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I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM 

 

A. SKRIPSI 

1. Skripsi adalah muatan lokal pada kurikulum pendidikan dokter dengan beban 

sebesar empat satuan kredit semester (SKS), berupa karangan asli, dan 

merupakan tugas perorangan mahasiswa. 

2. Skripsi berisi hasil penelitian di laboratorium, rumah sakit, lapangan, atau 

gabungan, dan didukung oleh informasi yang bisa dipercaya dari buku ilmiah, 

majalah ilmiah atau kumpulan naskah ilmiah. 

3. Kegiatan pembuatan skripsi mencakup penulisan dan seminar proposal 

penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan skripsi. 

4. Bidang pokok skripsi adalah ilmu kedokteran dan kesehatan. 

5. Pembimbing I dan Pembimbing II ditetapkan oleh tim skripsi berdasarkan surat 

keputusan (SK) Dekan, serta penetapan kedua pembimbing mengacu kepada 

topik dan judul skripsi yang diajukan mahasiswa.  

6. Topik dan judul skripsi ditentukan oleh mahasiswa atas persetujuan Pembimbing 

7. Proposal penelitian dan skripsi di tentukan ditulis secara sistimatis, logis dan 

rasional, dan tidak menonjolkan perasaan subjektif. 

8. Skripsi mahasiswa dapat terlibat dalam penelitian dosen 

9. Skripsi merupakan milik Fakultas Kedokteran Unand dan disimpan di 

perpustakaan Fakultas dan perpustakaan Bagian FK.Unand 

10. Skripsi dapat dipublikasikan setelah dikonsultasikan kepada kedua pembimbing 

11. Batas waktu penyelesaian skripsi enam bulan sejak telah disetujui penunjukkan 

pembimbing satu dan pembimbing dua. 

 

B. MAHASISWA 

1. Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dalam penulisan proposal penelitian, 

pelaksanaan penelitian, dan penulisan skripsi. 

2. Mahasiswa yang mengikuti program metodologi penelitian dan skripsi adalah 

mahasiswa yang berada pada semester V dan VI  

3. Mahasiswa berhak mendapatkan koreksi, dan wajib mengikuti saran pembimbing 

atas konsep proposal penelitian atau konsep skripsi. 

 

C. PEMBIMBING SKRIPSI 

1. Pembimbing skripsi adalah dosen Fakultas Kedokteran dari kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa berjumlah dua orang. 

3. pembimbing skripsi diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan 

(SK) Dekan Fakultas Kedokteran Unand 

4. Pembimbing I dan II dengan syarat sekurang-kurangnya: 

a. Bergelar magister /Sp I. 

b. Bergelar sarjana dengan pangkat Pembina atau golongan IV/a dan jabatan 

lektor kepala  



5. Apabila dalam hal ketersediaan jenjang kepangkatan pada satu Fakultas tidak 

memungkinkan, persyaratan pembimbing dapat diturunkan. 

6. Seorang dosen dapat membimbing mahasiswa paling banyak 6 orang persemester 

7. Penggantian pembimbing dapat dilakukan bila: 

a. Sakit 

b. Mendapatkan tugas belajar 

c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima 

d. Mahasiswa mengganti judul / materi skripsi dengan alasan yang dapat 

diterima 

e. Pembimbing menahan materi skripsi dalam waktu lebih dari satu bulan tanpa 

alasan yang jelas dan disertai bukti 

8. Penggantian pembimbing ditetapkan dengan surat keputusan Dekan atas usulan 

ketua tim skripsi 

9. Pembimbing I dan II memiliki tanggung jawab untuk bimbingan semua aspek 

kegiatan pembuatan skripsi, dimana Pembimbing I lebih menekankan pada 

substansi sedangkan Pembimbing II lebih ke metodologi dan penulisan.  

10. Dosen sebagai pembimbing bertugas dan bertanggung jawab untuk: 

a. Membimbing penyusunan proposal penelitian. 

b. Memberikan konsep rencana penelitian. 

c. Memonitor pelaksanaan penelitian 

d. Membimbing penyusunan skripsi 

e. Memeriksa konsep skripsi 

f. Membimbing tugas lainnya yang berhubungan dengan skripsi. 

11. Pembimbing diwajibkan menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa 

bimbingan, sekurang-kurangnya empat kali pertemuan dalam penyelesaian 

proposal dan empat kali pertemuan dalam penyelesaian skripsi. 

12. Penentuan hari konsultasi dosen disepakati oleh mahasiswa. 

13. Pembimbing memimpin seminar proposal penelitian, sedangkan seminar hasil 

penelitian dan ujian skripsi dipimpin oleh seorang penguji selain pembimbing.  

 

 

D. TIM PENILAI DAN BOBOT PENILAIAN 

1. Seminar proposal penelitian dan skripsi dinilai oleh lima orang yang terdiri dari 

dua orang pembimbing dan tiga orang penguji yang memenuhi persyaratan untuk 

menjadi penguji. Seminar Proposal dan ujian hasil skripsi dianggap sah apabila 

dihadiri minimal oleh satu orang pembimbing dan dua orang penguji, dalam 

keadaan mendadak pada hari H yang telah ditetapkan dan tidak direncanakan 

pada saat pengajuan jadwal. Penguji yang tidak hadir dikarenakan alasan 

mendadak pada ujian proposal boleh hadir pada ujian hasil dengan syarat penguji 

memberi masukan dan menerima  masukan penguji yang hadir, namun pada 

seminar \ proposal tersebut penguji yang tidak hadir tidak mendapatkan SK.  

2. Syarat penguji seminar proposal penelitian dan skripsi sekurang-kurangnya : 

a. Bergelar Magister / Sp 1 

b. Bergelar sarjana dengan pangkat Pembina atau golongan IV/a dan jabatan 

lektor kepala  

3. Apabila dalam hal ketersediaan jenjang kepangkatan pada satu Fakultas tidak 

memungkinkan, persyaratan penguji dapat diturunkan.  



4. Penguji yang berhalangan hadir pada saat seminar proposal, dapat dicarikan 

pengganti dari Bagian yang sama oleh penguji yang bersangkutan, maka penguji 

yang bersangkutan tidak berhak hadir pada saat ujian hasil penelitian. 

5. Nilai skripsi mempunyai bobot 4 SKS (2 SKS untuk proposal penelitian dan 2 

SKS untuk Skripsi)  

6. Dosen pembimbing dan atau penguji yang memberikan nilai ekstrim rendah dan 

Atau ekstrim tinggi dengan perbedaan  >10 angka dari rata-rata nilai seluruh 

penguji maka nilai tersebut tidak diikut sertakan dalam perhitungan nilai akhir 

7. Nilai proposal penelitian dan skripsi diserahkan oleh ketua Tim penguji kepada 

Tim Skripsi setelah ujian proposal atau skripsi. Nilai mulai berlaku setelah 

mahasiswa melakukan perbaikan sesuai saran pembimbing dan penguji pada 

waktu ujian 

8. Tim Penilai seminar proposal penelitian dan skripsi ditetapkan dengan Surat 

Keputusan (SK) Dekan Fakultas Kedokteran Unand.  

 

E. TIM SKRIPSI 

1. Tim Skripsi diangkat dan diberhentikan oleh, dan bertanggung jawab kepada 

Dekan FK Unand 

2. Tim Skripsi bertugas mengelola pelaksanaan kegiatan program metodologi 

penelitian dan skripsi, meliputi: 

a. Mempersiapkan buku pedoman pelaksanaan penyelenggaraan skripsi. 

b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembekalan metodologi 

penelitian. 

c. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kuliah metodologi penelitian. 

d. Menetapkan pembimbing I dan II serta penguji untuk diusulkan 

penerbitan SK oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unand 

e. Memonitor proses pelaksanaan program ini 

f. Menyampaikan nilai seminar proposal penelitian dan skripsi ke bagian 

akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

3. Tim skripsi bekerja sama dengan Sub-bagian Pendidikan, Bagian Akademik FK 

Unand dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4. Tim Skripsi mengatur administrasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang 

timbul karena kegiatan pembuatan skripsi. 

 

F. TATA ALIRAN KERJA DAN JADWAL PENELITIAN 

1. Mahasiswa mengajukan judul skripsi kepada tim Skripsi, tim mendistribusikan ke 

masing-masing Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran    

2. Tim skripsi mengesahkan penetapan pembimbing I dan II sesuai usulan masing-

masing bagian dengan judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa.  

3. Mahasiswa menghubungi pembimbing I dan Pembimbing II untuk meminta 

kesediaan membimbing dan persetujuan mengenai topik penelitian yang akan 

diusulkan. 

4. Bila disetujui maka mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Tim skripsi. 

5. Judul penelitian yang telah disahkan, dapat dibuatkan surat izin bagi mahasiswa 

untuk mempergunakan perpustakaan atau laboratorium atau institusi yang terkait. 

6. Tim Skripsi mengusulkan kepada Dekan tentang nama-nama pembimbing untuk 

diterbitkan surat tugas pembimbing. 



7.  Mahasiswa membuat proposal penelitian dan menyerahkannya kepada 

pembimbing untuk didiskusikan, dikoreksi atau untuk mendapatkan saran-saran. 

8. Pembimbing memeriksa proposal penelitan dan mengembalikannya kepada 

mahasiswa untuk diperbaiki, bimbingan minimal dilakukan empat kali konsultasi 

(mahasiswa mengisi kartu kontak ). 

9. Seminar proposal dapat dilakukan setelah proposalnya disetujui dan disahkan 

oleh pembimbing, serta mahasiswa yang akan melakukan seminar proposal harus 

telah mengkuti minimal lima kali presentasi proposal mahasiswa lainnya 

(mahasiswa mengisi kartu seminar). 

10. Proposal penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing, diserahkan 

kesekretariat selambat lambatnya satu minggu sebelum ujian dilaksanakan. 

11. Proposal diterima oleh pembimbing dan penguji selambat-lambatnya tiga hari 

sebelum ujian dilaksanakan, jika terjadi keterlambatan pendistribusian proposal 

atau skripsi sebagai yang dimaksud diatas, bila pembimbing dan penguji 

berkeberatan maka ujian  dibatalkan. 

12. Pelaksanaan penelitian baru bisa dilakukan setelah proposalnya dinyatakan lulus, 

kemudian diperbaiki, dan disetujui oleh pembimbing dan penguji berkeberatan 

maka pelaksanaan ujian dapat ditunda. 

13. Mahasiswa melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya pada skripsi di bawah 

bimbingan pembimbing. 

14. Ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menjalani konsultasi minimal 

empat kali kepada masing-masing pembimbing (mahasiswa mengisi kartu 

kontak). 

15. Skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing diserahkan kesekretariat selambat 

lambatnya satu minggu sebelum ujian dilaksanakan. 

16. Skripsi di terima oleh pembimbing dan penguji selambat-lambatnya tiga hari 

sebelum ujian di laksanakan. 

17. Skripsi yang telah diperbaiki dan disahkan oleh pembimbing dan penguji serta 

manuskrip dari hasil penelitian harus diserahkan sebanyak dua eksemplar dalam 

bentuk hard copy dan satu buah CD kepada tim skripsi untuk diteruskan kebagian 

bidang ilmu terkait dan keperpustakaan Fakultas Kedokteran Unand 

18. Software manuskrip harus diserahkan ke e-jurnal.unand.ac.id dengan bukti 

tertulis sebagai persyaratan Yudisium 

19. Hard copy dan Soft Copy sudah diserahkan 7 hari sebelum yudisium 

dilaksanakan.  

 

G. SANKSI 

1. Seorang dosen pembimbing yang terbukti tidak menjalankan tugas sebagaimana 

mestinya dikenakan sanksi berupa lisan atau tertulis oleh Dekan Fakultas 

Kedokteran Unand 

2. Seorang dosen penguji yang terbukti melanggar kaedah-kaedah pemberian nilai 

ujian yang berlaku, dikenakan sanksi tidak dibenarkan menjadi pembimbing atau 

penguji pada kegiatan skrispsi mahasiswa. 

3. Seorang mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam pembuatan 

skripsi untuk pertama kali diharuskan mengulangi pembuatan skripsi dengan 

cabang ilmu yang berbeda, sedangkan kecurangan yang kedua dikenakan sanksi 

akademis yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Unand. 

4. Kecurangan yang dimaksudkan pada ayat 3 di atas antara lain berupa penjiplakan  



karangan orang lain, manipulasi data penelitian, manipulasi kepustakaan, 

dan/atau pemakaian pihak ketiga untuk melakukan kegiatan skripsinya.  

 

 

 

II. KERANGKA PENULISAN USULAN PENELITIAN 

 

Kerangka penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut: 

 

A. BAGIAN AWAL 

Bagian awal usulan penelitian terdiri  atas  

i. Halaman sampul depan 

ii. Halaman sampul dalam 

iii. Halaman persetujuan proposal oleh pembimbing 

iv. Halaman penetapan penguji 

v. Kata Pengantar 

vi. Halaman daftar isi 

vii. Halaman daftar tabel 

viii. Halaman daftar gambar 

ix. Halaman daftar istilah 

x. Halaman daftar lampiran 

 

B. BAGIAN INTI 

Bagian inti proposal penelitian memuat hal sebagai berikut: 

BAB 1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Masalah 

1.4 Manfaat Penelitian 

 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN (untuk 

penelitian analitik) 

 BAB 4. METODE PENELITIAN  

 

C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir terdiri dari: 

1. Daftar pustaka 

2. Lampiran 

2.1. Jadwal Kegiatan 

2.2. Rincian Biaya 

2.3. Penjelasan dan Informasi (Informed Consent) 

2.4. Pernyataan Persetujuan 

2.5. Ethical Clearence (Sampel Manusia dan Hewan) 

2.6. Kuesioner 

 

Ad. A.  BAGIAN AWAL 

Secara berurutan bagian awal terdiri dari 8 komponen seperti di bawah ini: 

1. Halaman sampul depan 



a. Kulit luar dibuat dari karton berwarna hijai tua dan berfungsi juga sebagai halaman judul 

luar. 

b. Halaman judul luar dan dalam (lihat lampiran) berisi tulisan yang dibuat dengan orientasi 

ke tengah 

 

2. Halaman sampul dalam 

Halaman ini berisi materi 

3. Halaman persetujuan proposal 

Halaman ini memuat nama lengkap dan tanda tangan para pembimbing, ditulis dengan 

orientasi ke kiri dan di ketahui oleh Wakil Dekan I, contoh: lihat lampiran 

4. Halaman persetujuan penguji 

Halaman ini memuat nama lengkap dan tanda tangan para penguji 

5. Halaman kata pengantar 

6. Halaman daftar isi 

Daftar ini memuat semua bagian dalam proposal penelitian, termasuk urutan bab , sub bab 

dan anak sub bab dengan nomor halamannya, contoh: lihat lampiran 

7. Halaman daftar tabel 

Daftar table memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor halaman, contoh: lihat lampiran 

8. Halaman daftar gambar 

Daftar gambar memuat nomor urut gambar, judul gambar, dan nomor halaman, contoh: lihat 

lampiran 

9. Halaman daftar singkatan dan lambang 

Penulisan daftar singkatan dan lambing dilakukan dengan cara menuliskan dan menguraikan 

singkatan atau lambing tersebut penulisan singkatan ditulis berurutan berdasarkan abjad 

10. Halaman daftar lampiran 

Daftar lampiran memuat nomor urut lampiran, judul lampiran dan nomor halamannya. 

Lampiran 1. Uraian tentang jadwal kegiatan 

Lampiran 2. Rincian biaya 

Lampiran 3. Penjelasan dan informasi (informed consent) ( bila ada) 

Lampiran 4 pernyataan persetujuan. 

 

Ad. B. BAGIAN INTI 

Penjelasan bagian inti sebagai berikut: 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Latar belakang permasalahan berisi uraian tentang apa yang menjadi masalah penelitian, yang 

terkait dengan judul, serta alas an mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti. Masalah 

tersebut harus didukung oleh fakta empiris (pemikiran induktif) sehungga jelas, memang ada 

masalah yang perlu siteliti, juga harus ditunjukkan letak masalah yang akan diteliti dalam 

konteks teori (pemikiran deduktif) dengan permasalahan yang lebih luass, serta peranan 

penelitian tersebut dalam pemecahan permasalahan yang lebih luas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah rumusan secara konkrit masalah yang ada, dalam bentuk pertanyaan 

penelitian yang dilandasi oleh pemikiran teori yang kebenarannya perlu di buktikan. 

1.3 Tujuan Penelitian 



Bagian ini mengemukakan tujuan yang ingin di capai melalui proses penelitian. Tujuan 

penelitian harus jelas dan tegas. Tujuan penelitian dapat di bagi menjadi : (1) Tujuan umum 

da (2) Tujuan Khusus 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai 

melalui penelitan. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan penjabaran atau pentahapan tujuan umum, sifatnya lebih 

operasional dan spesifik. Bila semua tujuan khusus dicapai, tujuan umum penelitian 

juga terpenuhi. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Bagian ini berisi uraian tentang temuan baru yang dihasilkan dan manfaat temuan penelitian 

tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yang dapat dimanfaatkan oleh ilmuan lain 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) seerta manfaat untuk 

program / institusi dan pembangunan /masyarakat. 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematik tentang teori dasar yang relevan dengan 

fakta dan hasil penelitian sebelumnya, berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, preposisi, 

konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan untuk 

mencegah replikasi. Teori dan fakta yang digunakan seharusnya diambil dari sumber primer dengan 

mencantumkan nama sumbernya. Tata cara penulisan kepustakaan harus sesuai dengan ketentuan 

pada panduan yang digunakan. 

 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka konseptual penelitian 

Kerangka konseptual disintesis, diabstraksi dan diektrapolasi dari berbagai teori dan pemikiran 

ilmiah, yang mencerminkan paradigm sekaligus tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian 

dan merumuskan hipotesis kerangka konseptual penelitian 

3.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan preposisi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka konseptual penelitian 

dengan penalaran deduksi dan merupakan jawaban yang dihadapi, yang dapat diuji kebenarannya 

 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 Format bab metode penelitan untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan kaidah metode 

kualitatif. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, bab metode penelitian secara rincian memuat hal 

berikut: 

4.1   Jenis rancangan penelitian yang digunakan 

4.2   Lokasi dan waktu penelitian 

4.3   Populasi, sampel, besar sampel (sample size), dan teknik pengambilan sampel  

4.4   Variabel penelitian meliputi klasifikasi variabel dan definisi operasional  

4.5   Bahan penelitian terutama untuk penelitian percobaan 



Berisi uraian mengenai macam, spesifikasi bahan penelitian yang digunakan. Bahan 

adalan  segala sesuatu yang dikenai perlakuan atau yang dipakai untuk perlakuan. 

4.5   Instrumen penelitian 

Bagian ini berisi uraian tentang macam spesifikasi instrument yang digunakan dalam     

pengumpulan data. Perlu disertai uraian tentang realiabilitas dan validitasnya, serta 

pembenaran atau alas an menggunakan instrument tersebut. 

4.6   Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

Bagian ini memuat uraian tentang cara dan prosedur pengumpulan data secara rinci. Bila 

pengumpulan data dilakukan oleh orang lain perlu dijelaskan berbagai langkah yang 

ditempuh oleh penelitian dalan menjamin realibilitas dan validitas dat yang diperoleh 

4.7  Cara pengolahan dan analisis data 

Bagian ini berisi uraian tentang cara yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data 

disertai pembenaran atau alasan penggunaan cara analisis tersebut, termasuk penggunaan 

statistik. 

 

Ad. C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir proposal penelitian meliputi : 

1. Daftar pustaka (lihat cara penulisan kepustakaan/ Harvard) 

2. Lampiran 

Lampiran ini terdiri dari jadwal kegiatan, rincian biaya, kuesioner dan bila ada penjelasan 

atau informasi dan pernyataan persetujuan, surat izin peneliltian dan surat balasan dari tempat 

penelitian 

Catatan : nomor halaman bagian akhir merupakan lanjutan nomor halama bagian inti 

 

 

 

III. KERANGKA PENULISAN SKRIPSI 

skripsi terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir 

A. BAGIAN AWAL 

Bagian awal skripsi terdiri atas: 

1 Halaman sampul depan 

2 Halaman sampul dalam (i) 

3 Halaman pernyataan orisinalitas (ii) 

4 Halaman persetujuan skripsi (iii) 

5 Halama pengesahan oleh tim penguji skripsi (iv) 

6 Halaman Motto dan dedikasi (v) 

7 Kata pengantar (vi) 

8 Halaman Abstract (vii) 

9 Halaman Abstrak (viii) 

10 Halaman daftar isi (ix) 

11 Halaman daftar tabel (x) 

12 Halaman daftar gambar (xi) 

13 Halaman daftar istilah (xii) 

14 Halaman daftar lampiran (xiii) 

 

1. Halaman sampul depan 



a. Kulit luar terdiri dari karton tebal berwarna hijau tua dan berfungsi juga sebagai 

halaman judul . halaman ini terdiri dari judul skripsi, jenis karya ilmiah, lambing 

Universitas, nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa 

Judul skripsi: 

Judul skripsi dicantumkan empat sentimeter dari pinggir atas kertas ditulis dengan 

huruf capital seluruhnya tanpa diakhiri tanda baca apapun. Jika judul memiliki anak 

judul, maka antara judul dan anak judul di bubuhkan titik dua. 

Jenis Karya Ilmiah: 

Jenis karya Ilmiah adalah skripsi atau tesis astau disertasi 

b. Halaman Judul luar berisi tulisan yang di buat dengan orientasi ke tengah (lihat 

lampiran) 

2. Halaman sampul dalam (i) 

Halamanini berisi materi yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi menggunakan 

kertas hijau 

3. Halaman pernyataan orisinalitas (ii) 

Halaman ini memuat pernyataan keaslian penelitian dan ditandatangani datas materai 

6000. 

4. Halaman persetujuan (iii) 

Halaman ini memuat nama lengkap dan tanda tangan para pembimbing, di tulis dengan 

orientasi di tengah dan di ketahui oleh Wakil Dekan I. Contoh lihat lampiran 

5. Halaman pengesahan oleh tim penguji skripsi (iv) 

Halaman ini memuat tanggal, bulan, tahun pelaksanaan, tujuan, nama ketua dan anggota 

penguji skripsi. Contoh: lihat lampiran 

6. Halaman Kata Pengantar (v) 

Halaman ini memuat pernyataaan terima kasih kepada mereka yang telah membentu 

dalam melakukan penelitian, dan dalam penyusunan naskah, bantuan keuangan dan fisik 

tertentu yang  dianggap penting dan berperan dalam penyelesaian skripsi. Contoh: lihat 

lampiran 

7. Halaman dedikasi ( kalau diperlukan) (vi) 

8. Halaman abstract (vii) / abstrak (viii) 

- Halaman abstrak berisi maksimal 200 kata di luar kata penghubung, mencakup 

ringkasan latar belakang, metode, hasil dan kesimpulan penelitian 

- Judul halaman abstrak berbahasa inggris atas ke bawah berisi tulisan ‘Absract’ , judul 

skripsi dalam bahasa inggris, tulisan ‘By’, dan nama mahasiswa penulis skripsi 

- Judul halaman abstrak berbahasa Indonesia  atas ke bawah berisi tulisan ‘Abstrak’ , 

judul skripsi dalam bahasa inggris, tulisan ‘Oleh’, dan nama mahasiswa penulis 

skripsi 

- Judul abstrak ditulis dengan orientasi ke tengah, sedangkan abstraknya di tulis dengan 

berorientasi rata kiri dan kanan 

9. Halaman daftar isi (ix) 

Daftar ini memuat semua bagian dalam usulan penelitian skripsi, termasuk urutan bab, 

sub bab dan anak sub bab dengan nomor halamannya. Contoh lihat lampiran 

10. Halaman daftar table (x) 

Daftar tabel memuat nurut tabel, judul tabel, dan nomor halaman. Contoh : lihat lampiran 

11. Halaman daftar gambar (xi) 

Halaman daftar gambar in memuat nomor urut gambar, judul gambar dan nomor 

halaman. Contoh: lihat lampiran 

12. Halaman daftar singkatan dan lambang (xii) 



Penulisan daftar singkatan dan lambing dilakukan dengan cara menusiskan dan 

menguraikan singkatan atau lambing tersebut. Penulisan singkatan di tulis berurutan 

berdasarkan abjad. 

13. Halaman daftar lampiran (xiii) 

Daftar lampiran memuat nomor urut lampiran, judul lampiran dan nomor halamannya 

Lampiran 1.  Uraian tentang jadwal kegiatan 

Lampiran 2.  Uraian tentang dan informasi (Infirmed consent) (bila ada) 

Diperlukan untuk penelitian yang dilakukan dengan subjek manusia yang 

mendapatkan perlakuan atau intervensi 

Lampiran 3.  Pernyataan persetujuan 

Lampiran 4.   Kuesioner 

B. BAGIAN INTI 

BAGIAN INI TERDIRI DARI: 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Latar belakang permasalahan berisi uraian tentang apa yang menjadi masalah penelitian, 

alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti. Masalah tersebut harus didukung 

oleh fakta empiris (pemikiran induktif) sehingga jelas, memang ada masalah yang perlu 

diteliti. Harus ditunjukkan letak masalah yang akan diteliti dengan konteks teori 

(pemikiran deduktif) dengan permasalahan yang lebih luas, serta peranan penelitian 

tersebut dalam pemecahan permasalahan yang lebih luas 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah adalah rumusan secara konkrit masalah yang ada dalam bentuk 

pertanyaan penelitian yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu 

dibuktikan untuk hipotetik. 

1.3 Tujuan penelitian 

Bagian ini mengemukakan tujuan yang ingin di capai melalui proses penelitian. Tujuan 

penelitian harus jelas dan tegas. Tujuan penelitian dapat di bagi menjadi:  

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin di 

capai melalui penelitian 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan penjabaran atau pentahapan tujuan umum, sifat 

lebih operasional dan spesifik. Bila semua tujuan khusus tercapai, maka 

tujuan umum penelitian juga terpenuhi 

1.4 Manfaat 

Bagian ini berisi uraian tentang temuan baru yang dihasilkan dan manfaat temuan 

penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengatahuan, yang dapat dimanfaatkan oleh 

ilmuan lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dan 

akhirnya untuk kesejahteraan umat manusia 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematik tentang teori dasar yang relevan, fakta, 

hasil penelitian sebelumnya, yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, 

proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungannaya dengan penelitian yang 

diklakukan untuk mencegah replikasi. Teori dan fakta yang digunakan seharusnya diambil 



dari sumber primer. Mencantumkan nama sumbernya. Tata cara penulisan kepustakaan harus 

sesuai dengan ketentuan pada panduan yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

(untuk penelitian analitik) 

3.1 Kerangka konseptual penelitan 

Kerangka konseptual disintesis, diabstraksi, dan diekstrapolasi dari berbagai teori dan 

pemikiran ilmiah, yang mencerminkan paradigm sekaligus tuntunan untuk memecahkan 

masalah penelitian dan merumuskan hipotesis. Kerangka konseptual penelitian dapat 

berbentuk bagan, model matematika, atau persamaan fungsional, yang dilengkapi dengan 

uraian kualitatif 

3.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan preposisi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka konseptual 

penelitian dengan penalaran deduksi dan merupakan jawaban sementara secara teoritis 

terhadap permasalahan yang dihadapi, yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta 

empiris 

 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Format bab metode penelitian untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan kaidah metode 

kualitatif, sedangkan untuk penelitian kuantitatif, bab metode penelitan secara rincian memuat 

hal berikut: 

4.1   Jenis rancangan penelitian yang digunakan 

4.2   Lokasi dan waktu penelitian 

4.3   Populasi, sampel, besar sampel (sample size), dan definisi operasional variable 

4.4   Variabel penelitian meliputi klasifikasi variable dan definisi operasional variable 

4.5   Bahan penelitian tetutama untuk penelitian percobaan 

Berisi uraian mengenai macam, spesifikasi bahan penelitian yang digunakan. Bahan 

adalan  segala sesuatu yang dikenai perlakuan atau yang dipakai untuk perlakuan. 

4.6   Instrumen penelitian 

Bagian ini berisi uraian tentang macam spesifikasi instrument yang digunakan dalam     

pengumpulan data. Perlu disertai uraian tentang realiabilitas dan validitasnya, serta 

pembenaran atau alas an menggunakan instrument tersebut. 

4.7   Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

Bagian ini memuat uraian tentang cara dan prosedur pengumpulan data secara rinci. Bila 

pengumpulan data dilakukan oleh orang lain perlu dijelaskan berbagai langkah yang 

ditempuh oleh penelitian dalan menjamin realibilitas dan validitas dat yang diperoleh 

4.8 Cara pengolahan dan analisis data 

Bagian ini berisi uraian tentang cara yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data 

disertai pembenaran atau alasan penggunaan cara analisis tersebut, termasuk penggunaan 

statistik. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

5.1 Data penelitian 

Bagian ini memuat data penelitian yang relevan dengan tujuan dan hipotesisnya. 

Penyajian data hasil penelitian dapat berupa tabel, grafik, gambar, bagan, foto atau bentuk 

penyajian data yang lain. Tata cara penyajian tabel, grafik, gambar, bagan, foto harus 

sesuai dengan ketentuan 

5.2 Analisi dan hasil penelitian 

Bagian ini memuat data penelitian, jika digunakan analisis statistic hanya dimuat tampilan 

akhir yang menunjukkan hasilnya, sedangkan perhitungan statustik di muat sebagai 

lampiran 

 

 

BAB 6 

PEMBAHASAN 

Bagian ini merupakan bagian terpenting pada skripsi. Bagian ini menunjukkan tingkat 

penguasaan peneliti terhadap perkembangan ilmu,  paradigm, konsep, dan teori yang 

dipadukan dengan hasil penelitian. Pembahasan sekurang-kurangnya mencakup hal sebagai 

berikut: 

1. Penalaran hasil penelitian baik secara teoritis, empiris maupun non masalah yang 

diajukan 

2. Perpaduan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya dan konsekuensi serta 

pengembangannya di masa yang akan dating 

3. Pemahaman terhadap keternatassan penelitian yang dilakukan sehingga dapat 

memberikan saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

BAB 7 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan sistesis dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1. Jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian 

2. Hal baru yang ditemukan dan prospek temuan 

3. Pembuktian teoritik dari hal baru yang ditemukan 

7.2 Saran 

Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi penelitian selanjutnya, 

sehingga hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan 

 

C. BAGIAN AKHIR 



Bagian akhir skripsi meliputi: 

1. Lampiran pustaka (lihat cara penulisan kepustakaan) 

2. Lampiran 

Lampiran merupakan bagian yang memuat keterangan atau data tambahan. Didalamnya 

dapat dihimpun cara penelitian, contoh penghitungan statistic dan sesuatu yang dianggap 

dapat melengkapi penulisan skripsi 

 

 

 

IV. CARA PENULISAN 

A. BAHASA YANG DIGUNAKAN 

1. Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

2. Bila diperlukan atau belum ada istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, boleh 

mengunakan bahasa aslinya dengan memperhatikan tata cara penulisan bahasa asing 

B. KERTAS DAN SAMPUL 

1. Kertas sampul : buffalo / karton tebal berwarna hijau 

2. Kertas untuk materi : kertas putih 80 gram berukuran A4 (210x297mm) 

3. Pengetikan naskah 

a. Naskah diketik dengan menggunakan computer 

b. Jarak 2 (dua) spasi, kecuali pada grafik dan tebal 1 spasi 

c. Naskah diketik dengan menggunakan huruf Times New Riman dengan ukuran sama 

(12pt), kecuali kata asing dicetak miring(italic), cetak tebal, atau diberi garis bawah. 

d. Awal paragraph di mulai pada ketikan ke 5 atau 6 dari tepi kiri 

e. Setiap bab diberi nomor urut sesuai dengan tata cara yang dipilih 

4. Jarak tepi 

Daerah pengetikan adalah batas kiri 4 cm, batas kanan 3 cm, batas atas kertas 3 cm dan 

batas bawah kertas 3 cm dari tepi kertas 

5. Nomor halaman 

a. Nomor halaman di ketik pada bagian tengah dengan jarak 2 cm dari pinggir bawah 

kertas, dan penomoran di mulai dari halaman judul dalam 

b. Pada bagian awal nomor halaman dibuat dengan angka Romawi kecil ( i, ii, iii, iv, 

dst) 

c. Pada bagian utama dan bagian akhir dibuat dengan angka Arab ( 1, 2, 3, 4, dst) 

d. Nomor halaman tidak dicantumkan pada halaman pertama bagian awal dan pada 

halaman pertama setiap bab. 

e. Setiap halaman pada naskah skripsi mulai dari abstrak sampai daftar pustaka diberi 

“auto text” pada footer dengan tulisan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (arial 

10 poin cetak tebal), ditulis posisi rata kanan 

6. Tabel dan gambar 

a. Tabel diberi nomor dengan angka Arab, sesuai dengan nomor bab tempat table 

dicantumkan, diikuti dengan nomor urut table dengan angka Arab, contoh penulisan 

nomor table : table 2.2 (tabel ini berada di bab 2 dan merupakan tabel pertama) 

b. Tabel diberi judul diatas table, berjarak 1 spasi dan ditulis rata kiri. 

c. Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab, sesuai dengan nomor urut gambar 

tersebut pada setiap bab. Nomor bab ditulis di depan nomor urut gambar dengan 

angka Arab. Contoh penulisan di depan gambar : gambar 2.1 (gambar ini berada di 

bab 2 dan merupakan gambar pertama). 

d. Gambar diberi judul di bawah gambar, berjarak 1 spasi 



e. Tabel dan gambar yang perlu disajikan di lembar yang lebih luas dapat dilipat 

disesuaikan dengan luas halaman materi 

f. Tabel dan gambar yang dikutip dari buku lain harus dicantumkan sumbernya. 

7. Kutipan 

a. Kutipan atau cuplikan ditulis sesuai naskah aslinya, sedangkan kutipan yang 

berbahasa asing harus disertai terjemahannya. 

b. Kutipan ditulis dengan jarak tepi kiri dan tepi kanan yang berbeda dengan teks yang 

lain 

 

c. Ditulis dengan jarak 1 spasi, diawali dengan tanda petik (“) dan juga diakhiri dengan 

tanda petik(“). 

8. Tingkat judul dan penomoran 

Tingkat judul dan penomoran perlu mendapatkan perhatian, untuk penomoran yang 

berkaitan dengan tingkat judul dapat dilihat pada lampiran. 

9. Cara penulisan daftar pustaka 

Rujukan ditulis menurut aturan penulisan Harvard, ditulis sesuai urutan abjad. Cantumkan 

nama semua penulis bila tidak lebih dari 6 orang, bila lebih dari 6 orang penulis penulis 

pertama dan selanjutnya et al atau dkk. Singkatan nama jurnal sesuai dengan index 

Medicus 

Rujukan diupayakan merupakan kepustakaan primer. Bila terpaksa selain kepustakaan 

primer, upayakan sesedikit mungkin hindaripenggunaan abstrak sebagai rujukan. Materi 

yang telah dikirim untuk publikasi tetapi belum diterbitkan harus dirujuk dengan 

menyebutkannya sebagai pengamatan yang belum dipublikasi (unpublished observations) 

seizing sumber. Makalah yang telah diterima untuk  publikasi tetapi belum terbit dapat 

digunakan sebagai rujukan dengan perkataan “in presa”. Contoh 

Leshner Al. Molekular mechanism of cocaine addiction. N Eng J Med. In Press 1996. 

Hindari rujukan berupa komunikasi pribadi (personal communication) kecuali untuk 

informasi yang tidak mungkin diperoleh dari sumber umum. Sebutkan nama sumber dan 

tanggal komunikasi,  dapat izin tertulis dan komfirmasi ketepatan dari sumber 

komunikasi. Contoh cara menuliskan beberapa jenis rujukan adalah sebagai berikut: 

 

Untuk majalah: 

Bishop J 1987. The Molecular genetics of cancer. Science 235 : 305-11. 

Kein G, Bregula U, Wiener F, Harris H, 1971. The Analysis of malignancy by cell fusion.J Cell 

Sci8:659-672. 

Suberbaker JP, Gunderson LL, Wittes RE, 1985. Colorectal cancer. In (Devita VT, Hellman S And 

Rosenberg SA Eds). Cancer:Principles and practices on oncology, 2nd  ed, Philadelphia : 

Lippincott, 800-803. 

Atika IM, 2003. Stuktur, fungsi, dan biogenesis Mitokondria. Dalam (Suryadi H, Malik S, Gusti 

Ananda M ed) Mitocndial Medicine. Lembaga Eigkman Jakarta, Hal 42-44. 

Vorherr H, 1980. Trearment of primary and recurrent breast cancer. In breast cancer:epidemiology, 

endocrinology, biochemistry and Pathology. Baltimore: Urban and Scharzenberg, pp 374-408 

Untuk Tesis atau disertasi: 

Dunnington DJ, 1984. The development and study of single-cell-cloned University of London, 

England, 69-90 

 

 

 



V. PENILAIAN SKRIPSI 

A. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN 

1. Naskah proposal penelitian atau naskah skripsi diberikan kepada seluruh anggota tim 

penilai selambat-lambatnya satu minggu sebelum seminar dilaksanakan. 

2. Undangan terbuka kepada masyarakat akademis untuk menghadiri seminar diumumkan 

sejak tiga hari sebelum seminar dilaksanakan. 

3. Seminar dikoodinir oleh Tim Skripsi dan dibimbing oleh pembimbing Skripsi, dan dapat 

dilaksanakan setelah dihadiri oleh tiga orang penilai (minimal 1 orang pembimbing dan 2 

penguji) Bila dalam jangka waktu 30 menit tiga orang penilai diatas tidak datang, ujian 

dianggap batal. 

4. Seminar paling lama satu jam, terdiri dari lima belas menit presentasi dan disusul tanya 

jawab oleh hadirin dan tim penilai seminar. 

5. Penilaian seminar proposal penelitian (lihat lampiran 8) mencakup pendahuluah (10%), 

tinjauan pustaka (20%), metode penelitian (30%), dan bagian seminar yang terdiri dari 

sikap dan tingkah laku (10%), cara presentasi (10%), dan wawasan pengetahuan di bidang 

yang diteliti(20%) 

6. Penilaian  seminar hasil penelitian (lihat lampiran 9) mencakup pendahuluan dan tinjauan 

pustaka (10%), metode dan hasil penelitian (20%), pembahasan dan kepustakaan (30%), 

dan bagian seminar yang terdiri dari sikap dan tingkah laku (10%), cara presentasi (10%), 

dan wawasan pengetahuan di bidang yang diteliti (20%) 

7. Nilai seminar diberikan dalam angka tanpa decimal antara 0-100 berdasarkan nilai rata-

rata semua anggota Tim Penilai 

 

B. UJIAN SKRIPSI 

1. Ujian skripsi dilaksanakan segera setelah seminar hasil penelitian dilaksanakan, dengan 

dihadiri oleh minimal dua dari tiga anggota tim penguji skripsi. 

2. Pertanyaan dari tim penguji skripsi mencakup hal-hal yang relevan dengan pembahasan 

di dalam skripsi. 

3. Nilai diberikan dalam angka tanpa decimal antara 0-100 setelah nilai semua anggota tim 

penilai di rata-ratakan. 

 

C. NILAI AKHIR 

1. Nilai akhir skripsi berasal dari nilai seminar proposal penelitian (25%). Seminar hasil 

penelitian (25%), dan ujian skripsi (50%). 

2. Nilai diberikan dalam angka tanpa decimal antara 0-100; dan pembobotan diberikan 

dalam huruf mengacu kepada ketentuan penilaian yang ada pada peraturan akademik 

program pendidikan dokter fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 

3. Mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B langsung dinyatakan lulus oleh ketua Tim 

Penguji atas nama Dekan Fakultas Kedokteran Unand, dengan syarat perbaikan skripsi 

harus dilakukan terlebih dahulu 

4. Mahasiswa yang mendapatkan nilai C dan D diharuskan mengulang ujian skripsinya 

kembali, sedangkan mahasiswa yang mendapatkan nilai E diharuskan mengulang kembali 

pembuatan skripsi dari awal 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1. Contoh Sampul Luar Proposal Penelitian Skripsi 

 

 

 

PERAN ANTIBIOTIKA DALAM MEMBASMI KUMAN 

 

 

 

 
 

 

 

Proposal Penelitian Skripsi 

Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai 

Pemenuhan Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan 

Gelar Sarjana Kedokteran 

 

 

Oleh 

 

 

 

 

 

 

 

SITI HAWA 

No.BP. 1210311001 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 

2014 



 

Lampiran 2. Contoh Persetujuan Proposal 

 

PERSETUJUAN PROPOSAL OLEH PEMBIMBING 

 

Proposal ini telah disetujui oleh: 

 

 

 

 

 

Pembimbing I 

 

 

 

Dr. Basyiruddin Alim, M.Kes 

Nip. Xxxxxxxxxxxxx 

Pembimbing II 

 

 

 

Dr. Mansyur Assegaf, SpPD 

Nip. Xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Mengetahui: 

Wakil Dekan I, 

Fakultas Kedokteran Unand 

 

 

 

Dr. Rina Gustia, SpKK 

Nip. 196408191991032001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Contoh Halaman Lembar Pengesahan Penguji Proposal 

 

 

PENGESAHAN PENGUJI  

 

 

 

Proposal ini telah diuji dan di nilai oleh Panitia Penguji 

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand  

 

Padang,   26 Mei 2014 

 

Panitia Penguji 

 

Nama Tanda Tangan 

dr. Gunawan Edison, MS  

dr. Machdalena, SpS  

dr. Ahmad Fauzi, SpA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Contoh Sampul Luar Skripsi 

 

 

 

PERAN ANTIBIOTIKA DALAM MEMBASMI KUMAN 

 

 

 

 
 

 

 

Skripsi 

Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai 

Pemenuhan Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan 

Gelar Sarjana Kedokteran 

 

 

Oleh 

 

 

 

 

 

 

 

SITI HAWA 

No.BP. 1210311001 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 

2014 

 



Lampiran 5 : 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, 

dan  semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk 

telah saya nyatakan dengan benar dan bukan merupakan plagiat. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama   :  Mulyaningrum 

N P M  :  0806441485         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanda Tangan    : ................................ 

  Tanggal             : 21 Juni 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Contoh Pengesahan skripsi 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Skripsi ini telah di sahkan dan disetujui oleh: 

 

 

 

 

 

Pembimbing I 

 

 

 

Dr. Basyiruddin Alim, M.Kes 

Nip. Xxxxxxxxxxxxx 

Pembimbing II 

 

 

 

Dr. Mansyur Assegaf, SpPD 

Nip. xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Mengetahui: 

Wakil Dekan I, 

Fakultas Kedokteran Unand 

 

 

 

Dr. Rina Gustia, SpKK 

Nip. 196408191991032001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. Contoh Pengesahan Tim Penguji Skripsi 

 

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI 

 

 

Skripsi  ini telah diuji dan di nilai oleh Panitia Penguji 

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand  

 

Padang,   26 Mei 2014 

 

Panitia Penguji 

 

Nama Jabatan Tanda Tangan 

Dr. Basyiruddin Alim, M.Kes Ketua Penguji  

Dr. Mansyur Assegaf, SpPD Sekretaris  

dr. Gunawan Edison, MS Anggota 1  

dr. Machdalena, SpS Anggota 2  

dr. Ahmad Fauzi, SpA Anggota 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Contoh Halaman Daftar isi Proposal Penelitian 

 

Daftar Isi  

Halaman 

 

Sampul Depan 

Sampul Dalam 

Persetujuan Proposal 

Penetapan penguji 

Kata pengantar 

daftar isi 

daftar table 

daftar gambar 

daftar istilah 

daftar lampiran 

 

 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9. Contoh Halaman Daftar Tabel 

 

Daftar Tabel 

   Halaman  

TABEL 2.1 : Analisis ragam rancangan blok kadar benzoil peroksidase resin 

komposit baru 

13 

TABEL 2.2 : Analisis ragam rancangan blok waktu pengesahan pada katalis dan 

base setelah dicampur 

15 

TABEL 2.3 : Analisis ragam rancangan factorial kadar benzoil peroksida variable 

suhu dan waktu 

17 

TABEL 4.1 : Analisis ragam rancangan factorial massa molekul relative dari 

katalis dan base 

25 

TABEL 4.2 : Uji HSD monomer lekul relative perlakuan suhu dan waktu 

 

26 

TABEL 4.3 : Analisis ragam rancangan factorial massa monomer pada katalis 

lama base lama 

28 

TABEL 5.1 : Analisis ragam rancangan factorial monomer sisa katalis baru base 

lama 

32 

TABEL 5.2 : Uji HSD Monomer sisa katalis baru base lama 

 

34 

TABEL 5.3 : Analisis ragam rancangan blok monomer sisa KBBL, KLBL 
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Lampiran 10. Contoh Halaman Daftar Gambar Usulan Penelitian 

 

Daftar Gambar 

   Halaman  

GAMBAR  2.1 : Proses Karies 13 

GAMBAR  2.2 : Diagram Asosiasi dari S Mutan dengan anamel yang dilapisi 

polikel tanpa adanya sucrose dan adanya sucrose 

15 

GAMBAR  2.3 : Gambar Struktur SA 17 

GAMBAR  2.4 : Prosedur dari Sintesis Pepsida 25 

GAMBAR  2.5 : Prinsip dasar ELISA 26 

GAMBAR  2.6 : Urutan DNA 28 

   

Catatan: Gambar 2.1 

Angka 2 menunjukkan bahwa gambar tersebut di Bab 2 

Angka 1 menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan gambar pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11. Contoh Halaman Daftar Singkatan 

 

Daftar Singkatan 

 

atRA  = All-trans-Retinoic acid 

ADMS  = Assymmetric dimethylarginine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 12. Format Penilaian Seminar proposal dan Hasil Penelitian serta ujian skripsi 

 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  ANDALAS 

FORMULIR PENILAIAN  SEMINAR USULAN PENELITIAN 

______________________________________________________ 

 
Judul Skripsi : ________________________________________________ 
     
Cabang Ilmu  : _______________________________ 
 
Nama Mahasiswa : _______________________________ 
 
No. Buku Pokok : _______________________________ 
 

K R I T E R I A SKOR 
( 0 – 100 ) 

BOBOT NILAI 
(SKOR X BOBOT/100) 

BAHAN SEMINAR    

Pendahuluan 
a. Latar Belakang Masalah 
b. Perumusan Masalah 
c. Tujuan dan Manfaat 

 10  

Tinjauan Kepustakaan 
a. Relevansi dengan judul 
b. Kemutakhiran Kepustakaan 
c. Penulisan Kepustakaan 

 20  

METODE PENELITIAN  30  

PRESENTASI    

Sikap dan Tingkah laku  10  

Cara Penyajian  10  

Wawasan di bidang yang diteliti  20  

Total  100  

 
       Padang,                                    
       Penilai 
 
 
       _______________________ 
       NIP. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  ANDALAS 
FORMULIR PENILAIAN  UJIAN SKRIPSI 

________________________________________________________ 

 

 

Judul Skripsi : ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

Cabang Ilmu  : _______________________________ 

Nama Mahasiswa : _______________________________ 

No. Buku Pokok : _______________________________ 

 

 

K R I T E R I A SKOR 

( 0 – 100 ) 

BOBOT NILAI 

(SKOR X BOBOT/100) 

Pemahaman bidang yang berhubungan 

langsung dengan skripsi 

 60  

Pengetahuan umum di bidang yang 

berhubungan dengan skripsi 

 40  

Total  100  

 

       Padang,                                    

       Penilai 

 

 

       _______________________ 

       NIP. 

 



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  ANDALAS 
FORMULIR PENILAIAN  SEMINAR SKRIPSI 

________________________________________________________ 

Judul Skripsi : ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

Cabang Ilmu : _______________________________ 

Nama Mahasiswa : _______________________________ 

No. Buku Pokok : _______________________________ 

K R I T E R I A SKOR 

( 0 – 100 ) 

BOBOT NILAI 

(SKOR X BOBOT/100) 

Bahan Seminar    

Pendahuluan dan Tinjauan Kepustakaan  10  

Metode dan Hasil Penelitian  20  

Diskusi dan Kepustakaan  30  

Presentasi    

Sikap dan Tingkah laku 
 

10 
 

Cara Penyajian  10  

Wawasan di bidang yang diteliti  20  

Total  100  

 

       Padang,                                    

       Penilai 

 

 

       _______________________ 

       NIP 



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  ANDALAS 
FORMULIR NILAI AKHIR UJIAN SKRIPSI 

_______________________________________________________ 

Judul Skripsi : ________________________________________________ 
     ________________________________________________ 
Cabang Ilmu : _______________________________ 
Nama Mahasiswa : _______________________________ 
No. Buku Pokok : _______________________________ 

     KRITERIA ANGKA JUMLAH  ANGKA NILAI 

  INDIVIDUAL ANGKA RATA-RATA KEGIATAN 

          

SEMINAR USULAN PENELITIAN (BOBOT 25 %) 

 Nilai dari Pembimbing I         

 Nilai dari Pembimbing II         

 Nilai dari Anggota Penguji  I         

 Nilai dari Anggota Penguji  II         

 Nilai dari Anggota Penguji  III         

SEMINAR SKRIPSI (BOBOT 25 %) 

 Nilai dari Ketua Penguji         

 Nilai dari Anggota Penguji  I         

 Nilai dari Anggota Penguji  II         

 Nilai dari Anggota Penguji  III         

 Nilai dari Anggota Penguji IV         

UJIAN  SKRIPSI (BOBOT 50 %) 

 Nilai dari Ketua Penguji         

 Nilai dari Anggota Penguji  I         

 Nilai dari Anggota Penguji  II         

 Nilai dari Anggota Penguji  III         

 Nilai dari Anggota Penguji IV         

TOTAL NILAI ANGKA         

NILAI HURUF         

  
     CATATAN 
    

   
Padang, 

  A   = 85  < 100 
     A -  = 80 < 85 
     B + = 75 <  80 
    B    = 70 <  75 
     B -  = 65 <  70 
     C + = 60 <  65 
     C    = 55 <  60 
    

      
Ketua Tim Penguji 

 

Nip. 



FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ANDALAS  

 

FORMULIR KESEDIAAN PENGUJI 

 

NAMA   : __________________________________________________ 

NO.BP   : __________________________________________________ 

JUDUL    :  _________________________________________________ 

       _________________________________________________ 

       _________________________________________________ 

PENGUJI :                 TANDA TANGAN   

1. NAMA : ___________________________________ (___________________) 

NIP  : ___________________________________ 

2. NAMA : ___________________________________ (___________________) 

NIP  : ___________________________________ 

3. NAMA : ___________________________________ (___________________) 

NIP  : ___________________________________ 

 

 

        PADANG,                                2012 

 

            TIM SKRIPSI  

 

 

 

 

 

                     (                                  ) 

 

 

 

 

 

 



FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ANDALAS  

 

FORMULIR USULAN PENELITIAN 

 

NAMA   : _________________________________________________ 

NO.BP   : _________________________________________________ 

RENCANA TOPIK PENELITIAN : (Diisi ketiga alternatif) 

ALTERNATIF I : _________________________________________________ 

ALTERNATIF II : _________________________________________________ 

ALTERNATIF III : _________________________________________________ 

TANDA TANGAN 

 PEMBIMBING I : ____________________________ (___________________) 

 PEMBIMBING II : ____________________________ (___________________) 

DISETUJUI 

TOPIK PENELITIAN : ALTERNATIF __________ 

PADANG,                                2014 

 

Ketua Tim Skripsi     MAHASISWA YBS, 

 

 

 
 

            (Dra. Elmatris Sy, MS)     (   ) 

         Nip. 196203071988112001 



FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ANDALAS 

 

KARTU  KONSULTASI 

Proposal 
Pembimbing I  : 

 

NO HARI/TANGGAL MASALAH YANG DIBICARAKAN 

DAN HASIL KONSULTASI 

PARAF  

1.     

2.      

3.     

4.     

5.     

 

 

Pembimbing II : 

 

NO HARI/TANGGAL MASALAH YANG DIBICARAKAN DAN 

HASIL KONSULTASI 

PARAF 

DOSEN 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Padang,          

Ketua Tim Skripsi 

 
 

 
Dra. Elmatris Sy, MS 

Nip. 196203071988112001 



FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ANDALAS 

 

KARTU  KONSULTASI 

Penelitian 
 

Nama Mahasiswa :  

 

Pembimbing I  : 

 

NO HARI/TANGGAL MASALAH YANG DIBICARAKAN 

DAN HASIL KONSULTASI 

PARAF  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Pembimbing II : 

 

NO HARI/TANGGAL MASALAH YANG DIBICARAKAN DAN 

HASIL KONSULTASI 

PARAF 

DOSEN 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Padang,          

Ketua Tim Skripsi 

 
 

 

Dra. Elmatris Sy, MS 

Nip. 196203071988112001 
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FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ANDALAS 

 

KARTU  MENGIKUTI SEMINAR 

Penelitian 
NAMA :__________________________ 

NO.BP :__________________________ 

 

NO HARI/TANGGAL PEMAKALAH JUDUL PARAF 

 KETUA PENGUJI 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Padang,          

Ketua Tim Skripsi 

 
 

   

 

      Dra. Elmatris Sy, MS 

             Nip. 196203071988112001 
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BLANKO KESEDIAAN HADIR DALAM 

SEMINAR PROPOSAL / UJIAN SKRIPSI 

 

NAMA MAHASISWA / NO. BP : ______________________________________ 

 

No. Nama Dosen Jam Kesediaan Hadir Keterangan 

Senin Salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 

 

Padang,          

Ketua Tim Skripsi 

 
 

   

 

 Dra. Elmatris Sy, MS 
 Nip. 196203071988112001 
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