BAB I
PETUNJUK UMUM
1.1 PENGERTIAN
Karya tulis ilmiah (KTI) adalah bukti kemampuan mahasiswa yang bersangkutan dalam
menulis hasil penelitian dan pengembangan ilmu pada salah satu bidang keilmuan. Karya
tulis ilmiah merupakan bagian dari kurikulum dalam blok yang nilainya masuk ke dalam
perhitungan indeks prestasi komulatif.
1.2 TUJUAN PEMBELAJARAN
a. Mahasiswa mampu melakukan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah metode
penelitian.
b. Mahasiswa mampu melakukan analisis data hasil penelitian.
c. Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil penelitian
d. Mahasiswa mampu melakukan presentasi ilmiah.
e. Mahasiswa mampu menyusun naskah publikasi.
1.3 BEBAN STUDI
Beban kredit KTI ditetapkan 4 sks, dengan kerangka isi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penelitian dan ujian hasil penelitian.
b. Penulisan dan ujian akhir KTI.
c. Penulisan naskah publikasi dan Poster Publikasi.
1.4 RUANG LINGKUP ILMU
Karya tulis ilmiah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas
Swadaya Gunung Jati bersifat sesuai dengan disiplin ilmu kedokteran, yang harus menjadi
pokok dasar permasalahan.
Daftar ruang lingkup ilmu meliputi:
A. Rumpun Ilmu Kedokteran
a. Sub rumpun ilmu kedokteran klinik :
1) Anestesi

2) Bedah
3) Kebidanan dan Penyakit Kandungan
4) Kedokteran Forensik
5) Kedokteran Olah Raga
6) Penyakit Anak
7) Ilmu Kedokteran Nuklir
8) Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
9) Penyakit THT
10) Patologi Anatomi
11) Patologi Klinik
12) Penyakit Dalam
13) Penyakit Jantung
14) Penyakit Kulit dan Kelamin
15) Penyakit Mata
16) Penyakit Paru
17) Penyakit Saraf
18) Mikrobiologi Klinik
19) Farmakologi Klinik
20) Psikiatri
21) Radiologi
22) Bidang kedokteran spesialis lain yang belum tercantum
b. Sub rumpun Ilmu Kedokteran Dasar:
1) Biomedik
a) Histologi
b) Anatomi
c) Fisiologi
d) Biokimia
2) Imunologi
3) Genetika dan Biologi Molekuler
4) Pendidikan Kedokteran
5) Bidang Ilmu Kedokteran Akademik lain yang belum tercantum

B. Rumpun Ilmu Kesehatan
a. Sub rumpun Ilmu Kesehatan Umum:
1) Ilmu Kesehatan Masyarakat
2) Kedokteran Keluarga
3) Kedokteran Tropis
4) Kedokteran Kerja
5) Kesehatan Reproduksi
6) Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7) Kebijakan Kesehatan
8) Ilmu Gizi
9) Epidemiologi
10) Kesehatan Lingkungan
11) Promosi Kesehatan
12) Ilmu Olah Raga
13) Primary Health Care
14) Bidang kesehatan umum lain yang belum tercantum
1.5 PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH
a. Penilaian KTI meliputi : materi penulisan, penyajian dan pelaksanaan diskusi.
b. Bobot penilaian :
Ketua Penguji

:3

Penguji

:4

Pembimbing 1&2

:3

Catatan :
Apabila ada 2 Pembimbing, maka nilai Pembimbing adalah rata – rata dari Pembimbing
1 dan Pembimbing 2. Seluruh nilai dihitung dalam bentuk angka sesuai bobot dan dibagi
10.

Rumus perhitungan :
Nilai = (Ketua Penguji x 3) + (Penguji x 4) + (Pembimbing x 3)
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c. Nilai KTI ditulis dalam rentang angka 0 (paling buruk) sampai dengan 100 (paling baik).
d. Nilai ujian KTI ditulis dalam angka yang kemudian dikonversi dalam bentuk huruf
sebagai berikut :
A : ≥ 80
B : 70 – 79
C : 60 – 69
D : 45 – 59
E : < 45
1.6 KODE ETIK KARYA TULIS ILMIAH
Kejujuran dalam penulisan merupakan suatu keharusan. Mahasiswa harus secara jujur
menuliskan sumber rujukan baik dalam tubuh KTI daftar pustaka. Kalimat–kalimat yang
digunakan harus merupakan buah pikiran mahasiswa sendiri dan harus diberi sumber
rujukan. Tindakan plagiasi yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau
menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya. Mahasiswa diwajibkan
mencantumkan pernyataan bahwa KTI itu adalah hasil pemikirannya sendiri dan bukan
merupakan hasil tulisan atau buah pikiran orang lain.
Tindakan fabrikasi (mengarang data yang seharusnya tidak ada atau tidak pernah
dikumpulkan, memasukkan sumber data yang seharusnya tidak ada dan sebagainya) dan
falsifikasi (merekayasa data) merupakan hal yang tidak terpuji dan tidak boleh dilakukan.
1.7 HAK CIPTA PENULIS
Karya tulis ilmiah merupakan hak cipta mahasiswa yang bersangkutan dan akan
disimpan di perpustakaan FK Unswagati. Bentuk KTI diantaranya adalah proposal
penelitian dan laporan hasil penelitian. Selain dalam bentuk proposal penelitian dan laporan
hasil penelitian mahasiswa juga diwajibkan menulis naskah publikasi dengan ketentuan
mahasiswa sebagai penulis pertama, dan Pembimbing 1 maupun Pembimbing 2 sebagai
penulis kedua atau ketiga dan pihak lain yang terlibat dalam penelitian.

Apabila penelitian mahasiswa merupakan bagian dari suatu penelitian payung, maka
harus menyertakan pernyataan ijin secara tertulis bahwa mahasiswa yang bersangkutan
diijinkan untuk menggunakan bagian hasil penelitian tersebut sebagai KTI dan artikel
penelitian. Pernyataan ijin menggunakan format yang disediakan oleh Unit Penelitian dan
Pengabdian Masyakat FK.
1.8 SANKSI
a. Surat Pernyataan
Sebelum melakukan atau memasuki proses pelaksanaan pembuatan KTI, mahasiswa
diwajibkan membuat surat pernyataan sanggup menerima sanksi jika melanggar
peraturan pembuatan KTI dan etika ilmiah kedokteran. Adapun surat pernyataan
berisikan :
1) Mematuhi peraturan pembuatan KTI
2) Tidak melakukan plagiarism
3) Tidak melanggar hak cipta
4) Tidak melanggar etika penelitian
5) Kesanggupan menerima sanksi
b. Jenis Sanksi
Sanksi yang diberikan kepada dapat berupa:
1) Sanksi berupa pemberian surat peringatan 1, 2 dan 3
2) Sanksi berupa penundaan atau pembatalan KTI dilakukan baik sebelum maupun
sesudah ujian KTI setelah mendapatkan 2 kali surat peringatan.
3) Apabila mahasiswa terbukti melakukan plagiasi, maka mahasiswa tersebut akan
dikeluarkan dari Fakultas Kedokteran Unswagati.

BAB II
ATURAN
2.1 PERSYARATAN
Mahasiswa berhak mengikuti KTI bila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.

Terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unswagati dalam tahun
akademik yang bersangkutan.

b.

Tidak dalam masa skorsing atau dikenai sanksi akademik maupun administratif.

c.

Telah lulus blok HPK Research, Statistic, and Epidemiology

d.

Mencantumkan kti dalam Formulir Rencana Studi semester ke VII.

2.2 TAHAPAN
a.

Pengarahan awal dilakukan pada semester VI oleh UPPM.

b.

Penulisan KTI mulai dilakukan di semester 7

c.

Penulisan KTI mahasiswa berupa proposal penelitian dan laporan akhir

d.

Review Proposal penelitian dan laporan akhir penelitian dilakukan pada pekan ujian
akhir semester VII dan VIII

e.

Publikasi artikel (setelah KTI disahkan oleh Fakultas)

2.3 PROSES BIMBINGAN
a. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetukan Pembimbing 1 dan 2 untuk tiaptiap mahasiswa dan kemudian ditetapkan berdasarkan SK Dekan.
b. Apabila Pembimbing 1 dan atau Pembimbing 2 berhalangan tetap atau tidak dapat
melanjutkan bimbingan, mahasiswa diminta melapor kepada Unit Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat.
c. Penetapan Pembimbing pengganti dilakukan setelah ada laporan dari pembimbing dan
mahasiswa.
d. Setelah mendapatkan nama pembimbing 1 dan 2, mahasiswa wajib menghubungi
pembimbing masing-masing untuk kemudian berdiskusi mengenai tema/judul yang akan
diteliti.

e. Pengajuan usulan tema/judul dilakukan paling lambat 2 minggu setelah nama-nama
pembimbing diumumkan.
2.4 PROSES PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN
a. Mahasiswa mengajukan judul KTI kepada Pembimbing 2.
b. Judul yang telah disetujui Pembimbing 2 dilaporkan kepada Pembimbing 1.
c. Judul yang telah disetujui pembimbing dilaporkan kepada UPPM, menggunakan format
usulan judul yang ditandatangani oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2
d. Mahasiswa melakukan penyusunan proposal penelitian berdasarkan arahan Pembimbing
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e. Setelah penyusunan selesai dan disetujui oleh pembimbing 2, Mahasiswa melakukan
penyempurnaan penyusunan dengan pembimbing 1.
f. Mahasiswa tidak diperkenankan menghadap pembimbing 1 sebelum ada persetujuan
tertulis dari pembimbing 2.
g. Apabila melanggar poin diatas (e dan f), mahasiswa akan langsung diberikan sanksi
berupa pembatalan proposal penelitian atau ditunda selama 2 semester
h. Jumlah tatap muka bimbingan minimal 6 kali dan mengisi kartu konsultasi bimbingan.
i. Isi proposal penelitian yaitu : Judul, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian,
Daftar Pustaka.
j. Proposal penelitian dapat direview apabila telah disetujui oleh Pembimbing 2 dan
Pembimbing 1.
2.5 SIDANG REVIEW PROPOSAL PENELITIAN KARYA TULIS ILMIAH
a.

Sidang review Proposal penelitian diatur dan diinformasikan oleh UPPM

b.

Proposal penelitian yang telah ditandatangani oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2,
dibuat 5 eksemplar, diserahkan kepada UPPM paling lambat 7 hari sebelum pekan
ujian.

c.

Proposal penelitian yang telah disetujui pembimbing serta dikumpulkan ke UPPM akan
dijadwalkan untuk mengikuti sidang review proposal penelitian

d.

Sidang review proposal penelitian dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh 2 (dua) penguji
dan minimal 1(satu) Pembimbing

e.

Sidang review proposal penelitian dilaksanakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh
mahasiswa lain dengan jumlah yang ditentukan oleh Panitia sidang..

f.

Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Penguji.

a. Pada saat review, mahasiswa diwajibkan berpakaian:
-

Laki-laki: kemeja putih lengan panjang, dasi hitam panjang, celana panjang
berwarna hitam, sabuk hitam, sepatu resmi hitam, dan kaos kaki putih.

-

Perempuan: Kemeja lengan panjang putih, jilbab putih (jika memakai), dasi
hitam (Jika tidak berjilbab), rok panjang hitam, sepatu resmi hitam, dan kaos
kaki putih.

g.

Mahasiswa wajib hadir di ruang sidang review paling lambat 15 menit sebelum waktu
pelaksanaan.

h.

Presentasi review proposal penelitian dilakukan dengan menggunakan alat bantu audio
visual yang telah disediakan oleh fakultas.

i.

Latar belakang presentasi putih dengan tulisan berwarna hitam. Baris per slide
maksimal 12 dengan judul.

j.

Sekretaris sidang review proposal penelitian membagikan lembar penilaian kepada
Ketua Penguji/Penguji 1, Penguji 2, Pembimbing 1, dan Pembimbing 2.

k.

Ketua Penguji/Penguji 1 berperan sebagai moderator untuk membuka dan memfasilitasi
sidang review proposal penelitian.

l.

Ketua Penguji/Penguji 1 dan Penguji 2 berhak menanyakan segala sesuatu yang
berhubungan dengan isi proposal penelitian.

m. Lama presentasi tiap mahasiswa 15 menit, ditambah waktu untuk tanya jawab maksimal
35 menit.
n.

Ketua Penguji/Penguji 1, Penguji, Pembimbing 1, dan Pembimbing 2 memberikan
penilaian reviewproposal penelitian berdasarkan lembar penilaian.

o.

Ketua Penguji/Penguji 1 memimpin rapat hasil sidang review secara tertutup tanpa
dihadiri oleh mahasiswa.

p.

Sekretaris sidang review merangkum nilai dari Ketua Penguji, Penguji dan
Pembimbing.

q.

Ketua Penguji mengumumkan hasil kepada mahasiswa:
1) Proposal penelitian diterima:
- Tanpa perbaikan
- Perbaikan tanpa ujian ulang
2) Proposal penelitian ditolak:
-Melakukan ujian ulang tanpa mengganti judul dengan perbaikan menyeluruh
pada KTI pada waktu yang telah ditentukan oleh UPPM
-Melakukan ujian ulang dengan judul baru pada waktu yang telah ditentukan oleh
UPPM

2.6 PERBAIKAN PROPOSAL PENELITIAN
a. Mahasiswa mengambil fotokopi lembar masukan dari tim Penguji di sekretariat panitia
sidang review.
b. Perbaikan proposal penelitian sesuai dengan masukan selama sidang review.
c. Proposal penelitian yang telah diperbaiki dimintakan tanda tangan persetujuan
Pembimbing 1 dan Pembimbing 2, Ketua Penguji dan Penguji.
d. Lembar pengesahan perbaikan diserahkan kepada UPPM 2 minggu setelah pelaksanaan
sidang review proposal, jika tidak, proposal tersebut dianggap gugur dan mahasiswa
WAJIB mengganti judul dan melakukan ujian proposal penelitian kembali.
e. Proposal penelitian yang telah diperbaiki disimpan mahasiswa untuk dibawa pada saat
review laporan hasil penelitian.
2.7 PELAKSANAAN PENELITIAN
a. Penelitian dapat dimulai setelah perbaikan proposal penelitian selesai.
b. Penelitian dimulai dengan membawa surat pengantar dari Dekan untuk memulai
pengumpulan data.
c. Surat pengantar dari Dekan diminta melalui UPPM
d. Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subyek penelitian harus mendapatkan
informed consent secara tertulis.
e. Penelitian yang menggunakan rekam medis harus mendapatkan persetujuan dari
pimpinan instansi yang bersangkutan.

f. Penelitian yang dilaksanakan di luar kampus/masyarakat harus mendapat persetujuan
pimpinan di daerah setempat atau instansi terkait.
g. Sebelum penelitian dilaksanakan mahasiswa harus mendapatkan ethical clearance dari
Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan.

2.8 REVIEW LAPORAN HASIL PENELITIAN
b. Sidang review hasil Penelitian dilakukan pada akhir semester VIII.
c. Waktu, jadwal dan tempat sidang review Hasil penelitian maupun perubahannya akan
ditetapkan dan diinformasikan oleh UPPM.
d. Laporan Hasil Penelitian disetujui pembimbing dan dikumpulkan ke UPPM akan
dijadwalkan untuk mengikuti sidang review hasil penelitian.
e. Laporan Hasil Penelitian yang telah ditandatangani oleh Pembimbing 1 dan
Pembimbing 2, dibuat 5 eksemplar, diserahkan kepada UPPM paling lambat 7 hari
sebelum acara sidang review.
f. Apabila pada saat yang ditentukan mahasiswa belum menyerahkan, maka akan
mendapatkan pengurangan nilai KTI sebanyak 5 poin.
g. Sidang review laporan hasil penelitian dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh 2 (dua)
penguji dan minimal 1(satu) Pembimbing
h. Sidang review laporan hasil penelitian dilaksanakan secara terbuka dan dapat dihadiri
oleh mahasiswa lain dengan jumlah yang ditentukan oleh Panitia sidang.
i. Bila ada pihak lain yang terlibat dalam penelitian dapat hadir sebagai narasumber pada
waktu ujian.
j. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Penguji
k. Pada saat sidang review laporan hasil penelitian, mahasiswa diwajibkan berpakaian:
-Laki-laki: kemeja putih lengan panjang, dasi hitam panjang, celana panjang berwarna
hitam, sabuk hitam, sepatu resmi hitam, dan kaos kaki putih.
-Perempuan: Kemeja lengan panjang putih, jilbab putih (jika memakai), dasi hitam (Jika
tidak berjilbab), rok panjang hitam, sepatu resmi hitam, dan kaos kaki putih.
l. Mahasiswa wajib hadir di ruang sidang review paling lambat 15 menit sebelum acara
sidang dimulai.

m. Presentasi sidang review laporan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan alat
bantu audio visual yang telah disediakan oleh fakultas.
n. Latar belakang presentasi biru tua dengan tulisan berwarna putih. Baris per slide
maksimal 12 dengan judul.
o. Sekretaris sidang review membagikan lembar penilaian kepada Ketua Penguji/penguji
1, Penguji 2, Pembimbing 1, dan atau Pembimbing 2.
p. Ketua Penguji/Penguji 1 berperan sebagai moderator untuk membuka dan memfasilitasi
sidang review.
q. Ketua Penguji/Penguji 1 dan Penguji 2 berhak menanyakan segala sesuatu yang
berhubungan dengan isi hasil penelitian.
r. Lama presentasi tiap mahasiswa 15 menit, ditambah waktu untuk tanya jawab maksimal
35 menit.
s. Ketua Penguji/Penguji 1, Penguji 2, Pembimbing 1, dan Pembimbing 2 memberikan
penilaian review berdasarkan lembar penilaian.
t. Ketua Penguji memimpin rapat hasil sidang review secara tertutup tanpa dihadiri oleh
mahasiswa.
u. Sekretaris sidang review merangkum nilai dari Ketua Penguji, Penguji dan
Pembimbing.
v. Ketua Penguji mengumumkan hasil kepada mahasiswa :
1) Hasil sidang Review Laporan Hasil Penelitian lulus:
-

Tanpa perbaikan

-

Perbaikan tanpa harus sidang review ulang

2) Hasil sidang Review Laporan Hasil Penelitian tidak lulus:
- Sidang ulang tanpa mengganti judul dengan perbaikan menyeluruh pada KTI pada
waktu yang telah ditentukan oleh UPPM
- Sidang ulang dengan judul baru pada waktu yang telah ditentukan oleh UPPM
w. Sekretaris sidang review menyerahkan nilai secara langsung kepada Panitia Sidang.

2.9 PERBAIKAN LAPORAN HASIL PENELITIAN
a. Mahasiswa mengambil fotokopi lembar masukan dari Tim Penguji di sekretariat panitia
sidang.
b. Perbaikan laporan hasil penelitian sesuai dengan masukan selama sidang review.
c. Lembar pengesahan perbaikan harus ditandatangani oleh Ketua Penguji/Pengujii 1,
Penguji 2, Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.
d. Lembar pengesahan laporan hasil penelitian yang sudah diperbaiki harus ditandatangani
oleh Ketua Penguji/Penguji 1, Penguji 2, Pembimbing 1 dan Pembimbing 2, serta
diketahui oleh Dekan.
e. Laporan Hasil penelitian yang telah dikoreksi dan diperbaiki diserahkan kepada UPPM
paling lambat 2 minggu setelah sidang.
f. Laporan Hasil Penelitian telah disahkan diperbanyak sejumlah 5 Eksemplar dan
disertakan 2 buah CD berisi softcopy, poster dan naskah publikasi dalam bentuk PDF
dan Microsoft Word.

BAB III
PEDOMAN PENULISAN
3.1 KARYA TULIS ILMIAH
a. Bahan
Karya tulis ilmiah dibuat diatas kertas HVS (80 gram) warna putih, diketik dengan
tinta hitam, dan dijilid rapi.
b. Ukuran Karya tulis ilmiah
Karya tulis ilmiah dibuat dengan ukuran kertas A4 (21 x 28,5cm).
c. Tata cara pengetikan Karya tulis ilmiah
Pengetikan dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut :
1) Jenis huruf
a)

Huruf Times New Roman ukuran 12

b) Huruf cetak miring (italic) dipakai untuk kata yang berasal dari bahasa asing
atau bahasa daerah
2) Jarak baris
Jarak baris dibuat 1,5 spasi, termasuk kutipan langsung, daftar (tabel, gambar,
lampiran), dan keterangan gambar, intisari dan daftar pustaka, diketik dengan
jarak 1,5 spasi ke bawah.
3) Batas Tepi
Kiri 4 cm, atas 4 cm, bawah dan kanan masing - masing 3 cm.
4) Judul bab, sub judul, anak sub judul dan sub anak judul
a) Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur supaya
simetris ditengah-tengah dan dicetak tebal, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa
diakhiri dengan titik.
b) Sub judul ditulis simetris di tengah-tengah, semua kata dimulai dengan huruf
besar (kapital) kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua dicetak
tebal, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub judul diketik
mulai dengan alinea baru.
c) Anak sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri dan diberi garis bawah atau

dicetak tebal, tetapi hanya huruf pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa
diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan
alinea baru.
d) Sub anak judul ditulis masuk (tab 1,0 cm), tidak diikuti dengan titik dan
diberi garis bawah atau dicetak tebal. Kalimat yang menyusul kemudian,
diketik ke belakang dalam satu baris dengan anak sub judul.
5) Penomoran halaman, gambar, dan tabel
a) Mulai dari halaman pertama, sesudah sampul depan sampai dengan daftar
lampiran dan abstrak, halaman diberi nomor urut dengan angka Romawi kecil (i,
ii, iii dst).
b) Mulai Bab I sampai dengan halaman daftar pustaka diberi nomor urut dengan
angka Arab (1, 2, 3 dst).
c) Nomor halaman ditempatkan di sebelah tengah bawah untuk awal bab dan
selanjutnya pada bagian kanan atas.
d) Nomor halaman diketik dengan jarak 1,5 cm dari bawah.
e) Tabel (daftar) diberi nomor urut dengan angka (1,2,..dst).
f) Gambar diberi nomor urut dengan angka angka (1,2,..dst).
g) Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematika, reaksi kimia,
dan lain-lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam tanda kurung ( ) dan
ditempatkan di dekat batas tepi kanan.
h) Lampiran tidak diberi nomor halaman tetapi diberi nomor lampiran dengan
angka Arab dan judul lampiran pada tepi kiri atas.
6) Bilangan dan satuan
a) Bilangan diketik dengan angka, kecuali bilangan, lambang, atau rumus kimiawi
pada permulaan kalimat harus dieja, misalnya Sepuluh ekor tikus.
b) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya berat
plak gigi 25,5 mg. Satuan ditanyakan dengan singkatan resminya tanpa
titik di belakangnya, misalnya m,g, kg, cal.

7) Penulisan kata yang tidak termasuk bahasa Indonesia
Kata-kata asing, kata-kata dari bahasa daerah dan semua kata yang bukan dari
bahasa Indonesia harus dicetak miring (Italic). Misalnya : et al.,sundulen, mottled
enamel.
8) Penulisan singkatan kata asing
Dalam penulisan karena keterbatasan tempat atau suatu pertimbangan lain kadangkadang diperlukan menyingkat kata. Penyingkatan kata-kata asing sesuai dengan
aturan yang sudah baku, misalnya: dentistry disingkat dent.
9) Lain-lain
a)

Bab dan pokok isi harus menggunakan halaman baru.

b) Pengetikan tidak boleh bolak balik pada satu lembar kertas.
c)

Kalimat pertama setiap alinea diketik mulai tab 1 cm.

d. Bahasa
1) Bahasa yang dipakai
Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baku dan
benar (ada subjek dan predikat), agar lebih sempurna ditambahkan dengan objek
dan keterangan.
2) Bentuk kalimat
Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya,
kita, engkau, dan lainnya), tetapi dibuat berbentuk pasif. Penyajian ucapan terima
kasih pada prakata, kata saya diganti penulis.
3) Istilah
a) Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau sudah di Indonesiakan.
b) Istilah asing ditulis miring atau diberi garis bawah.
4) Kesalahan yang sering terjadi
a)

Kata penghubung: seperti, sehingga, dan, sedangkan, tidak boleh untuk
memulai suatu kata.

b) Kata depan misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya,
misalnya diletakkan di depan subyek (akan merusak susunan kalimat).
c)

Kata di mana dan dari, sering kurang tepat pemakaiannya, seperti kata where
dan of dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia bentuk yang demikian

tidak baku dan tidak boleh digunakan.
d) Awalan ke dan di harus dibedakan sebagai awalan kata kerja atau kata depan
(ke dan di untuk kata depan harus dipisahkan dari kata dasarnya).
e) Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.
e. Sitasi
a) Sitasi ditulis berupa superscript.
b) Sitasi ditulis dengan cara menuliskan angka setelah penulisan kalimat yang disitasi.
Contoh:
Proses peradangan terjadi secara simultan dan hampir bersamaan. (1)
c) Penulisan angka sesuai dengan kemunculan tinjauan pustaka.
Contoh:
Proses peradangan terjadi secara simultan dan hampir bersamaan. (1) Proses yang terjadi
pada peradangan jaringan adalah vasokonstriksi pembuluh darah,

(2)

kemudian muncul

adanya kalor,(3) rubor, dolor, (4) tumor, dan fungtio laesa.(5)
d) Sitasi yang ditulis di dalam atau di tengah kalimat.
Contoh:
Proses peradangan terjadi secara simultan dan hampir bersamaan.
pada kerusakan jaringan adalah vasokonstriksi pembuluh darah,

(2)

(1)

Proses pertama

kemudian muncul

adanya kalor,(3) rubor, dolor, (4) tumor, dan fungtio laesa.(5)
e) Sitasi yang ditulis diakhir kalimat
Contoh:
Proses peradangan terjadi secara simultan dan hampir bersamaan. (1)
f) Sitasi untuk referensi lebih dari satu
Contoh:
Proses peradangan terjadi secara simultan dan hampir bersamaan.(1) Proses pertama pada
kerusakan jaringan adalah vasokonstriksi pembuluh darah,
adanya kalor, rubor, dolor, tumor, dan fungtio laesa.(2,3,4,5,6)
g). Sitasi tidak ditulis diawal kalimat.

(2,3,4)

kemudian

muncul
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Penjelasan Format Karya tulis Ilmiah
a) Cover Luar
Cover luar bagian depan proposal penelitian adalah halaman judul ditambah mika
bening dan bagian belakang kertas manila (soft cover) berwarna hijau Unswagati,
dijilid dengan lakban hitam. Cover luar bagian depan dan belakang laporan hasil
penelitian yang akan direview (laporan hasil penelitian) dijilid dengan soft cover
berwarna hijau Unswagati ditambah mika bening dan lakban warna hitam.Cover luar
diberi tulisan sama dengan yang tertera pada halaman judul dan ditulis dengan tinta
hitam. Cover luar bagian depan dan belakang hasil penelitian yang telah direvisi
dijilid dengan kertas tebal berlapiskan linen polos (hard cover) berwarna hijau
Unswagati. Cover luar diberi tulisan sama dengan yang tertera pada halaman judul
dan ditulis dengan tinta keemasan (kuning). Tahun ditentukan oleh tahun kelulusan

mahasiswa ujian review KTI.
b) Cover Dalam
Cover dalam berupa halaman judul, baik pada proposal maupun laporan hasil
penelitian harus memuat judul, lambang Universitas Swadaya Gunung Jati, nama
penulis, nomor mahasiswa (lengkap), Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya
Gunung Jati, Cirebon, Tahun.
- Judul proposal atau judul laporan hasil penelitian, harus menggambarkan dan
sesuai dengan ruang lingkup penelitian, baik dalam segi kuantitas maupun
kualitas sehingga tidak menimbulkan masalah (salah persepsi). Judul dibuat
sesingkat mungkin, dianjurkan terdiri dari sepuluh sampai dua puluh kata dan
tidak ada singkatan.
- Lambang Universitas Swadaya Gunung Jati, bentuk lambang atau simbol harus
sesuai dengan bentuk yang resmi yang dipakai oleh Universitas Swadaya Gunung
Jati dengan ukuran garis tengah 3,5 cm, tinggi 4 cm.
- Nama penulis harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat, gelar akademik
tidak boleh dicantumkan.
- Nomor mahasiswa ditulis sesuai dengan kartu mahasiswa.
- Tujuan pembuatan KTI ditulis seperti contoh di dalam lampiran.
- Tahun KTI adalah tahun saat mahasiswa mempertahankan KTI dalam sidang
review.
c) Lembar Pengesahan
-Judul di atas halaman ditulis Lembar

pengesahan,

lambang

Universitas

Swadaya Gunung Jati, Cirebon, tanggal-bulan-tahun, ditanda tangani Pembimbing 1,
Pembimbing 2, Ketua Penguji, dan Penguji 2 dan Dekan .
- Untuk KTI yang belum direview tidak ditulis kolom untuk penguji dan Dekan
d) Pernyataan Keaslian
Penulis harus secara jujur menyatakan keaslian penelitian, penelitian yang
dilakukan bukan merupakan jiplakan/tiruan (plagiat) dari penelitian terdahulu.
Tanpa materai dan ditanda tangani oleh Penulis.

e) Kata Pengantar
Kata pengantar berisi antara lain:
- Beberapa penjelasan tentang alasan pemilihan masalah penelitian.
- Ucapan terima kasih kepada rektor, dekan, ketua prodi, Pembimbing, Penguji,
Ketua Penguji, dan pihak lain yang telah membantu terlaksananya KTI.
- Penjelasan-penjelasan lain, misalnya ada perubahan sedikit dari rencana semula
karena ada masalah atau kekurangan-kekurangan.
- Kata pengantar tidak berisi kata-kata atau hal-hal yang bersifat ilmiah.
f) Daftar Isi
Berisi tentang gambaran menyeluruh KTI yang diajukan dalam suatu urutan butirbutir yang sistematis. Daftar isi diketik dengan jarak satu setengah spasi, ukuran
font 12, menggunakan huruf kapital dan ditebalkan, dan menggunakan titik-titik antara
halaman dengan judul bab.
g) Daftar Tabel
Bagian ini dibuat apabila dalam KTI terdapat tabel. Teks tulisan DAFTAR
TABEL terletak 4 cm dari tepi atas kertas, ditengah halaman, simestris kanan dan kiri,
huruf besar dicetak tebal. Penomoran tabel dilakukan secara berurutan dan memuat
judul tabel disertai dengan nomor halaman yang bersangkutan, sedangkan antar
baris dalam judul tabel diketik 1,5 spasi, jenis huruf Times New Roman,ukuran font
12, dan menggunakan titik – titik antara halaman dengan judul tabel.
Judul tabel harus sesuai dengan judul tabel yang terdapat dalam naskah KTI. Judul
tabel diketik 1,5 spasi. Judul tabel diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama
diawal judul tabel. Apabila judul melebihi 1 alinea, atur alinea kedua masuk kedalam
berada tepat dibawah awal judul. Setelah teks diberi titik-titik menuju nomor halaman.
Atur agar titik terakhir seluruh alinea berada dalam posisi segaris vertikal. Nomor
halaman diketik dengan rapat kanan, jarak 2 ketukan tepat setelah titik terakhir
menyesuaikan dengan digit angka nomor halaman.
Penulisan tabel terdiri dari 3 (tiga) garis mendatar, judul tabel berukuran font 12,
sub judul berukuran font 11, isi tabel berukuran font 11, dan dikutip atau keterangan
berukuran font 10. Penulisan judul tabel disimpan diatas tabel.

h) Daftar Gambar
Bagian ini dibuat apabila dalam KTI terdapat gambar atau grafik. Teks
tulisan DAFTAR GAMBAR terletak 4 cm dari tepi atas kertas, ditengah halaman,
simestris kanan dan kiri, jenis huruf Times New Roman, diketik satu setengah spasi,
ukuran font 12, huruf besar dicetak tebal dan menggunakan titik – titik antara
halaman dengan judul gambar. Daftar gambar memuat urutan dari judul semua
gambar, baik yang berupa grafik, foto, dan bentuk lain.. Di halaman daftar gambar
dimuat nomor gambar, judul gambar serta nomor halaman sesuai dengan lokasi tabel.
Judul gambar harus sesuai dengan judul gambar yang terdapat dalam naskah KTI.
Judul tabel diketik 1,5 spasi. Judul gambar diketik dengan huruf kecil kecuali huruf
pertama diawal judul gambar. Apabila judul melebihi 1 alinea, atur alinea kedua
masuk kedalam berada tepat dibawah awal judul. Setelah teks diberi titik-titik menuju
nomor halaman. Atur agar titik terakhir seluruh alinea berada dalam posisi segaris
vertikal. Nomor halaman diketik dengan rapat kanan, jarak 2 ketukan tepat setelah titik
terakhir menyesuaikan dengan digit angka nomor halaman.
Penulisan gambar diberi kotak, judul gambar berukuran font 12, letak judul gambar
di bawah tengah, dan dikutip atau keterangan gambar berukuran font 10.
i) Daftar Singkatan
Daftar arti singkatan dibuat jika dalam penulisan terdapat lebih dari 5 singkatan
istilah yang digunakan lebih dari satu kali. Singkatan disusun secara alfabetis dan
diberi kata perpanjangannya, dipisahkan menggunakan “:”.
j) Abstrak
Abstrak ditulis dengan judul dan nama penulis, pembimbing 1, pembimbing 2;
tanpa gelar:, keterangan penulis, pembimbing 2 dan 1, terdiri dari 200 -250 kata,
diketik dengan satu spasi, dan ukuran font 12 Times New Roman. Struktur abstrak
terdiri dari Introduction, method, result and discussion (IMRAD). Pada proposal
terdiri dari terdiri dari latar belakang, tujuan , metode , dan untuk hasil Penelitian
ditambahkan hasil, kesimpulan, dan kata kunci, diurut kebawah.

k) Abstract
Abstract adalah sama dengan abstrak, tetapi ditulis dalam bahasa Inggris. Karena
abstract merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, dan
isi

berupa sesuatu yang sudah terjadi,

maka penerjemahan abstrak harus

menggunakan bentuk past tense.

Bagian batang tubuh
Bagian batang tubuh atau bagian utama suatu KTI ditulis dengan huruf Times New
Roman ukuran 12, berisi:
1) Pendahuluan
Pendahuluan berisi uraian untuk menuju ke pokok persoalan yang
sebenarnya.
Pendahuluan berisi:
a) Latar belakang masalah
Bagian ini berisi tentang alasan mengapa masalah yang dikemukakan perlu
diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu keterangan singkat baik yang
diperoleh dari pustaka maupun pengalaman pribadi yang berkaitan erat dan
melatarbelakangi masalah. Masalah timbul karena ada kesenjangan antara fakta
dan fakta, antara teori dan fakta, dll.
b) Permasalahan penelitian
Bagian ini berisi penjelasan mengapa masalah itu menarik dan permasalahan
penelitian dibuat dalam bentuk kalimat tanya.
c) Tujuan penelitian
Bagian ini berisi penjelasan mengenai hasil yang akan dicapai. Bagian ini dibagi
menjadi dua bagian : tujuan umum dan tujuan khusus.
d) Manfaat penelitian
Bagian ini berisi uraian manfaat hasil penelitian bagi ilmu pengetahuan, pelayanan
kesehatan, masyarakat, dan peneliti.

e) Orisinalitas penelitian
Bagian ini berisi penjelasan hubungan dengan penelitian lain yang terkait. Bagian
ini dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri dari 3 kolom :
- Kolom 1 : memuat nama penulis, judul artikel, nama jurnal sesuai dengan cara
sitasi, dan diberi nomor kepustakaan.
- Kolom 2 : memuat metode penelitian.
- Kolom 3 : memuat hasil penelitian.
Pada bagian bawah tabel diikuti dengan penjelasan perbedaan penelitian yang akan
dilakukan dengan penelitian lain tersebut di atas.
2) Tinjauan Pustaka
Bagian ini memuat uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang
didapat oleh penulis atau peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan
penelitian yang dilakukan.
3) Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan hipotesis
Bagian ini terdiri dari kerangka teori dan rumusan hipotesis.
a) Kerangka teori
Kerangka teori
tuntunan

dijabarkan

untuk

dari

memecahkan

tinjauan
masalah

pustaka

dan

penelitian

disusun sebagai

dan

merumuskan

hipotesis. Kerangka teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model
matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang
ilmu yang diteliti, bukan merupakan patofisiologi. Kerangka teori menunjukkan
hubungan antara semua variabel. Dalam kerangka teori tidak diperlukan
penulisan sumber pustaka.
b) Kerangka Konsep
Kerangka konsep lebih sederhana dari kerangka teori, berupa suatu bagan yang
menggambarkan hubungan variabel yang akan diteliti saja.
c) Hipotesis
Hipotesis memuat pernyataan singkat yang dijabarkan dari kerangka konsep dan
merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, tetapi masih perlu
dibuktikan kebenarannya. Penelitian yang bersifat diskriptif ada kemungkinan
tidak memerlukan hipotesis.

4) Metode penelitian
Bagian ini merupakan uraian terpadu dan sistematis mengenai cara mengambil
dan menganalisis data yang dikumpulkan. Metode penelitian terdiri dari :
a) Ruang Lingkup Penelitian (keilmuan)
Bagian ini memuat ruang lingkup disiplin ilmu yang menjadi dasar
permasalahan penelitian.
b) Tempat dan Waktu penelitian
Bagian ini berisi waktu dan tempat penelitian dilaksanakan.
c) Jenis dan Rancangan Penelitian
Bagian ini menjelaskan metode penelitian dan rancangan penelitian yang dipilih
untuk menjawab permasalahan penelitian.
d) Populasi dan sampel
Diterangkan ruang lingkup sasaran yang akan dicapai, baik yang
melibatkan masyarakat atau individu. Teknik pendekatan mendapatkan sasaran
tersebut perlu dijelaskan secara rinci. Bagian ini memuat populasi target yang
terdiri dari populasi terjangkau dan sampel penelitian. Bagian ini juga
menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi sampel penelitian, cara sampling, dan
besar sampel.
e) Variabel Penelitian
Diterangkan macam - macam variabel yang terlibat, minimal dua variabel yaitu
variabel pengaruh dan variabel terpengaruh
f) Definisi Operasional
Penjelasan masing – masing variabel dalam bentuk tabel terdiri dari 4 kolom ,
yaitu :
- Kolom 1 : Nomor
- Kolom 2 : Variabel
- Kolom 3 : Unit
- Kolom 4 : Skala
Perhatikan definisi operasional bukan definisi dari variabel namun lebih
menunjukkan bagaimana data diperoleh. Misal:

- Jenis kelamin ditentukan berdasarkan data jenis kelamin yang tercantum pada
catatan medik
- Kadar

MDA serum ditentukan berdasarkan pemeriksaan spetrofotometri

menggunakan kit spesifik dari sampel darah vena perifer.
g) Cara pengumpulan data
Bagian ini menjelaskan bahan dan alat, serta prosedur/jalannya penelitian.
Bahan dan alat yang harus disajikan pada laporan terbatas pada bahan (materi)
dan alat utama yang diperlukan untuk penelitian dan harus disebutkan
spesifikasinya. Jalannya penelitian perlu dijelaskan jenis pendekatan yang
dipakai untuk mendapatkan data, melalui pendekatan laboratorium, klinik,
survey, observasi, dll.
h) Alur penelitian
Bagian ini berisi bagan atau skema jalannya penelitian.
i) Analisis data
Pada bagian ini disampaikan langkah-langkah analisis data mulai persiapan
data sampai dengan jenis uji hipotesis yang digunakan. Nama perangkat lunak
analisis tidak perlu ditulis cukup dinyatakan analisis data menggunakan
program komputer. Nama perangkat lunak ditulis apabila analisis data
menggunakan perangkat lunak yang orisinal.
j) Etika penelitian
Bagian ini meliputi pernyataan ethical clearance, informed consent, tidak
paksaan, apabila menolak tetap dapat pengelolaan yang sesuai, kerahasiaan,
biaya ditanggung peneliti, adanya reward/imbalan.
Apabila penelitian menggunakan binatang percobaan dan perlakuan bersifat
invasif , maka ada pernyataan semua tindakan dilakukan dibawah anestesi, juga
ada pernyataan perawatan binatang sesuai prosedur standar (pemberian pakan,
kondisi kandang, dan sebagainya).
k) Jadwal Penelitian
Bagian ini memuat jadwal penelitian dibuat dalam bentuk bagan. Jadwal
penelitian hanya ada di dalam proposal penelitian sedangkan dalam laporan
hasil penelitian tidak perlu ditulis lagi.

5) Hasil Penelitian
Bagian yang memuat hal yang diperoleh setelah penelitian dilakukan. Hasil
penelitian hendaknya disajikan dengan jelas, logis, berkaitan yang satu dengan
yang lain dan mengarah pada satu tujuan, sehingga mudah dimengerti atau dapat
memberi jawaban atas permasalahan yang sedang diselidiki. Hasil penelitian
dapat berupa gambar, tabel, foto, dan grafik yang kesemuanya harus disertai
nomor dan keterangan atau judul yang jelas, sehingga dapat berdiri sendiri.
Hasil dan kesimpulan analisis statistik hendaknya ditulis secara jelas dan
merupakan uraian dari hasil penelitian.
6) Pembahasan
Bagian ini memuat tentang arti penemuan - penemuan yang telah diperoleh,
kelemahan - kelemahan yang ada, hubungan antara satu fakta dengan fakta yang
lain, baik fakta yang telah didapat maupun yang telah ditemukan oleh peneliti
terdahulu. Hipotesis yang telah diuji hendaknya ditelaah secara kritis menurut alur
yang logis, serta dikemukakan aspek aspek baru yang penting. Hipotesis yang
diajukan dapat diterima atau ditolak, beserta alasannya.
7) Simpulan dan Saran
Simpulan dan saran diuraikan dalam anak sub judul yang terpisah.
a) Simpulan
Bagian

ini memuat tentang keputusan hasil

penelitian

yang telah

dilakukan, arti hasil analisis yang telah diuraikan dan implikasi lanjut yang
diperlukan. Simpulan hendaknya diuraikan secara singkat, jelas, padat menurut
urutan yang sistematis, sesuai dengan tujuan dan hipotesis. Apabila
simpulan didasarkan hasil uji hipotesis pada bab hasil, dalam bab simpulan
tidak perlu lagi disebutkan derajat kemaknaan (nilai p).
b) Saran
Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis, dan
ditujukan kepada para peneliti bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau
mengembangkan peneliti yang telah dilakukan. Saran harus didasarkan
hasil penelitian.

Bagian Akhir
1) Daftar Pustaka
Bagian ini berisi sumber pustaka yang dipergunakan untuk keperluan
penelitian dimaksudkan agar para pembaca dapat menemukan kembali
sumber informasi yang dikemukakan atau menjadi dasar penelitian. Sumber
pustaka dapat berupa buku teks, monograf, majalah ilmiah/ jurnal ilmiah,
makalah seminar, laporan penelitian, website dan lain - lain. Sumber pustaka
hendaknya berasal dari kalangan terbaru. Daftar pustaka bernomor dan ditulis
lengkap sesuai urutan kemunculan bukan menurut abjad, dengan menggunakan
sistem Vancouver.
Tata cara umum penulisan daftar pustaka:
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Abstrak
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bold/tebal)

Keterangan penulis dan pembimbing(italic, tipis, new roman, font 8)

Latar Belakang

Daya tahan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain asupan nutrisi, obat

dan suplemen. Dewasa ini banyak diproduksi minuman suplemen yang dikatakan dapat
meningkatkan stamina tubuh, namun di lain pihak dapat menimbulkan efek samping pada
konsumen. Som Jawa (Talinum triangulare) mengandung bahan alami yang dapat meningkatkan
stamina.
Tujuan

Membuktikan pengaruh pemberian Som Jawa untuk meningkatkan daya tahan

mencit berenang.
Metode

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain Parallel Group

Pre-Post Test Design. Sampel adalah 27 ekor mencit BALB/c dengan kriteria tertentu, dibagi
secara acak menjadi 3 kelompok. Kelompok I diberi 0,5 cc ekstrak akar Som Jawa 1 kali sehari,
Kelompok II diberi 0,5 cc suplemen 1 kali sehari dan Kelompok III diberi 0,5 cc aquadest 1 kali
sehari. Pemberian dilakukan secara oral dengan sonde lambung. Hari ke-0 dan hari ke-15 tiap
mencit yang sudah diberi beban 1g, dihitung lama berenang dengan menggunakan stopwatch. Uji
Statistik menggunakan uji Kruskal Wallis dan Uji Mann-Whitney.
Hasil

Rata – rata peningkatan lama berenang mencit pada Kelompok I sebesar 41,9358

detik, Kelompok II sebesar 27,0650 detik dan Kelompok III sebesar 1,2841 detik. Pada uji
Mann-Whitney didapatkan perbedaan yang signifikan antara kelompok I dan kelompok III
(p=0,003). Pada kelompok I dan kelompok II tidak didapatkan perbedaan yang signifikan
(p=0,4) dan antara kelompok II dan kelompok III juga tidak ditemukan perbedaan yang
signifikan (p=0,2).

Kesimpulan Pemberian Som Jawa dapat meningkatkan daya tahan mencit berenang.
Kata Kunci: Som Jawa, Talinum triangulare, daya tahan.
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Abstract
JUDUL
(Times New Roman, font 14, bold/tebal)
Penulis*, Pembimbing 2**, Pembimbing 1***
(Times New Roman, font 12, bold/tebal)
Keterangan penulis dan pembimbing (Italic, tipis, New Roman, font 8)

Background Physical endurance was influenced nutrition intake, medicine and supplement.
Nowadays, there are many supplement drink products that suggested can increase physical
endurance. Based on this fact, the current study tries to give alternative natural material which
can increase physical endurance and stamina which is called as Som Jawa (Talinum
triangulare).
Aim

To prove the effect of Som Jawa administration on mice physical endurance.

Methods

Experimental study Parallel Group Pre-Post Test Design. The samples were 27

BALB/c mice, randomized in to 3 groups. Group I was given 0,5 cc Som Jawa Root Extract,
Group II was given 0,5 cc supplement and Group III was given 0,5 cc aquadest. Administration
through gastric instillation once a day. Measured parameter is the length of swimming time.
Swimming time were collected at the 0th day and 15th day. Analysis data use Kruskall-Wallis test
and Mann-Whitney Test. Statistical analysis were conducted by computer program.
Results The mean of increasing mice swimming endurance test in Group I was 41,9358 second,
Group II was 27,0650 second and Group III was 1,2841 second. In Mann-Whitney Test showed
that there were significant differences of increasing mice swimming test between Group I and
Group III (p=0,003). Between Group I and Group II there were not showed significant
differences (p=0,4) and also between Group II and Group III there were not showed significant
differences (p=0,2).
Conclusion

Som Jawa administration increase physical endurance of swimming in mice.

Key words

Som Jawa, talinum triangulare, physical endurance.
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Lampiran 13. Contoh Penulisan Tabel

a.Jika menyadur dari referensi
Tabel 1. Karakteristik subyek penelitian (1)

Variabel

Kelompok
Perlakuan

Kontrol 1

Kontrol 2

44,9 (11,04)

46,3 (9,37)

40,6 (9,95)

- Pria

9 (15,3%)

14 (23,7%)

12 (20,3%)

- Wanita

10 (16,9%)

7 (11,9%)

7 (11,9%)

- PNS/TNI/Polri

14 (23,7%)

21 (35,6%)

16 (27,1%)

- Pegawai swasta

1 (1,7%)

0 (0,0%)

2 (3,4%)

- Wiraswasta

0 (0,0%)

0 (0,0%)

1 (1,7%)

- Tidak bekerja

4 (6,8%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Umur; rerata (SB)

p
0,1§

Jenis kelamin; n(%)
0,4*

Pekerjaan; n(%)

§Uji

Kruskall Wallis

*Uji χ2

b.Jika menyajikan table hasil penelitian sendiri
Tabel 2. Kadar IL-6 (pg/mL) dan Angiotensin-2 serum (pg/mL) pada subyek penelitian
yang menderita gagal ginjal kronik dengan asites dan tanpa asites
Kelompok
Variabel

Tanpa Asites

Asites

n= 19

n=21

Rerata (SB)

Rerata (SB)

p§

IL-6 s

0,0553 (0,00616)

0,0631 (0,0631)

0,01

Angiotensin-2

0,7796 (0,35730)

1,4141 (1,12887)

0,04

§ Uji Mann-Whitney

0,04*

Lampiran 14. Contoh Penulisan Gambar

Gambar 1. Patofisiologi Kuman Salmonella Typhi dan Salmonella Paratyphi (1)

Gambar 2. Skema transportasi molekul pada peritoneum.
Tanda panah terputus-putus menunjukkan transport molekul kecil. Tanda
panah dengan ujung terbuka menunjukkan transportasi cairan. Tanda panah
dengan ujung tertutup menunjukkan transportasi makromolekul. (1)

3.2 Publikasi
a. Naskah publikasi
 Naskah publikasi disusun bersama pembimbing 1 dan 2.
Berisikan ringkasan dan terfokuspada keterbaruan hasil
penelitian yang telah dilaksanakan.
 Naskah publikasi disusun sesuai format penulisan dari jurnal
yang dituju. Apabila belum ada jurnal yang dituju, ditulis tanpa
format.
 naskah publikasi disusun sepanjang Lima ribu sampai sepuluh
ribu kata, tidak termasuk tabel dan gambar.
b. Poster Publikasi
 Poster boleh ditulis dan ditampilkan menggunakan Bahasa
Indonesia maupun Inggris
 Poster untuk penulisan penelitian :Background, Objective,
Methods, Results, Conclusion.
 Judul poster ditulis dengan Title Case
 Penulis dan afiliasi ditulis setelah judul poster. Nama penulis
digaris bawahi. Tanpa gelar ataupun jabatan. Afiliasi harus
termasuk nama institusi dan kota.
 Isi poster harus bisa menyampaikan hasil penelitian atau kasus
dengan kalimat yang singkat, padat dan jelas.
 Disain poster merupakan tampilan yang bersifat artistic tanpa
melupakan kaidah-kaidah ilmiah. Poster bisa dilengkapi dengan
gambar, diagram, tabel dan foto.
 Ukuran poster 90x120 cm. Ukuran tinggi huruf minimal 10 mm,
agar dapat dengan mudah dibaca dari jarak 90 cm

3.3 CD penelitian
Setiap

CD

yang

dikumpulkan

berisikan

1

folder

bernama

“NPM_mahasiswa”, contoh “113170999”
Folder tersebut berisikan 3 folder yaitu:
1. “Chapter” berisikan karya tulis ilmiah yang dibagi dalam beberapa file
chapter (Bagian Umum: cover, pengesahan, kata pengantar, abstrak,
dll; Batang tubuh: bab 1, 2 dst;

Bagian Akhir: Daftar pustaka,

Lampiran, biodata penulis) yang disimpan dengan tipe file .pdf
2. “fulltext” berisikan keseluruhan isi naskah KTI secara identik dan
lengkap,disimpan dengan tipe file word(.doc/docx/lainnya)
3. “publikasi” berisikan naskah publikasi dan poster publikasi

