e. Mengisi blanko kesedian sebagai penguji.  

f. Memiliki SK penunjukan sebagai penguji skripsi. 

g. Penggantian penguji skripsi dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum ujian berlangsung 

atas persetujuan Ketua Departemen. 

h. Tim penguji pada ujian hasil skripsi adalah tim penguji pada ujian usulan penelitian. 

 

1.6 Tim Penilai Proposal dan Hasil Skripsi 

 

a. Tim penilai terdiri dari pembimbing dan dua orang penguji 

b. Seminar dapat dilaksanakan dengan dihadiri minimal oleh satu orang pembimbing 

c. Pembimbing yang tidak hadir tidak dapat memberikan penilaian saat seminar, tetapi dapat 

memberikan penilaian proses. 

d. Seminar usulan penelitian dan hasil skripsi dipimpin oleh pembimbing  

e. Apabila pembimbing 1 berhalangan hadir, seminar dapat dipimpin oleh pembimbing 2. 

f. Tim penilai seminar usulan penelitian skripsi dan tim penilai seminar hasil skripsi diangkat dengan 

Surat Tugas dari Dekan FKM UNAND. 

 

1.7 Sanksi 

 

1.7.1 Bagi Dosen Pembimbing 

 

a. Seorang dosen pembimbing yang terbukti tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya 

dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan penggantian sebagai pembimbing 

oleh Ketua Deprtemen yang disetujui oleh Ketua Prodi. 

b. Tidak dibenarkan melaksanakan 2 atau lebih ujian dalam waktu yang bersamaan. Bagi dosen yang 

melanggar dikenakan sanksi dan ujian dianggap tidak sah. 

 

1.7.2 Bagi Mahasiswa 

 

a. Seorang mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi, akan 

dikenakan sanksi sesuai Peraturan Akademik Nomor 3 Tahun 2016. 

b. Kecurangan yang dimaksud, antara lain berupa penjiplakan karangan orang lain, manipulasi data 

penelitian, manipulasi kepustakaan, manipulasi tanda tangan pembimbing, penguji, Ketua 

Departemen, Ketua Prodi dan Dekan FKM UNAND dan/atau menggunakan data pihak ketiga untuk 

melakukan kegiatan skripsi. 

 

 

1.8 Penyelesaian Permasalahan dalam Proses Pembuatan Skripsi 

Semua permasalahan dalam kegiatan skripsi diselesaikan melalui Tim Evaluasi Skripsi yang terdiri dari  

Dekan, Wakil Dekan I, Ka. Departemen, Ka.Prodi, BAPEM, dan GKM. 
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BAB 2 : SEMINAR DAN PENILAIAN SKRIPSI 

 

 

2.1 Seminar 

 

Selama penulisan skripsi dilakukan 2 (dua) kali seminar, yaitu seminar usulan penelitian dan 

seminar hasil skripsi dan ujian komprehensif. Kedua seminar dilaksanakan secara serentak sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Prodi. 

 

2.1.1 Seminar Usulan Penelitian 

 

Adapun tahapan mengikuti seminar usulan penelitian yang harus dipenuhi oleh mahasiswa peserta 

adalah sebagai berikut: 

a. Peserta memenuhi persyaratan administrasi dan akademik ujian usulan penelitian skripsi 

b. Peserta menyerahkan persyaratan administrasi dan akademik ke bagian akademik bersama 

dengan 4 rangkap fotokopi usulan penelitian (fotokopi usulan penelitian dan undangan seminar 

untuk pembimbing dan penguji yang berasal dari luar FKM Unand diserahkan oleh mahasiswa 

yang bersangkutan minimal 3 hari sebelum seminar). 

c. Seminar usulan penelitian skripsi dikatakan sah apabila dihadiri paling kurang 3 (tiga)  orang tim 

penguji dengan komposisi :  

1. Dihadiri 1 orang pembimbing  

2. Dihadiri 2 orang penguji  

 

2.1.2 Seminar Hasil Skripsi dan Ujian Komprehensif 

 
Tahapan mengikuti seminar hasil penelitian yang harus dipenuhi oleh mahasiswa peserta adalah 

sebagai berikut: 

a. Peserta memenuhi persyaratan administrasi dan akademik seminar hasil skripsi dan ujian 

komprehensif 

b. Peserta menyerahkan persyaratan administrasi dan akademik ke bagian akademik bersama 

dengan 4 rangkap fotokopi hasil skripsi (fotokopi hasil skripsi dan undangan seminar untuk 

pembimbing dan penguji yang berasal dari luar FKM Unand diserahkan oleh mahasiswa yang 

bersangkutan minimal 3 hari sebelum seminar). 

c. Seminar hasil skripsi dikatakan sah apabila dihadiri paling kurang 3 (tiga)  orang tim penguji 

dengan komposisi :  

1. Dihadiri 1 orang pembimbing  

2. Dihadiri 2 orang penguji  

 

2.2 Pelaksanaan Seminar 

Seminar usulan skipsi terdiri dari: 

a. Pembukaan oleh pemimpin sidang  : ± 5 menit 

b. Penyajian oleh peserta   : ± 10 menit 

c. Tanya jawab    : ± 60-75 menit 

d. Penetapan keputusan tim penilai : ± 10 menit 

e. Penutup    : ± 5 menit 
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Seminar hasil skripsi dan ujian komprehensif terdiri dari: 

a. Pembukaan oleh pemimpin sidang : ± 5 menit 

b. Penyajian oleh peserta   : ± 10 menit 

c. Tanya jawab hasil skripsi  : ± 60 menit 

d. Ujian komprehensif  : ± 30 menit 

e. Penetapan keputusan tim penilai : ± 10 menit 

f. Penutup     : ± 5 menit 

 

Pembatalan seminar dapat dilakukan apabila: 

a. pemakalah terlambat hadir lebih dari 30 menit dari waktu yang telah ditentukan, dan dana 

penyelenggaraan ujian selanjutnya akan dibebankan kepada mahasiswa. 

b. Pembimbing atau penguji secara mendadak berhalangan hadir sehingga quorum tidak terpenuhi 

(minimal 1 pembimbing dan 2 penguji). 

 

2.3 Penilaian Skripsi 

 

Nilai skripsi diperoleh dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan diberikan nilai mutu 

antara A - E  yang diterjemahkan ke dalam 0 s/d 100. Nilai akhir seminar usulan penelitian dan seminar 

hasil skripsi diberikan dalam angka antara 0-100 berdasarkan rata-rata nilai seluruh tim penguji dan tidak 

terdapat perbedaan nilai yang sangat besar (<10) diantara tim penguji. Jika terdapat perbedaan, maka tim 

penguji akan membahas nilai-nilai tersebut, sampai didapatkan nilai yang wajar dan disepakati bersama. 

 

Dalam memberikan penilaian, tim penguji akan memperhatikan secara garis besar aspek 

penilaian sebagai berikut:(1-3) 

a. Konsep Pemikiran 

1. Kejelasan masalah dan latar belakang 

2. Tujuan penelitian 

3. Ruang lingkup 

4. Kerangka konsep 

5. Definisi operasional 

6. Hipotesis (bila ada) 

b. Tinjauan Pustaka 

1. Relevansi 

2. Komprehensivitas 

3. Keterkinian 

c. Metode Penelitian 

1. Desain penelitian 

2. Metode analisis data 

3. Alasan pemilihan disain dan metode 

4. Kelengkapan instrumen penelitian 

d. Hasil Penelitian, Pembahasan dan Saran 

1. Hasil penelitian.  

2. Pembahasan penelitian dengan teori dan hasil penelitian lain. 

3. Kesimpulan sistematis dan cermat. 

4. Saran teoritis dan aplikatif. 

 

 

file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/Buku%20Pedoman%20Skripsi%20-%20Revisi%202%202016%20ED.doc%23_ENREF_1
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e. Penulisan Skripsi 

1. Sistematika penulisan. 

2. Ketepatan penggunaan bahasa. 

3. Susunan bahasa. 

4. Pengefektifan paragraf.  

f. Sikap dan Tingkah Laku 

1. Sopan santun. 

2. Etika penelitian. 

g. Presentasi dan Tanya Jawab 

1. Slide penyajian.  

2. Kemampuan penyajian. 

3. Penguasaan materi. 

4. Ketepatan menjawab pertanyaan. 

5. Kemampuan berargumentasi. 

 

2.3.1 Hasil Seminar 

 

Terdapat dua kategori hasil seminar yaitu, lulus (perolehan nilai minimal B- atau 65) dan tidak 

lulus. 

a. Lulus 

1. Lulus tanpa syarat, peserta yang dinyatakan lulus seminar usulan penelitian skripsi dapat 

segera melakukan penelitian dan peserta yang dinyatakan lulus seminar akhir skripsi dapat 

secara langsung mencetak dan menjilid skripsi untuk diserahkan kepada para pembimbing dan 

perpustakaan. 

2. Lulus dengan syarat perbaikan, peserta yang dinyatakan lulus seminar usulan penelitian 

skripsi wajib memperbaiki usulan penelitiannya sebelum melakukan penelititan dan peserta 

yang dinyatakan lulus seminar akhir skripsi wajib memperbaiki skripsinya sesuai dengan 

usul-usul dan kritik yang diberikan pada saat ujian sebelum diserahkan kepada para 

pembimbing dan perpustakaan.  

 

b. Tidak Lulus 

Peserta yang dinyatakan tidak lulus usulan penelitian skripsi maka kepadanya diberi 

kesempatan mengulang seminar paling lama 1 (satu) bulan setelah seminar pertama. Bagi 

peserta yang dinyatakan tidak lulus seminar akhir skripsi, diberikan kesempatan untuk 

mengulang seminar skripsi selambat-lambatnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah seminar 

pertama dan biaya pelaksanaannya dibebankan kepada mahsiswa. 

 

Hasil seminar berupa lulus atau tidak lulus akan diumumkan segera setelah seminar selesai 

dilaksanakan. Hasil seminar ditetapkan oleh tim penguji dengan berdiskusi dan disampaikan oleh pemimpin 

sidang kepada peserta, selanjutnya pimpinan sidang akan menutup seminar.  

Nilai lulus seminar adalah gabungan dari nilai yang diberikan oleh tim penguji dengan batas 

minimal lulus adalah 65, baik untuk seminar usulan penelitian maupun untuk seminar hasil. 
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2.4 Perbaikan Skripsi 

 

Mahasiswa yang telah mengikuti seminar hasil skripsi dan dinyatakan lulus dengan syarat 

perbaikan maka wajib melakukan perbaikan terhadap skripsi tersebut. Batas akhir penyerahan laporan 

akhir skripsi ditentukan oleh fakultas berdasarkan batas waktu penerimaan dokumen wisuda oleh 

universitas. 

 

2.5 Penyerahan Skripsi 

Skripsi yang sudah diperbaiki sebelum diserahkan ke perpustakaan FKM UNAND harus mendapat 

pengesahan terlebih dahulu dari pembimbing dan tim penguji. Jumlah skripsi yang harus diserahkan oleh 

mahasiwa FKM UNAND adalah: 

a. Masing-masing, pembimbing I dan Pembimbing II diberikan sebanyak 1 (satu) rangkap. 

b. Perpustakaan FKM UNAND diberikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan surat asli (bermaterai) 

pernyataan tidak plagiat serta 1 buah CD berisi keseluruhan isi skripsi. 

 

 

2.6 Membuat Manuskrip 

 

 Manuskrip adalah sebuah ringkasan dari skripsi mahasiswa FKM UNAND dalam bentuk artikel 

yang memuat: cover, judul, nama mahasiswa, nama pembimbing, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, 

pembahasan, kesimpulan, saran dan daftar rujukan. Unsur-unsur manuskrip: 

a. Cover berisikan informasi tetang judul, nama mahasiswa, nama pembimbing 1, nama pebimbing 

2.  

b. Judul ditulis dengan singkat, maksimal 15 kata dan tidak boleh digaris bawahi. 

c. Identitas penulis dicantumkan (nama mahasiswa dan nama pembimbing) di bawah judul artikel 

manuskrip. Identitas dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama naskah. Alamat 

penulis diberikan lengkap dengan nomor handphone, e-mail dan alamat korespondensi. 

d. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam 1 (satu) paragraf  dengan 

jumlah maksimal 200 kata. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci (keywords). 

e. Pendahuluan tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah, sedikit tinjauan pustaka serta 

masalah dan tujuan penelitian. 

f. Metode yang digunakan dijelaskan secara rinci, memaparkan disain atau rancangan penelitian 

yang digunakan, sasaran penelitian (populasi, sampel dan sumber data), teknik dan instrumen 

pengumpulan data yang menggambarkan teknik atau prosedur analisis data. 

g. Hasil dan pembahasan menginterpretasikan secara tepat hasil penelitian, mengaitkan secara 

argumentatif temuan penelitian dengan teori yang relevan, menggunakan bahasa dialog yang 

logis, sistematik dan mengalir. 

h. Tabel diketik satu spasi dengan nomor yang sesuai dengan penyebutan dalam teks. Jumlah 

maksimal 6 tabel dengan judul singkat. Semua singkatan yang tidak baku dijelaskan dalam catatan 

kaki. Tabel dan grafik yang dicopikan ke dalam naskah bukan dalam bentuk file jpeg. (gambar). 

i. Kesimpulan dan saran dibuat untuk menjawab masalah penelitian, dibuat berdasarkan hasil 

penelitian dan tepat guna. 

j. Rujukan yang disampaikan sesuai dengan penulisan Vancouver, diberi nomor urut sesuai dengan 

pemunculan rujukan/referensi yang digunkan dalam keseluruhan teks. Daftar rujukan mengacu 

pada rujukan yang tercantum di artikel  saja (maksimal 25 rujukan). Rujukan dibatasi pada terbitan 

10 tahun terakhir. 
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k. Naskah diketik menggunakan program MS-Word, jenis font Times New Roman 12, spasi ganda, 

batas tepi kiri 4 cm, tepi kanan  2.5 cm, atas 2.5 cm, bawah 2.5 cm.  

l. Jumlah halaman manuskrip berkisar 8-15 halaman.  Jumlah tabel/gambar maksimal 6 (enam). 

Manuskrip dilampirkan di dalam skripsi. 

 

2.7 Sanksi 

 

Mahasiswa FKM UNAND yang telah mengikuti seminar hasil skripsi dan tidak menyerahkan 

skripsi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh fakultas di setia semester, tidak dapat diikutsertakan 

dalam wisuda. 
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BAB 3 : SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 

 

3.1 Format & Penataan Penulisan 

 

3.1.1 Kertas 

 

3.1.1.1 Untuk Proposal Skripsi 

 
Naskah usulan penelitian skripsi diketik di atas kertas HVS putih tanpa garis, ukuran A4 (210 mm 

x 297 mm), dengan berat 70 gr. 

 

3.1.1.2 Untuk Naskah Akhir Skripsi 

 

Naskah akhir skripsi  diketik di atas kertas HVS putih tanpa garis, ukuran A4 (210 mm x 297 mm), 

dengan berat 80 gr. 

 

3.1.2 Pengetikan 

 
Naskah diketik menggunakan komputer dengan program pengolah kata, seperti Microsoft Word, 

dengan pilihan huruf ”Times New Roman”, besar font sebagai berikut : 

a. Naskah : 12 pt 

b. Judul bab : 12 pt 

c. Judul skripsi : 14 pt 

 

Judul skripsi dan bab diketik dengan huruf besar dan tebal (bold). Judul subbab dan sub-subbab 

tetap diketik dengan font 12 pt. Semua judul diketik dengan huruf tebal. 

 

Pengetikan naskah dilakukan pada satu sisi halaman saja. Jarak pengetikan adalah 2 spasi, 

kecuali abstrak dengan  jarak pengetikan adalah 1 spasi. Setiap bab diketik pada halaman baru, nomor bab 

menggunakan angka Arab. Judul bab diketik pada batas atas bidang pengetikan, disusun simetris 

menggunakan huruf besar, tanpa garis bawah dan tanda baca titik di akhir kalimat. Kalimat pertama bab 

dimulai 4 spasi dari judul bab. 

 

Judul sub-bab didahului dengan angka Arab disesuaikan dengan urutan nomor bab (2.1 untuk sub 

bab di bab 2 dan 2.1.1 untuk sub-sub bab di bab 2) tanpa diakhiri dengan titik di belakang setiap angka. 

 

Awal alinea diketik 1 tab (1,25cm) dari batas kiri bidang pengetikan. Pada sub bab atau sub-sub 

bab, awal alinea tetap diketik sejajar dengan huruf pertama sub bab.Selanjutnya awal alinea diketik 1 tab 

dari batas kiri bidang pengetikan. Kalimat dilanjutkan sejajar dengan nomor judul sub-bab dan sub-sub bab. 

 

Jarak baris antara teks, nomor bab dan judul bab adalah 2 spasi. Jarak antara judul bab dan sub 

judul bab adalah 4 spasi. Jarak antara akhir naskah dengan sub judul berikutnya 4 spasi, jarak antara sub 

judul dan sub-sub judul adalah 2 spasi. Antar alinea tetap berjarak 2 spasi. Judul tabel, gambar, grafik serta 

keterangannya diketik dengan jarak 1 spasi. Ruang pengetikan mempunyai batas 4 cm dari tepi kiri kertas, 

sedangkan tepi atas, bawah dan kanan kertas masing-masing berbatas 2,5cm. 
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3.1.3 Penomoran Halaman 

 

Bagian awal atau disebut juga bagian pendahuluan (prelimenary pages) yang terdiri dari: cover 

dalam, pernyataan persetujuan pembimbing, pernyataan persetujuan penguji, halaman pengesahan, 

pernyataan tidak plagiat, daftar riwayat hidup dan halaman persembahan. Seluruh bagian ini tidak 

menggunakan nomor Halaman.  

Kemudian penomoran halaman menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, iv, dst.nya) yang 

dimulai dari halaman abstrak, abstrak bahasa inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

daftar istilah/daftar singkatan/daftar istilah dan singkatan.  

Nomor halaman untuk bagian isi menggunakan angka Arab dan diletakkan di bagian kanan atas, 

kecuali halaman dengan judul bab (bab baru) diletakkan di bagian tengah bawah naskah. Nomor halaman 

isi berakhir sampai dengan Daftar Pustaka. Lampiran menggunakan nomor sendiri sesuai dengan urutan 

lampiran yang tertulis dalam daftar isi. 

 

3.1.4 Pemberian Tanda Bagian Dalam Skripsi 

 

Pemberian tanda bagian dalam skripsi pada judul sub bab atau sub sub bab harus tetap konsisten. 

Bila bab dan sub bab menggunakan angka Arab harus tetap digunakan sampai akhir naskah. Untuk kalimat 

yang menggunakan pembagian dapat digunakan gabungan angka Arab, angka Romawi serta abjad. 

Contoh : Provinsi Sumatera Barat terbagi atas 19 kabupaten/kota, yaitu: 

A. Kabupaten Agam 

B. Kabupaten Tanah datar 

C. Kabupaten Pesisir Selatan, dst.nya 

Pembagian yang lazim digunakan adalah sebagai berikut : 

A. 

B. 

a. 

b. 

1). 

2). 

a). 

b). 

(1). 

(2). 

(a). 

(b). 

 

3.2 Penjelasan Bagian Skripsi 

 

Pada awal pengusulan judul skripsi, mahasiswa harus mempertimbangkan hal berikut. Judul 

penelitian ditulis setelah peneliti mendapatkan masalah penelitian dan menemukan literatur yang dapat 

mengemukakan hipotesis masalah yang ditemukan sehingga muncul judul penelitian. Judul penelitian 

minimal terdiri dari situasi masalah, keterangan situasi masalah, keterangan tempat dan keterangan waktu.  
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Bagian BAB merupakan bagian inti dari skripsi, yang terdiri dari: 

a. Bab 1: Pendahuluan, terdiri dari: 

1) Latar belakang, merupakan penjelasan situasi masalah yang ditunjang oleh data dan 

fakta terbaru, serta dibandingkan dengan teori dan penelitian sebelumya sehingga 

didapatkan signifikansi ilmiah penelitian yang akan dilakukan. 

2) Perumusan masalah, dirumuskan menggunakan kalimat pertanyaan berisi mengenai 

pertanyaan menyangkut masalah yang akan diteliti dan dihubungkan dengan determinan 

yang akan diteliti. 

3) Tujuan penelitian, terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus yang ditulis dalam kalimat 

pernyataan. Tujuan penelitian ditulis menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan 

level ranah kognitif yang akan dicapai. 

4) Manfaat penelitian, dibagi menjadi tiga aspek yaitu manfaat teoritis, akademis, dan 

praktis. 

5) Ruang lingkup penelitian merupakan keluasan cakupan penelitian yang membatasi lokasi 

penelitian, variabel yang digunakan dan subjek yang akan dikaji. 

b. Bab 2: Tinjauan Pustaka, terdiri dari: 

1) Tinjauan pustaka terdiri dari teori yang berisi data dan informasi mengenai variabel 

penelitian yang akan diteliti menggunakan kepustakaan yang mutakhir termasuk hasil 

penelitian (diutamakan berasal dari jurnal bereputasi). 

2) Kerangka teori, merupakan gambaran sintesis induktif dari teori yang telah dituliskan 

sebelumnya. 

3) Kerangka konsep, merupakan gambaran antara hubungan variabel independen dan 

dependen yang dioperasionalkan dalam penelitian. 

4) Hipotesis (jika diperlukan), merupakan kesimpulan sementara mengenai hubungan 

variabel independen dan variabel dependen yang dirumuskan berdasarkan teori yang 

telah dikemukakan sebelumnya. 

c. Bab 3: Metode Penelitian, terdiri dari: 

1) Disain penelitian 

2) Lokasi dan waktu penelitianPopulasi dan sampel penelitian 

3) Definisi operasional (untuk penelitian kuantitatif) dan definisi istilah (untuk penelitian 

kualitatif) 

4) Teknik pengumpulan dan pengolahan data 

5) Teknik analisis data.  

 

Mahasiswa yang akan menulis skripsi dianjurkan untuk melakukan penelitian secara bersama 

dalam suatu payung penelitian yang disepakati bersama dengan dosen pembimbing I dan II.  

d. Bab 4: Hasil, menampilkan informasi yang diperoleh dalam bentuk deskriptif dari tabel atau 

diagram tanpa melibatkan pendapat pribadi. Diawali dengan menjelaskan gambaran umum 

mengenai tempat penelitian dan gambaran data/normalitas data (untuk penelitian kuantitatif) yang 

diuraikan secara ringkas namun lengkap. Untuk data kuantitatif, analisis data disajikan secara 

bertahap mulai dari distribusi frekuensi, kemudian analisis bivariat dan terakhir, bila diperlukan, 

analisis multivariat. Data disajikan menggunakan tabel/grafik. Pembuktian hipotesis dilakukan 

dengan interpretasi data dari tabel/grafik yang didapatkan dari hasil analisis data. 

e. Bab 5: Pembahasan, membahas hasil penelitian secara menyeluruh dan sebagai tempat bagi 

penulis menyampaikan pendapat, pengembangan gagasan yang diperoleh selama penelitian dan 

argumentasi secara bebas, singkat dan logis. Diawali dengan mengemukakan tentang kelemahan 

dan keterbatasan penelitian yang dilakukan (jika ada). Pada bab ini, dilakukan perbandingan hasil 
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penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu seperti yang dituliskan dalam tinjauan 

pustaka, kemudian membuat pertimbangan teoritisnya penyebab masalah yang diteliti. Jika 

penelitian mencari hubungan atau mengidentifikasi sebab akibat antara variabel dependen dan 

dependen, pembahasan bertujuan untuk menjustifikasi apakah variabel tersebut berhubungan 

atau tidak berhubungan. Setelah itu dirumuskan saran yang logis dan aplikatif untuk 

menyelesaikan masalah yang teridentifikasi.   

f. Bab 6: Kesimpulan dan Saran,  

1) Kesimpulan, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang disampaikan secara kritis, 

sistimatis dan cermat untuk menjawab hipotesis dan atau tujuan penelitian.  

2) Saran, harus berasal dari hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian maupun 

model/prototipe yang dihasilkan dan mampu menjawab manfaat penelitian. Saran harus 

dibuat seoperasional mungkin untuk dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak 

penerima saran tersebut. Saran-saran tersebut dapat berupa bentuk kebijakan serta 

upaya praktis pemecahan masalah yang dihadapi, dan bahan atau aspek yang dapat 

diteliti lebih lanjut.  

 

3.3 Penjelasan Daftar Pustaka 

 

Berisi bahan pustaka yang dikutip pada usulan penelitian dengan format vancouver. Daftar pustaka 

harus ada yang bersumber dari jurnal (nasional dan internasional) atau prosiding pertemuan ilmiah 

sebanyak 60%. 

 

3.4 Penjelasan Lampiran 

 

Bagian akhir terdiri dari lampiran-lampiran berisi beberapa informasi yang dianggap penting, tetapi 

akan mengganggu alur naskah bila dicantumkan dalam naskah utama (bagian isi materi). Untuk master 

tabel hasil penelitian tidak dilampirkan saat penjilidan akhir. Urutan informasi pada bagian lampiran adalah: 

a. Surat Izin penelitian 

1) Formulir Persetujuan Turun Lapangan oleh Pembimbing 

2) Surat Izin Penelitian dari Fakultas 

3) Surat Izin Penelitian dari Instansi tempat penelitian 

b. Inform consent 

c. Kuesioner 

d. Surat pernyataan selesai penelitian 

e. Output analisis data 

f. Hasil cek similariti 

g. Dokumentasi penelitian 

h. Manuskrip 

 

 

3.5 Penjelasan Daftar Ralat 

 

Apabila seluruh naskah telah selesai diketik dan kemudian terdapat beberapa kesalahan ketik, 

maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dalam suatuhalaman ”daftar ralat”. Cara membuat daftar ralat :  

Tuliskan halaman berapa dan kalimat yang salah diketik ulang dengan kalimat yang benar. Bila dalam satu 

halaman terdapat lebih dari 3 buah ralat, maka halaman tersebut sebaiknya diganti seluruhnya.  
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3.6 Rujukan Penulisan 

 
Rujukan merupakan daftar lengkap dan terperinci tentang informasi sumber dari setiap kata, 

kalimat, istilah, pikiran, ide maupun hasil temuan ilmiah sebelumnya dari seseorang atau sekelompok orang 

yang diacu secara langsung ataupun tidak langsung. Penulisan rujukan dalam skripsi dapat berupa kutipan 

dan daftar pustaka.(1) 

 

3.6.1 Kutipan 

 

Kutipan merupakan pernyataan resmi dalam teks tentang sumber informasi yang dikutip baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Penyebutan sumber dalam penulisan skripsi berfungsi sebagai 

penghargaan pada peneliti yang dikutip pendapatnya, pengakuan dan permohonan izin penggunaan karya 

yang dikutip, dan pelaksanaan etika masyarakat ilmiah dan akademik.(1) 

 

Sumber kutipan boleh tidak dicantumkan apabila berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat 

umum (common knowledge) dan fakta yang mudah untuk dibuktikan kebenarannya. Tetapi dibutuhkan 

kehati-hatian. Umumnya sesuatu disebut sebagaicommon knowledge bila informasi serupa dinyatakan 

minimal oleh 5 sumber, seperti dalam buku ajar sesuai bidang ilmu yang bersangkutan, namun bila terdapat 

informasi baru maka harus disebut sumber aslinya.(1) 

 

Kutipan secara garis besar dapat dibedakan atas dua kelompok,(1) yaitu :  

a. Kutipan langsung  

1. Kutipan langsung pendek  

Kutipan langsung tidak melebihi tiga baris dan digabungkan pada teks penulis dengan 

memisahkannya dalam dua tanda kutip. Jarak antar baris tetap sama dengan jarak teks penulis 

(2 spasi) 

2. Kutipan langsung panjang 

Kutipan langsung yang panjangnya melebihi tiga baris. Kutipan dipisahkan dari teks penulis 

dan membentuk satu alinea baru dan diberi dua tanda kutip. Jarak antar baris kutipan satu 

spasi. Kalimat yang mendahului kutipan diakhiri dengan tanda baca titik dua, koma atau titik 

tergantung susunan kalimatnya.  

b. Kutipan tidak langsung  

Kutipan tidak langsung merupakan ringkasan dari persepsi penulis terhadap suatu teks dan 

dipresentasikan dengan menggunakan gaya bahasa sendiri, terdiri dari: 

1. Kutipan tidak langsung pendek 

Kutipan yang tidak melebihi satu alinea dan dinyatakan dalam karya penulis pada alinea 

tesebut. 

2. Kutipan tidak langsung panjang 

Kutipan dengan panjang kalimat melebihi satu alinea sehingga kutipan dicantumkan dalam 

alinea sendiri. Jarak antar baris tetap sama dengan jarak teks penulis (2 spasi). 

 

3.6.2 Daftar Pustaka 

 

Daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan seluruh bahan bacaan yang telah 

digunakan dalam penulisan skripsi. Tujuannya untuk membantu pembaca memperoleh sumber informasi 

secara lengkap.(1) 
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Penulisan daftar pustaka dalam Skripsi FKM UNAND menggunakan format penulisan Vancouver, 

diberi nomor urut sesuai dengan pemunculan dalam keseluruhan naskah, bukan berdasarkan abjad.   

 

3.6.3 Ketentuan Umum 

 

1. Cantumkan nama semua penulis bila tidak lebih dari 6 orang dan gunakan singkatan nama sesuai 

dengan Index Medicus.  

2. Bila lebih dari 6 orang penulis, tulis nama 6 penulis pertama diikuti dengan et al.  

3. Judul artikel atau buku atau karya tulis lainnya.  

4. Keterangan edisi dan atau editor (jika ada). 

5. Keterangan penerbit (kota, nama penerbit) 

6. Tahun terbit atau volume dan nomor (issue) 

7. Nomor halaman yang digunakan (artikel jurnal) 

 

3.6.4 Cara Penulisan Daftar Pustaka 

 

Buku  

a. Publikasi pemerintah/badan/lembaga 

1. Departemen Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2002. Pusat Data dan Informasi. 

Jakarta : Departemen Kesehatan RI; 2004. 

2. Badan Pusat Statistik, BKKBN, Depkes RI. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-

2003. Jakarta : BPS; 2004. 

 

b. Publikasi non pemerintah/perorangan/kelompok 

1. Notoatmodjo S. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta; 1998. 

2. Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession, 5th Ed. USA : Mosby-Inc; 1994. 

 

Satu Bab dalam Prosiding 

Aloewie TF. 1996. ‘Sertifikasi kelayakan tempat kerja (sertifikasi K3LK di perusahaan)’, 

dalamSeminar Standarisasi &Sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja: ManajemenErgonomi & 

Promosi Kesehatan Pekerja Menyongsong Era Perdagangan Bebas. Jakarta, 5-6 Desember 1996. 

Jakarta : FKM UI;1996. p. 1-10. 

 

Skripsi/Tesis/Disertasi  

Purnakarya I. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Lansia Di Kelurahan Air Tawar 

Barat Tahun 2004 [Skripsi]. Padang : PSIKM FK Unand; 2004. 

 

E-Book  

Greiner, A.C. & Knebel, E., Health Professions Education ; A Bridge to Quality[on line]. National 

AcademiesPress, 2003. Dari : http://www.nap.edu [4 Juni 2006]. 

 

CD-Room  

Women and HIV/AIDS : Reproductive and Sexual Health, [CD-ROM]. London : Reproductive 

Health Matters; 2005. 
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Artikel Jurnal  

a. Hard copy artikel jurnal 

Taylor LM Jr, Moneta GL, Sexton GJ, Schuff RA, Porter JM. Prospectiveblinded study of the 

relationship between plasma homocysteine andprogression of symptomatic peripheral arterial 

disease. J Vasc Surg1999;29:8–19. 

b. Artikel jurnal dari internet 

Ramos MI, Allen LH, Mungas DM, Jagust WJ, Haan MN, Green R, et al. Low folate status is 

associated with impaired cognitive function and dementia in the Sacramento Area Latino Study on 

Aging. Am J Clin Nutr [Online] 2005;82:1346–52. Dari :http://www.ajcn.org[7 Maret 2007]. 

 

3.7 Plagiarisme 

 

Plagiarisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tindakan mengakui pokok 

pikiran atau tulisan orang lain sebagai karya sendiri, atau menyatakan bahwa hasil karya orang lain adalah 

hasil karyanya sendiri. Plagiarisme adalah tindakan pencurian ide atau hasil pemikiran berupa sebuah kata, 

frase, kalimat, atau bahkan pencurian suatu bab dari tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber asli 

yang digunakan dalam tulisan untuk keuntungannya sendiri sehingga merugikan orang lain baik materiil 

maupun nonmateriil.(1) 

 

3.7.1 Tindakan Plagiarisme 

 

Beberapa tindakan yang dianggap sebagai plagiarisme adalah:(1) 

a. Menyatakan tulisan penulis lain sebagai karya sendiri. 

b. Menyatakan gagasan penulis lain sebagai gagasan sendiri. 

c. Menyatakan hasil temuan penulis lain sebagai temuan sendiri. 

d. Menyatakan fakta, data statistik, grafik, gambar dan segala jenis informasi yang bukan 

pengetahuan umum tanpa penyebutan sumber aslinya. 

e. Menyatakan karya bersama (kelompok) sebagai karya sendiri. 

f. Mengutip tulisan orang lain secara langsung dan identik tanpa mencantumkan sumber aslinya dan 

tanpa tanda petik. 

g. Tulisan yang sama disajikan dalam kesempatan yang berbeda, tanpapenyebutan sumber 

informasi tulisan pertama. 

h. Mengutip tidak langsung tanpa menyatakan sumber informasinya. 

i. Mengutip dengan hanya mengganti beberapa kalimat penulis asli tanpa menyatakan sumber 

informasinya. 

j. Meringkas dan mengutip karya orang lain secara tidak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. 

 

3.7.2 Klasifikasi Plagiarisme 

 

Sastroasmoro (2005) dalam Universitas Indonesia (2007) menyatakan plagiarisme yang dapat 

ditemukan adalah : 

http://www.amjcn.org/
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a. Plagiarisme ide, berkaitan dengan replikatif (pengulangan) hasil penelitian tanpa meyebutkan 

secara eksplisit bahwa penelitian yang dilakukannya diilhami atau bahkan mengulang penelitian 

terdahulu.  

b. Plagiarisme isi, peneliti mengambil data orang lain dengan menimbulkan kesan sebagai datanya 

sendiri.  

c. Plagiarisme Kata Demi Kata, merupakan plagiarisme yang paling mudah ditentukan, terdiri dari 

satu paragraf, atau bahkan seluruh makalah (meskipun ditulis dalam bahasa lain) tanpa 

menyebutkan sumber. 

d. Plagiarisme Mosaik, melakukan penyambungan, pengabungan atau menyisipkan kata, frase, 

atau kalimat yang diambil dari orang lain dengan penulis lainnya tanpa memberi rujukan sehingga 

memberi kesan hal tersebut adalah kalimat asli penulis. 

e. Plagiarisme yang Disengaja atau Tidak Disengaja 

 

 

3.7.3 Cara Menghindari Plagiarisme 

 

Beberapa cara untuk menghindari plagiarisme,(1) diantaranya yaitu : 

a. Bila menggunakan ide orang lain sebutkan sumbernya. 

b. Bila menggunakan kata atau kalimat orang lain yang disalin secara utuh dengan menggunakan 

tanda kutip atau kalimat sendiri tanpa mengubah arti (parafrase) sebutkan sumbernya. 

c. Bila kita mengajukan makalah/usulan penelitian/proposal yang sudah pernah diajukan sebelumnya 

harus pula dinyatakan bahwa makalah sudah diajukan atau dipublikasi sebelumnya.  

d. Gunakan kata-kata dan ide sendiri dengan cara banyak berlatih merangkai kalimat, dengan 

demikian tulisan dan ide dapat lebih berkembang 

e. Dosen pembimbing harus mencermati langkah penyusunan tulisan dan bila perlu meminta daftar 

atau copy dari tulisan yang dikutip oleh pengutip. 

 

3.7.4 Contoh plagiarisme dan bukan plagiarisme : 

 

Naskah Asli Plagiat Tidak Plagiat 

Sampai saat ini Dinas 

Kesehatan Propinsi Sumatera 

Barat belum memiliki sistem 

pendanaan promosi kesehatan 

yang inovatif  

( termasuk  dari pajak 

penghasilan) sebagai sumber 

potensial pendanaan 

kesehatan. 

Sampai sekarang Dinas Kesehatan 

Propinsi Sumatera Barat belum 

mempunyai metode pendanaan 

promosi kesehatan yang inovatif  

( termasuk  dari pajak penghasilan) 

sebagai sumber potensial 

pendanaan kesehatan. 

Dalam hasil penelitian yang 

dikemukakan bahwa  sistem 

pendanaan promosi kesehatan yang 

didapatkan dari pajak penghasilan 

belum digunakan sebagai sumber 

potensial  

pendanaan kesehatan.
(3,5)

 

 

3.8 Sanksi Plagiarisme 

 

Sanksi plagiarisme dijelaskan dalam peraturan – peraturan dibawah ini:(1-6) 

a. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS bab XX Pasal 70 

b. Peraturan Rektor Universitas Andalas No.7 Tahun 2011 Tentang Peraturan Akademik Program 

Sarjana Universitas Andalas 
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c. Keputusan Rektor Unand No. 836/XIV/Unand /2005 Tentang Peraturan Akademik Program 

Sarjana Universitas Andalas BAB IX Ketentuan Sanksi Pasal 65 ayat 1 dan 2.  

d. Keputusan Rektor Unand No. 1045.b/XIII/A/Unand-2005 Tentang Peraturan Akademik Program 

Studi Dokter Umum Fakultas Kedokteran Unand BAB IX Ketentuan Sanksi Bagian Keempat Sanksi 

Akademik Pasal 87 ayat 2poin d dan e.  

e. Peringatan lisan. 

f. Peringatan tulisan. 

g. Penundaan ujian. 

h. Larangan mengikuti Kegiatan Akademik. 

i. Dicabut kedudukannya & gelar akademik. 

j. Dituntut ke Pengadilan, baik Perdata & Pidana. 
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Lampiran 1 Log Book Konsultasi dengan Pembimbing 

 

LOGBOOK BIMBINGAN 
USULAN PENELITIAN SKRIPSI/HASIL SKRIPSI*) 

 

PEMBIMBING  : ...........................................................................  

Pertemuan ke  : ..........................................................................  

Hari/tanggal : ..........................................................................  
 

Materi Bimbingan Masukan Pembimbing 
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Lampiran 2 Contoh Halaman Judul Usulan Penelitian Skripsi  

 

USULAN PENELITIAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ANDALAS 

 

 

 

 

 

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK 

SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT 

TAHUN 2015 

 

Oleh : 

 

MUHAMMAD DONI PERMANA 

No. BP. 09000123 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan 

Penelitian Skripsi Sarjana Kesehatan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG, 2018 
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Lampiran 3 Contoh Pernyataan Pengesahan (Ujian Proposal Skripsi)  

 

 

 

PERNYATAAN PENGESAHAN  

 

DATA MAHASISWA:  

Nama Lengkap    : Muhammad Doni Permana 

Nomor Buku Pokok   : 09000123 

Tanggal Lahir    : 01 Januari 1981 

Tahun Masuk    : 2005 

Peminatan    : Kesehatan Lingkungan & 

  Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) 

Nama Pembimbing Akademik  : ………………………………………….. 

Nama Pembimbing I   : ………………………………………….. 

Nama Pembimbing II   : ………………………………………….. 

 

JUDUL PENELITIAN:  

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 

Menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi 

untuk mengikuti ujian usulan penelitian skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. 

 

 

Padang, 28 Februari 2018 

 

 

Mengetahui,      Mengesahkan, 

Ketua Departemen …..     Prodi S1 Kesehatan Masyarakat 
Fakultas Kesehatan Masyarakat    Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Andalas     Universitas Andalas   
 

 

Ade Suzana Eka Putri, PhD  
NIP.       NIP. 198006052006042001  
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Lampiran 4 Contoh Pernyataan Persetujuan Pembimbing Usulan Penelitian Skripsi (Ujian Proposal) 

 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

 

 

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK 

SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

MUHAMMAD DONI PERMANA 

No. BP : 09000123 

 

 

 

 

 

Usulan penelitian skripsi ini telah diperiksa, disetujui dan siap untuk 

dipertahankan dihadapan tim penguji proposal penelitian skripsi 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas 

 

 

 

 

 

Padang, 28 Januari 2018 

Menyetujui 

 

Pembimbing I        Pembimbing II 

 

 

 

…………………………………………..   …………………………………………. 

.NIP. XXXXXXXXXXXXXX      NIP. XXXXXXXXXXXX 
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Lampiran 5 Contoh Halaman Persetujuan Revisi Usulan Penelitian Skripsi oleh Pembimbing 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

Usulan Penelitian Skripsi 

 

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK 

SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 

 

Yang dipersiapkan dan dipertahankan oleh: 

 

 

 

Oleh : 

MUHAMMAD DONI PERMANA 

No. BP : 09000123 

 

 

 

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Usulan Penelitian Skripsi Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Andalas Pada Tanggal, 9 Maret 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk 

diterima 

 

 

 

 

Padang, 18 April 2018 

Menyetujui 

 

Pembimbing I       Pembimbing II 

 

 

 

…………………………………………………….   …………………………………………  

NIP. ……………………………….       NIP. ………………………………….. 
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Lampiran 6 Contoh Halaman Persetujuan Revisi Usulan Penelitian Skripsi oleh Penguji 

 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI 

 

 

Usulan Penelitian Skripsi 

 

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK 

SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013 

 

Yang dipersiapkan dan dipertahankan oleh: 

 

MUHAMMAD DONI PERMANA 

No. BP : 09000123 

 

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Usulan Penelitian Skripsi Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Andalas Pada Tanggal, 9 Maret 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk 

diterima 

 

 

Penguji I 

 

 

 

………………………………………….. 

NIP. …………………………… 

 

 

 

 

Penguji II 

 

 

 

 

………………………………………….. 

NIP. ………………………………….. 
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Lampiran 7 Contoh Halaman Judul Hasil Penelitian Skripsi (Ujian Hasil Skripsi)  

 

 

HASIL PENELITIAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ANDALAS 

 

 

 

 

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK 

SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT 

TAHUN 2015 

 

Oleh : 

 

 

 

MUHAMMAD DONI PERMANA 

No. BP. 09000123 

 

 

 

Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat untuk Mendapatkan 

Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG, 2018 
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Lampiran 8 Contoh Pernyataan Pengesahan (Ujian Hasil Skripsi)  

 

 

PERNYATAAN PENGESAHAN  

DATA MAHASISWA:  

Nama Lengkap    : Muhammad Doni Permana 

Nomor Buku Pokok   : 09000123 

Tanggal Lahir    : 01 Januari 1981 

Tahun Masuk    : 2005 

Peminatan    : Kesehatan Lingkungan & 

  Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) 

Nama Pembimbing Akademik  : ………………………………………….. 

Nama Pembimbing I   : ………………………………………….. 

Nama Pembimbing II   : ………………………………………….. 

 

JUDUL PENELITIAN:  

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 

Menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi untuk 

mengikuti ujian hasil penelitian skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. 

Padang, 28 Februari 2018 

Mengetahui,      Mengesahkan, 

Ketua Departemen …..     Prodi S1 Kesehatan Masyarakat 
Fakultas Kesehatan Masyarakat    Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Andalas     Universitas Andalas   
 

 

Ade Suzana Eka Putri, PhD  
NIP.       NIP. 198006052006042001  
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Lampiran 9 Contoh Pernyataan Persetujuan Pembimbing (Ujian Hasil Skripsi) 

 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

 

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK 

SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 

 

 

Oleh : 

MUHAMMAD DONI PERMANA 

No. BP : 09000123 

 

 

 

 

Hasil penelitian skripsi ini telah diperiksa, disetujui dan siap untuk 

dipertahankan dihadapan tim penguji hasil penelitian skripsi 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas 

 

 

 

 

 

Padang, 28 Januari 2018 

Menyetujui 

 

Pembimbing I        Pembimbing II 

 

 

 

…………………………………………..    …………………………………………..  

NIP. XXXXXXXXXXXXXX       NIP. XXXXXXXXXXXX  
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Lampiran 10 Contoh Sampul/Cover Hasil Akhir Skripsi (Jilid Hard Cover Warna Ungu Gelap Dengan 

Tulisan Warna Kuning Emas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ANDALAS 

 

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK 

SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT 

TAHUN 2015 

 

 

 

Oleh : 

 

 

MUHAMMAD DONI PERMANA 

No. BP. 09000123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG, 2018 
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Lampiran 11  Contoh Halaman Judul Skripsi (Laporan Akhir Skripsi) untuk Prodi S1 Kesehatan 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ANDALAS 

 

 

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK 

SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT 

TAHUN 2015 

 

 

Oleh : 

 

 

MUHAMMAD DONI PERMANA 

No. BP. 09000123 

 

 

 

 

Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat untuk Mendapatkan 

Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat 

 

 

 

 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG, 2018 
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Lampiran 12 Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi (Laporan Akhir Skripsi) 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

 

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK 

SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 

 

Oleh : 

MUHAMMAD DONI PERMANA 

No. BP : 09000123 

 

 

 

 

Skripsi ini telah disetujui dan diperiksa oleh Pembimbing Skripsi 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas 

 

 

 

 

Padang, 18 April 2018 

Menyetujui 

 

Pembimbing I       Pembimbing II 

 

 

 

…………………………………………………….   …………………………………………  

NIP. ……………………………….       NIP. ………………………………….. 
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Lampiran 13 Contoh Halaman Persetujuan Tim Penguji (Laporan Akhir Skripsi) 

 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI 

 

Skripsi dengan judul: 

 

HUBUNGAN PAJANAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK 

SUTET 500 kV TERHADAP HIPERSENSITIVITAS 

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013 

 

Yang dipersiapkan dan dipertahankan oleh: 

 

MUHAMMAD DONI PERMANA 

No. BP : 09000123 

 

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Andalas Pada Tanggal, 9 Maret 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima 

 

 

Penguji I 

 

 

 

 

………………………………………….. 

NIP. …………………………… 

 

 

 

Penguji II 
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xii + 123 halaman, 15 tabel, 3 gambar, 8 lampiran 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan Penelitian 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Metode 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Hasil 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Kesimpulan 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
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THE RELATIONSHIP OF ELECTROMAGNETIC FIELDS EXPOSURE HIGH VOLTAGE POWER LINES 500 

KV ON HYPERSENSITIVITY IN PASAMAN BARAT DISTRICT 

 

xii + 123 pages, 15 tables, 3 pictures, 8 appendices 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Method 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Result 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Conclusion 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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  …………………………………………………. 

Prodi/ Peminatan :  .................................................................... 

Alamat   : ..................................................................... 

 

10. Persetujuan ujian usulan penelitian dari pembimbing skripsi. 

11. Pengesahan ujian usulan penelitian dari Ketua Prodi dengan diketahui oleh Ketua Departemen. 

12. 1 rangkap  fotokopi transkrip nilai sementara (telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistik 

Deskriptif & Inferensial) 
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14. 1 bukti asli telah menghadiri ujian usulan skripsi mahasiswa lain minimal 5 kali. 

15. Fotokopi logbook konsultasi masing-masing minimal 5 kali untuk setiap pembimbing  

16. Persetujuan jadwal ujian usulan penelitian dari pembimbing, penguji dan koordinator ruangan FKM 

Unand. 

 

 

 

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat mengikuti SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI 
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Emizar, SE 

NIP. 196610081990032001 
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Formulir Persetujuan Pengambilan Data Penelitian oleh Pembimbing 

 

Kepada Yth. 

Wakil Dekan I 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas 

Saya  menerangkan bahwa mahasiswa bimbingan : 

 

 Nama   : _________________________________________    

No.HP   :______________________ 

 N.BP   :__________________________________________ 

 Program Studi  :__________________________________________ 

Peminatan  :__________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

Telah diizinkan untuk pengambilan/pengumpulan data untuk penulisan skripsi. Atas perhatian dan 

kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih 

   

Padang, 

_______________ 20 

Mahasiswa                                                                                        Pembimbing, 

          

 

 

      (  ………………………………………… )              (………………………………………….  ) 

 

  

Telah lulus ujian usulan penelitian skripsi  

tanggal :  ______________________________________    

(Wajib: Lampirkan pengesahan revisi ujian usulan penelitian dari penguji)  

______________________________________ 
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Prodi/ Peminatan :  .................................................................... 
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jalur A. 

2. Menyerahkan transkrip nilai sementara untuk bukti:  

 a. IPK minimal 2,00 

 b. Tidak memperoleh nilai E dan nilai D tidak lebih dari 2 (dua) buah  

 c. Nilai Metodologi Penelitian dan Biostatistik Deskriptif & Inferensial dengan nilai minimal C (2,00) 

 d. Telah melaksanakan perkuliahan minimal 144 SKS 

3. Lulus ujian  usulan penelitian skripsi minimal dengan nilai 65. 

4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian yang merupakan balasan surat rekomendasi 

penelitian dari fakultas (asli & cap basah). 

5. Proposal yang telah diperbaiki dan ditandatangani pembimbing dan penguji. 

6. Memperoleh pengesahan ujian akhir penelitian dari Ketua Departemen dan Ketua Prodi  

7. Bahan SAPS 1 rangkap beserta asli.  

8. Sertifikat hasil ujian TOEFL (Minimal 400) 

9. Mengembalikan seluruh buku pinjaman pada perpustakaan FKM Unand. 

10. Hasil uji similariti maksimal 30% 

11. 1 bukti asli telah menghadiri ujian skripsi mahasiswa lain minimal 5 kali. 

12. Fotokopi logbook konsultasi masing-masing minimal 5 kali untuk setiap pembimbing  

13. Persetujuan jadwal ujian usulan penelitian dari pembimbing, penguji dan koordinator ruangan FKM 

Unand. 

 

 

 

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat mengikuti SEMINAR SKRIPSI 

 

Padang,…………………. 

Mengetahui, 

Kasubag Akademik & Kemahasiswaan, 

 

 

 

Emizar, SE 

NIP. 196610081990032001 
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Lampiran 28 Contoh Halaman BAB 

 

Jenis Kertas A4 21 cm x 29,7 cm, batas kiri 4 cm, kanan, atas dan bawah masing-masing 2,5 cm, ISI text 2 

spasi (double) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap halaman BAB Nomor Halaman ditempatkan di bagian Bawah Tengah, 1 cm dari bawah kertas. 

 

BAB 1: PENDAHULUAN  1line 

       2 kali 2 spasi 

       (2 kali enter) 

1.1 Latar Belakang 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.Xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

    

 

1 
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Lampiran 29 Contoh Halaman Setelah Halaman Awal BAB 

 

Jenis Kertas A4 21 cm x 29,7 cm, batas kiri 4 cm, kanan, atas dan bawah masing-masing 2,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah halaman awal BAB, Nomor halaman ditempatkan di bagian Atas Kanan, 1 cm dari atas kertas. 

Begitu seterusnya sampai BAB 6: Kesimpulan dan Saran 

 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

1.3Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

2. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

3. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

    

 

2 
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Lampiran 30 Contoh Halaman Daftar Isi 
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Lampiran 31 Contoh Halaman Daftar Tabel 
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Lampiran 32 Contoh Daftar Gambar 
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Lampiran 33 Contoh Daftar Istilah/Daftar Singkatan/Daftar Istilah dan Singkatan 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

 

1. SUTET : Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 

2. SUTT : Saluran Udara Tegangan Tinggi 
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WHO 1993. 

10. WHO. IPCS Environmental Health Criteria: 69 Magnetic Fields. Geneva: WHO 1987. 
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Lampiran 35 Contoh Manuskrip 
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ABSTRAK 

 

Tujuan Penelitian 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Metode 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Hasil 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Kesimpulan 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

 

Kata Kunci : Medan elektromagnetik, Hipersensitivitas 
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ABSTRACT 

 

 

Objective 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Method 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Result 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Conclusion 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Keywords : Electromagnetic Fileds, Hypersensitivity 
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Pendahuluan 

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (1) xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.(2) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx.(2,3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.(4) 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (2,3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.(1) 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (2,3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.(5) 

 

Metode 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (2,3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.(1) 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (2,3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.(5) 

 

Hasil 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (2,3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.(1) 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (2,3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.(5) 

 

Pembahasan 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (2,3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.(6) 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (7,8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.(9,10) 

Kesimpulan 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. ( Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. ( Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 

 

Penghargaan/Pengakuan 
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Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.Xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 
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Tabel 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Frekuensi Persentase Persentase Kumulatif 

Ibu Rumah Tangga 35 8,8 8,8 

PNS/TNI/Polri 15 3,8 12,6 

Pedagang/Wiraswasta 136 34,3 46,9 

Petani 197 49,6 96,5 

Pelajar/Mahasiswa 10 2,5 99,0 

Pensiunan 4 1,0 100,0 

Jumlah 397 100,0  

 

 

 

Tabel 2 Distribusi Statistik Deskriptif Lama Tinggal Di Bawah SUTET 

Variabel Mean Median SD Min Max 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Lama Tinggal Di 

Bawah SUTET 
10,4 10 2,2 5 25 10,2 10,6 

 

 

 

Tabel 3 Distribusi Lama Tinggal Dengan Kejadian Hipersensitivitas 

 Hipersensitivitas  

Lama Tinggal 
Ya Tidak Total POR 

95% CI 
p value 

N % N % N % 

>  10 tahun 254 72,0 99 28,0 353 100 
2,566 

(1,360-4,481) 
0,005 ≤  10 tahun 22 50,0 22 50,0 44 100 

Jumlah 276 69,5 121 30,5 397 100 
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Gambar 

Gambar 1 Rata –Rata Kuat Pajanan Medan Listrik Yang Diterima Responden Berdasarkan  Kejadian 

Hipersensitivitas 
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Lampiran 36 Contoh Pernyataan Persetujuan Publikasi 

 

 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai sivitas akademik FKM Universitas Andalas, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

  

Nama   :………………………….................................................. 

No BP   :……………………………............................................. 

Peminatan : ……………………………............................................. 

Jenis karya  : Skripsi/Tesis/Disertasi 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas 

Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul 

: 

……………………….................................................................................................................... ..........................

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

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

 

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas 

Andalas berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 

penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di : ………………….. 

Pada tanggal : ……………………. 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

( ………………………………….) 
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Lampiran 37 Form Penilaian Ujian Proposal/Hasil Skripsi oleh Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI 

PRODI S1 KESEHATAN MASYARAKAT 

(UNTUK PEMBIMBING) 

 

Nama mahasiswa :  

No BP   : 

No 
Aspek 

Penilaian 

Acuan Nilai 

*setiap 

aspek 

wajib diisi 

Kurang baik 

(<75) 

Baik  

(75 – 79) 

Sangat baik (80 

– 84) 

Cemerlang (85 – 

100) 

1. Pemahaman 

mengenai 
topik 

Tidak mampu 

menjelaskan 
topik penelitian 

dengan baik dan 

tidak mampu 
mengambil 

inisiatif terhadap 

saran yang 
diberikan 

Mampu 

menjelaskan 
topik penelitian 

dengan baik 

namun masih 
sangat 

bergantung pada 

arahan 
pembimbing dan 

tidak mampu 

mengambil 
inisiatif terhadap 

saran yang 

diberikan 

Mampu 

menjelaskan 
topik penelitian 

dengan sangat 

baik dan tidak 
mampu 

mengambil 

inisiatif terhadap 
saran yang 

diberikan 

Mampu 

menjelaskan 
topik penelitian 

dengan sistematis 

dan mampu 
mengambil 

inisiatif terhadap 

saran yang 
diberikan 

 

2. Tanggung 

jawab 

Tidak melakukan 

atau 

memperbaiki 
sesuatu sesuai 

saran yang 

diberikan dan 
harus diingatkan 

dalam setiap 

tugas yang 
diberikan 

Mampu 

melakukan atau 

memperbaiki 
sesuatu sesuai 

saran yang 

diberikan namun 
harus diingatkan 

dalam setiap 

tugas yang 
diberikan 

Mampu 

melakukan atau 

memperbaiki 
sesuatu sesuai 

saran yang 

diberikan 
dengan sangat 

baik tanpa harus 

diingatkan 
dalam setiap 

tugas yang 

diberikan 

Mampu 

melakukan atau 

memperbaiki 
sesuatu sesuai 

saran yang 

diberikan dengan 
usaha maksimal 

dan melebihi 

ekspektasi 
pembimbing 

tanpa harus 

diingatkan dalam 
setiap tugas yang 

diberikan 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT 
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Padang. Telp. 0751-38613, Fax. 0751-38613 
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No 
Aspek 

Penilaian 

Acuan Nilai 

*setiap 

aspek 

wajib diisi 

Kurang baik 

(<75) 

Baik  

(75 – 79) 

Sangat baik (80 

– 84) 

Cemerlang (85 – 

100) 

3. Ketelitian Penulisan tidak 

runtut, tidak 
jelas, belum detil 

dan masih 

banyak kesalahan 
minor 

Penulisan runtut, 

jelas namun 
belum detil dan 

masih banyak 

kesalahan minor 

Penulisan 

runtut, jelas 
namun belum 

detil dengan 

sedikit 
kesalahan minor 

Penulisan sangat 

runtut, jelas dan 
detil dengan 

sedikit kesalahan 

minor 

 

4. Kejujuran Melakukan 

pemalsuan data 
atau dokumen, 

dan/atau 

membuat 
proposal atau 

laporan hasil 

dengan menyalin 
punya orang lain 

seolah-oleh 

merupakan 
tulisan sendiri  

Melakukan 

pengumpulan 
data sendiri, 

membuat 

proposal dan 
laporan sendiri 

dan tidak 

megutip ide 
orang lain 

dengan sitasi 

yang baik 

Melakukan 

pengumpulan 
data sendiri, 

membuat 

proposal dan 
laporan sendiri 

dan megutip ide 

orang lain 
dengan sitasi 

yang baik 

Melakukan 

pengumpulan 
data sendiri, 

membuat 

proposal dan 
laporan sendiri 

dan megutip ide 

orang lain dengan 
melakukan 

parafrase dengan 

sitasi yang baik 

 

5. Kesantunan Tidak melakukan 

komunikasi 
dengan 

pembimbing dan 

penguji dengan 
baik 

Berkomunikasi 

dengan 
pembimbing dan 

penguji dengan 

baik 

Berkomunikasi 

dengan 
pembimbing, 

penguji serta 

kolega dengan 
baik 

Berkomunikasi 

dengan 
pembimbing, 

penguji serta 

lingkungan 
dengan baik  

 

Total  

Nilai (total / 5)  

 

 

Padang, ……………………………... 

 

Dosen pembimbing, 

 

 

 

………………………………………. 

NIP. 

 

 

 

 

Catatan: 

A  = 85 – 100 

A- = 80 – 84 
B+ = 75 – 79 

B  = 70 – 74 

B-  = 65 – 69 
C+  = 60 – 64 

C  = 55 – 59 

D  = 40 – 54 
E  = <40 
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Lampiran 38 Form Penilaian Ujian Proposal/Hasil Skripsi oleh Penguji 

 

 

 

FORMULIR PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI 

PRODI S1 KESEHATAN MASYARAKAT 

(UNTUK PENGUJI) 

Nama mahasiswa :  

No BP   : 

No 
Aspek 

Penilaian 

Acuan Nilai 

*setiap 

aspek wajib 

diisi 

 

Kurang baik (<75) 

 

Baik  

(75 – 79) 

 

Sangat baik  

(80 – 84) 

 

Cemerlang 

 (85 – 100) 

1. Presentasi Lebih dari 4 poin 

dari nilai 

cemerlang tidak 

terpenuhi  

3 hingga 4 poin 

dari nilai 

cemerlang tidak 

terpenuhi 

1 hingga 2 poin dari 

nilai cemerlang tidak 

terpenuhi 

Informasi yang 

dipresentasikan 

menarik, dengan 

urutan yang logik, 

tepat waktu dan 

alur presentasi 

mudah dipahami, 

tampilan grafis 

menarik dan 

menggunakan teks 

yang sederhana, 

melakukan kontak 

mata dengan 

audien 

 

2. Penulisan Penulisan tidak 

sesuai format dan 

kepustakaan tidak 

terbaru 

Sebagian besar 

penulisan sesuai 

format, sebagian 

kepustakaan 

relevan dan 

terbaru 

Penulisan sesuai 

format dan 

menggunaan 

kepustakaan yang 

relevan dan terbaru 

Penulisan sesuai 

format, 

menggunaan 

kepustakaan yang 

relevan dan 

terbaru, 

kemampuan narasi 

konsep, masalah 

dan teori baik 

 

3. Latar 

belakang, 

konsep teori 

dan 

metodologi 

Latar belakang 

tidak didukung 

masalah dan data 

yang lengkap, 

kurang mampu 

menjelaskan 

Latar belakang 

berdasarkan pada 

masalah, data 

yang disampaikan 

kurang lengkap, 

mampu 

Latar belakang 

berdasarkan pada 

masalah, data yang 

disampaikan kurang 

lengkap, mampu 

menjelaskan sebagian 

Latar belakang 

didukung masalah 

yang disampaikan 

dengan baik, data 

disampaikan 

dengan lengkap, 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
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Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Padang. Telp. 0751-38613, Fax. 0751-38613 
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No 
Aspek 

Penilaian 

Acuan Nilai 

*setiap 

aspek wajib 

diisi 

 

Kurang baik (<75) 

 

Baik  

(75 – 79) 

 

Sangat baik  

(80 – 84) 

 

Cemerlang 

 (85 – 100) 

sebagian teori yang 

digunakan, dan 

masih ada 

kesalahan mayor di 

metodologi 

menjelaskan 

sebagian teori 

yang digunakan, 

dan terdapat 

kesalahan mayor 

di metodologi 

besar teori yang 

digunakan, dengan 

kesalahan minor di 

metodologi 

menguasai sangat 

baik teori yang 

digunakan dan 

menggunakan 

metodologi yang 

tepat 

4. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

Tidak mampu 

menjawab 

pertanyaan dengan 

benar  

Mampu 

menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

Mampu menjawab 

pertanyaan dengan 

tepat, peserta ujian 

tampak memahami 

penelitian yang telah 

dilakukan 

Mampu menjawab 

pertanyaan dengan 

tepat disertai 

dengan elaborasi 

hasil penelitian 

yang dikaitkan 

dengan bidang-

bidang lain yang 

lebih luas dalam 

sistem kesehatan 

 

5. Kontribusi Sangat sedikit 

kontribusi pada 

pengumpulan 

referensi dan telaah 

sistematis 

Kontribusi pada 

penelitian 

terutama 

pengumpulan 

referensi dan 

telaah sistematis 

telah dilakukan 

dengan baik 

Kontribusi pada 

penelitian sangat baik 

dibuktikan dengan 

besarnya usaha yang 

dilakukan pada 

pengumpulan 

referensi dan telaah 

sistematis  

Kontribusi pada 

penelitian sangat 

baik dibuktikan 

dengan besarnya 

usaha yang 

dilakukan pada 

pengumpulan 

referensi dan telaah 

sistematis serta 

dijelaskan dengan 

baik di proposal 

 

Total  

Nilai (total / 5)  

 

Padang, ……………………………... 

Dosen penguji, 

 

 

 

 

………………………………………. 

NIP. 

 

Catatan: 

A  = 85 – 100 
A- = 80 – 84 

B+ = 75 – 79 

B  = 70 – 74 
B-  = 65 – 69 

C+  = 60 – 64 

C  = 55 – 59 
D  = 40 – 54 

E  = <40 
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Lampiran 39 Alur Penelitian 

Alur Penelitian 

 

 

Mahasiswa melakukan bimbingan 
proposal skripsi minimal 5x dalam 

1 bulan

Mahasiswa mendaftar ujian 
proposal

Mahasiswa melaksanakan ujian 
proposal (terjadwal)

Mahasiswa memperbaiki proposal 
dan ditandatangani penguji

Mahasiswa meminta surat izin 
penelitian dari pembimbing

Mahasiswa melaksanakan kegiatan 
penelitian dan meminta surat 

keterangan selesai penelitian (asli)

Mahasiswa melaksanakan 
bimbingan hasil skripsi minimal 3x 

dalam 1 bulan

Mahasiswa mendaftar untuk ujian 
skripsi

Mahasiswa melaksanakan ujian 
hasil (terjadwal)
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Lampiran 40 Alur Prosedur Penggantuian Jadwal Ujian Proposal/Skripsi 

 

Alur Prosedur Penggantian Jadwal Ujian Proposal/Skripsi 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Penggantian jadwal ujian hanya dilakukan atas permintaan pembimbing/penguji 

2. Alasan pergantian jadwal dituliskan oleh pembimbing/penguji, termasuk jika proposal/skripsi belum layak untuk 

diujiankan 

3. Pembimbing tidak diperkenankan melaksanakan ujian pada waktu yang bersamaan 

4. Mahasiswa yang tidak mengikuti prosedur penggantian jadwal di atas dianggap batal untuk melaksanakan ujian 

pada periode tersebut 

  

Pembimbing/Penguji tidak 
dapat hadir sesuai jadwal yang 

ditentukan Prodi

Pembimbing dan penguji 
menandatangani form 

kesediaan penggantian jadwal

Mahasiswa meminta pergantian 
jadwal ujian dengan melihat 

ketersediaan waktu dan 
ruangan kepada akademik.

Pergantian jadwal ujian 
disetujui Ka.Prodi

Pergantian jadwal oleh 
akademik
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Lampiran 41 Tabel Verifikasi Laporan Akhir Skripsi 

  Lembar Ceklis Verifikasi Format Laporan Skripsi 

Program Studi S1 Keshatan Masyarakat FKM Unand 

Nama:…………………………………………………………………….. 

No Uraian Keterangan Perbaikan 

1 Cover   

2 Cover dalam   

3 Pernyataan persetujuan pembimbing   

4 Pernyataan persetujuan penguji   

5 Halaman Pengesahan   

6 Pernyataan Tidak plagiat   

7 Daftar Riwayat Hidup   

8 Halaman persembahan   

9 Abstrak   

10 Abstrak bahasa inggris   

11 Kata Pengantar   

12 Daftar isi   

13 Daftar tabel   

14 Daftar gambar   

15 Daftar istilah dan/atau singkatan   

16 Nomor halaman judul BAB   

17 Nomor halaman teks biasa   

18 Format tabel   

19 Daftar Pustaka   

20 Izin penelitian   

21 Similariti <30%   

22 Manuskrip   

 
            
       Padang,…………………………………….. 
       Validator Skripsi, 
 
 
 
            
       ………………………………………………. 
       NIP. 
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