
Pedoman Tugas Akhir Universitas Muhammadiyah Surabaya  



Pedoman Tugas Akhir Universitas Muhammadiyah Surabaya 

PEDOMAN  
PELAKSANAAN TUGAS 

AKHIR & PUBLIKASI 
 

 

  

Morality  Intellectuality Entrepreneurship  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 
Jl. Sutorejo 59 Surabaya 
Telp. 031-3811966 Fax. 0313813096 
http://www.um-surabaya.ac.id, Email: rektorat@um-surabaya.ac.id 
 

http://www.um-surabaya.ac.id/
mailto:rektorat@um-surabaya.ac.id


Pedoman Tugas Akhir Universitas Muhammadiyah Surabaya 

KATA PENGANTAR 

 

 

Pedoman Pelaksanaan Tugas akhir dan Publikasi ini merupakan merupakan realisasi dari 

masukan berbagai pihak mengenai pedoman penyusunan tugas akir dan publikasi yang juga 

merupakan kompilasi dari pedoman penulisan skripsi pada masing-masing fakultas. 

 

Dengan adanya pedoman pelaksanaan tugas akhir dan publikasi ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai rujukan pedoman penyusunan tugas akhir dan publikasi di masing-

masing fakultas, dan diharapakan pula sebagai jembatan untuk menyatukan berbagai 

perbedaan dari penyusunan dan laporan tugas akhir.  

 

Pada sisi lain,  tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa diharapkan sebagai bagian dari 

dari payung penelitian dosen pembimbingnya. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima 

kasih pada semua pihak yang telah bekerja dengan sungguh-sungguhmenyiapkan buku 

pedoman ini. Selamat berkarya dan semogabuku pedoman ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Surabaya, Pebruari 2014 

Rektor 

 

 

 

 

Dr. dr. Sukadiono, MM 
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BAB 1 
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS AKHIR 
 

 

 

1.1 Pengertian 

 

Tugas Akhir pada Perguruan Tinggi khususnya pada jenjang diploma 3 berupa laporan 

kasus (study kasus),  pada jenjang strata satu berupa skripsi dan strata dua berupa tesis. 

Skripsi, tesis merupakan karya ilmiah mahasiswa  yang digunakan untuk memenuhi 

persyaratan penyelesaian studi.  Karya ilmiah tersebut berupa  laporan penelitian, baik 

penelitian lapangan, penelitian pustaka, penelitian laboratorium, maupun penelitian 

pengembangan. 

 

1.2 Ruang Lingkup  

 

Ruang lingkup tugas akhir meliputi empat  hal, yakni permasalahan, kajian pustaka, 

metodologi dan hasil penelitian. 

 

1. Permasalahan, permasalahan pada penulisan karya tugas akhir didasarkan 

pada informasi terkini yang berasal dari berbagai informasi, seperti surat 

kabar, majalah, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, hasil seminar, pengalaman 

peneliti, atau kenyataandi lapangan.  Permasalahan yang dikaji khususnya pada strata 

satu diarahkan pada aplikasi teori, sedangkan pada strata dua adalah pengembangan 

teori dan pada strata tiga adalah penciptaan teori. 

 

2. Kajian pustaka, pada lingkup kajian pustaka diharapkan peneliti mampu menjelaskan 

keterkaitan atau relevansi penelitian lain dengan penelitian yang akan dikembangkan, 

serta menggunakan rujukan yang sesuai dengan perkembangan ilmu terkini. Peneliti 

diwajibkan menggunakan jurnal ilmiah sebagai rujukan baik nasional maupun 

internasional minimal 10 tahun terakhir. 

 

3. Metodologi, pada penulisan penelit ian penelit i wajib mencantumkan 

metodologi, seperti jenis, rancangan, lokasi, waktu,populasi dan sampel atau subjek 

penelitian atau sasaran penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, sertateknik 

analisis data. 

 

4. Hasil penelitian yang akan disajikan harus didukungoleh data yang valid, hasil 

penelitian selanjutnya akan di bahas dengan melakukan analisis yang didukung dengan 

data dan hasil penelitian terdahulu serta srelevansi dengan teori dan di lapangan. 
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BAB 2 
TAHAPAN PELAKSANAAN  PENYELESAIAN TUGAS AKHIR 
 

 

 

2.1 Persyaratan  Pemograman 

 

Persyaratan mahasiswa yang memprogram tugas akhir (KTI/Skripsi/Tesis) adalah sebagai 

berikut : 

1. Mahasiswa menyelesaikan minimal 120 SKS  (untuk Skripsi), 90 SKS (untuk diploma), 

dan minimal semester 2 untuk Tesis dengan IPK minimal 2,00; 

2. Telah menempuh matakuliah metodologi penelitian atau matakuliah sejenis dan 

memperoleh minimal C; 

 

2.2 Penetapan Pembimbing  Tugas Akhir 

 

1. Dalam penyusunan TA mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing yang 

ditunjuk oleh ketua program studi atau penanggung jawab program; 

2. Ketua program studi mengusulkan daftar pembimbing ke Dekan untuk ditetapkan 

dalam surat keputusan; 

3. Syarat sebagai dosen pembimbing TA (Skripsi dan KTI) adalah dosen tetap yang telah 

menyelesaikan pendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli 

dan Tesis minimal S2 dengan jabatan fungsional lektor (golongan IIID); 

4. Apabila program studi  jumlah dosen yang memenuhi syarat sebagai pembimbing 

kurang, maka prodi yang bersangkutan diperbolehkan bekerjasama (sharing) dengan 

dosen dari luar prodi/Perguruan tinggi lain; 

 

2.3 Pengajuan Proposal Tugas Akhir 

 

1. Proposal merupakan usulan yang berisi rencana kegiatan penelitian yang disajikan atau 

diseminarkan untuk memperoleh persetujuan dosen pembimbing dan  tim penguji. 

2. Topik yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan TA disesuaikan dengan 

kelompok matakuliah bidang studi mahasiswa yang bersangkutan; 

3. TA ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia baku, sedang program studi bahasa 

asing dapat menyesuaikan dengan bahasa yang bersangkutan; 

4. Topik  TA yang dipilih oleh mahasiswa wajib mendapat persetujuan persetujuan dari 

dosen pembimbing TA; 

5. Syarat ujian/seminar proposal adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa telah memenuhi persyaratakan untuk pengajuan tugas akhir dan telah 

diprogramkan 

b. Mahasiswa telah melaksanakan bimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing 

minimal 5 kali dan telah mendapat persetujuan dari pembimbing untuk 

diseminarkan/diuji 

c. Materi proposal tugas akhir yang akan diseminar meliputi naskah lengkap 

proposal yang di cetak 3 eksemplar 

d. Mendaftar ujian pada program studi/fakultas dan  mnyerahkan bukti pelunasan 

biaya tugas akhir 

e. Pelaksanaan seminar proposal tugas akhir wajib di hadiri minimal 2 mahasiswa. 
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6. Pelaksanaan Ujian/seminar proposal 

a. Lama pelaksanakan seminar/ujian proposal maksimal 60 menit 

b. Didahului dengan penyajian/presentasi materi proposal mahasiswa yang 

bersangkutan selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dari 

dosen penguji, pembimbung dan mahasiswa yang ikut dalam kegiatan 

seminar/ujian. 

c. Pada akhir pelaksanaan seminar/ujian proposal satatus kelulusan mahasiswa 

yang bersangkutan ditetapkan oleh ketua penguji berdasarkan hasil musyawarah 

antara penguji dan pembimbing 

d. Apabila dinyatakan tidak lulus, maka harus melaksanakan seminar ulang 

selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan 

ketidaklulusan. 

e. Apabila dinyatakan lulus, maka mahasiswa harus memperbaiki proposal sesuai 

masukan/saran/kritik dari [enguji dan pembimbing 

f. Mahasisa segera melaksanakan penelitian di lapangan setelah mendapatkan 

persetujuan hasil revisi ujian/seminar proposal oleh peguji atau pembimbing. 

 

2.4 Pembimbingan Tugas Akhir 

 

1. Mahasiswa dibimbing oleh dua pembimbing yang telah mendapatkan surat keputusan 

dari dekan fakultas; 

2. Pembimbing melaksanakan proses pembimbingan terhitung sejak penetapan sebagai 

pembimbing; 

3. Pembimbing dapat memberikan persetujuan untuk ujian tugas akhir minimal telah 

melaksanakan proses pembimbingan 8 kali pertemuan; 

4. Apabila karena suatu alasan atau berhalangan tetap, pembimbing tidak melaksanakan 

tugasnya minimal lebih atau sama dengan 1 (satu) bulan, maka ketua program studi 

berhak menunjuk penggantinya dengan memperhatian persyaratan sebagai 

pembimbing; dan atau apabila dosen pembimbing tidak bersedia melanjutkan 

bimbingan, mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian 

pembimbing kepada ketua program studi; 

5. Jika dalam batas waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan TA, mahasiswa menempuh 

prosedur berikut: 

a. Mengajukan permohonan perpanjangan masa bimbingan kepada dosen 

pembimbing (tertulis); 

b. Permohonan perpanjangan bimbingan yang telah disetujui dosen pembimbing 

dilaporkan ke ketua program studi; 

c. Melaporkan ke BAAK; 

 

2.5 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir 

 

Pelaksanaan ujian tugas akhir memilki persayaratan: 

1. Telah menyelesaikan penulisan TA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah 

disetujui oleh dosen pembimbing; 

2. Membayar biaya ujian TA sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Mengisi formulir pendaftaran ujian TA diketahui oleh dosen pembimbing yang 

menyatakan bahwa TA tersebut telah siap untuk diuji, dan selanjutnya diserahkan ke 

bagian pengajaran/TU; 

4. Menyerahkan naskah TA rangkap 3 selambat-lambatnya 1 minggu sebelum 

pelaksanaan ujian; 
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5. Apabila di luar ketentuan di atas pelaksanaan ujian tidak dapat dilaksanakan. 

 

2.6 Penilaian Tugas Akhir 

 

1. Aspek penilaian dalam ujian tugas akhir meliputi: 

a. Isi Tugas Akhir: 

1) Kesesuaian format dengan aturan yang berlaku; 

2) Bahasa; 

3) Kejelasan dan urutan rumusan masalah, hipotesisi, pembahasan dan simpulan 

dan saran; 

4) Kesesuaian desain penelitian dengan tujuan penelitian; 

5) Manfaat temuan; 

6) Tingkat keaslian; 

7) Relevansi dan kedalaman kajian pustaka. 

b. Penampilan saat ujian: 

1) Pengusaan isi tugas akhir; 

2) Kejelasan pengungkapan isi tugas akhir; 

3) Kejelasan dan kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang diajukan oleh dewan 

penguji; 

4) Keterbukaan. 

 

2. Skala penilaian  

 

Taraf penilaian Nilai (huruf) Nilai (Angka) 

>=80,0 A 4 

75,0-79,9 AB 3,5 

70,0-74,9 B 3 

60,0-69,9 BC 2,5 

56,0-59,9 C 2 

40,0-55,9 D 1 

< 40,0 E 0 

 

 

3. Penetapan kelulusan: 

a. Penetapan kelulusan ujian tugas akhir dilakukan oleh dewan penguji; 

b. Mahasisswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir apabila memperoleh nilai sekurang-

kurangnya B; 

c. Keputusan ujian tugas akhir disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan oleh 

dewan penguji; 

d. Mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari B, diberi kesempatan untuk mengikuti 

ujian ulang pada periode berikutnya setelah memenuhi persyaratan sesuai  dengan 

ketentuan berlaku. 

 

2.7 Laporan Tugas Akhir 

 

Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa diwajibkan menyerahkan laporan dalam bentuk: 

1. Laporan lengkap tugas akhir yang dibuat sekurang-kurangnya 3 eksemplar dalam 

bentuk hard copy dan soft copy (CD) masing-masing untuk universitas (perpustakaan), 

fakultas dan mahasiswa; 

2. Warna sampul untuk laporan tugas akhir adalah sebagai berikut : 
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a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Hijau  

b. Fakultas ekonomi     : Kuning 

c. Fakultas Teknik     : Merah 

d. Fakultas Agama Islam    : Hitam 

e. Fakultas Hukum     : Ungu 

f. Fakultas Psikologi     : Hijau Muda 

g. Fakultas Ilmu Kesehatan 

a. SI Keperawatan     : Biru tua 

b. Ners     : Biru Muda 

c. Kebidanan    : Hijau 

d. D3 Keperawatan    : Biru 

e. D3 Analis  Kesehatan   : Hitam 

3. Ukuran kertas laporan adalah A4 (ukuran kertas 21 cm x 29,7 cm) berat 80 gram 

4. Laporan dalam bentuk artikel yang dapat dimuat di Jurnal Penelitian atau melalui 

repositori Universitas Muhammadiyah Surabaya; 

5. Laporan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 diserahkan selambat-lambatnya 3 

minggu pasca ujian. 
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BAB 3 

SISTEMATIKA LAPORAN TUGAS AKHIR 
 

 

 

 

 

Secara umum sistematika laporan tugas akhir terdiri atas bagian awal, bagian inti dan 

bagian akhir. Bagian awal terdiri atas sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbing, 

persetujuan tim penguji, abstrak, kata pengantar, pernyataan keaslian karya ilmiah,  daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan lainnya. Bagian inti terdiri atas 

pendahuluan, kajian/tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan 

penutup. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan isi lampiran. 

 

Dibawah ini beberapa  bentuk sistematika bagian inti laporan tugas akhir pada Fakultas di 

Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya 

 

3.1 Fakultas Agama Islam 

 

Pada Fakultas Agama Islam sistematika bagian inti dapat dibedakan berdasarkan jenis 

penelitian, diantaranya:  

Penelitian  kuantitatif,  terdiri atas pendahuluan, yang meliputi  latar belakang 

masalah,  rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, 

asusmsi penelitian (jika diperlukan), ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi 

istilah atau definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Landasan teori, hipotesis jika 

ada. Metode penelitian, meliputi jenis dan rancangan penelitian, variabel, indikator dan 

instrumen penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 

Hasil penelitian meliputi deskripsi data, analisis data dan pengujian hipotesis. Pembahasan 

dan diskusi hasil peneliian. Simpulan dan saran. 

Penelitian kualitatif, terdiri atas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi 

operasional, sistematika pembahasan. Kajian pustaka. Metode penelitian meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, tahap-tahap penelitian, 

sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Paparan data dan 

temuan penelitian. Pembahasan. Penutup meliputi simpulan dan saran. 

Hasil kajian pustaka, terdiri atas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi 

operasional, metode peneliian, sistematika pembahasan, selanjutnya berisi gagsaan pokok 

dan dilanjutkan dengan rangkuman pemhasan dan implikasi.penutup meliputi simpulan dan 

saran. 

Penelitian pengembangan terdiri atas  pendahuluan  yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang dihasilkan, 

pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, 

sistematika penulisan. Kajian pustaka. Metode pengembangan, meliputi model 

pengembangan, prosedur pengembangan, uji coba produk (disain uji coba, subyek coba, 

jenis data, insrumen pengumpulan data, teknik analisis data). Hasil pengembangan meliputi 

penyajian data uji coba, analisis data, revisi produk. Kajian dan saran, meliputi kajian 

produk yang telah direvisi, dan saran pemanfatan, diseminasi dan pengembangan produk 

lebih lanjut. 
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3.2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sistematika bagian inti dapat dibedakan 

berdasarkan jenis penelitian, diantaranya:  

Penelitian kuantitatif terdiri atas:  pendahuluan, yang meliputi  latar belakang 

masalah, identifikasi  masalah,  pembatasan  masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian. Kajian pustaka, meliputi  kajian teori, kajian penelitian yang 

relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Metode penelitian, meliputi jenis dan 

disain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan 

definisi operasional, teknik  pengumpulan  data dan instrumen penelitian, validitas dan 

reliabilitas instrumen,  prosedur penelitian dan teknik  analisis data. Hasil  penelitian, 

meliputi deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Penutup, meliputi simpulan, dan 

saran. 

Penelitian kualitatif terdiri atas: pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat  

penelitian. Kajian pustaka, meliputi  kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka 

berpikir dan hipotesis (jika ada), dan pertanyaan penelitian. Metode penelitian, meliputi  

jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian,  teknik 

pengumpulan data dan intreumen penelitian, keabsahan data, prosedur penelitian,  teknik 

analisis data, hasil penelitian, deskripsi data, pembahasan. Penutup, meliputi simpulan, dan 

saran. 

Penelitian tindakan kelas, terdiri atas pendahuluan, meliputi  latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, fokus penelitian,  rumusan masalah, tujuan penelitian, indikator 

penelitian,  manfaat penelitian. Kajian pustaka, meliputi kajian teori, kajian penelitian yang 

relevan, kerangka berpikir, hipotesis tindakan.  Metode penelitian, meliputi  jenis dan disain 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, prosedur penelitian, teknik 

analisis data. Hasil penelitian, meliputi deskripsi data hasil penelitian, dan  pembahasan. 

Penutup, meliputi simpulan, dan saran. 

Penelitian Pengembangan, terdiri atas pendahuluan, meliputi  latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian,  rumusan masalah,  tujuan pengembangan,  

spesifikasi produk yang dikembangkan, manfaat pengembangan, asumsi dan keterbatasan 

pengembangan. Kajian pustaka, terdiri atas kajian teori, kajian penelitian yang relevan, 

kerangka berpikir. Metode penelitian, meliputi  metode pengembangan, prosedur 

pengembangan,  uji coba produk,  disain uji coba,  subyek coba,  jenis data, instrumen 

pengumpulan data,  teknik analisis data. Hasil penelitian, meliputi  data uji coba, analisis 

data, revisi produk,  kajian produk akhir. Penutup, meliputi  simpulan tentang produk, dan 

saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk lebih lanjut. 

 

3.3 Fakultas Ekonomi 

 

Pada Fakultas Ekonomi sistematika bagian inti dapat dibedakan berdasarkan jenis 

penelitian, diantaranya:  

Penelitian  kualitatif, terdiri atas pendahuluan, yang meliputi  latar belakang masalah,  

rumusan masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

Kajian pustaka, meliputi  landasan teori,  penelitian terdahulu,  kerangka konseptual. 

Metode penelitian, meliputi  pendekatan penelitian,  keterlibatan peneliti, prosedur 

pengumpulan data, pengolahan dan analisis data,  keabsahan temuan. Hasil penelitian dan 

pembahasan, meliputi gambaran umum subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian,  

pembahasan, proposisi.  Penutup, meliputi simpulan, dan saran. 
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Penelitian Kuantitatif, terdiri atas pendahuluan, yang meliputi rumusan masalah,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian,  sistematika penulisan skripsi. Kajian pustaka, meliputi 

landasan teori,  penelitian terdahulu, kerangka konseptual,  hipotesisi (jika ada). Metode 

penelitian, meliputi  pendekatan penelitian,  identifikasi variabel, definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel,  teknik pengolahan data, analisis 

data. Hasil penelitian, meliputi  gambaran umum obyek/subyek penelitian, deskripsi hasil 

penelitian,  pengujian hipotesis, pembahasan. Penutup, meliputi simpulan, dan saran. 

 

3.4 Fakultas Teknik 

 

Pada Fakultas teknik, sistematika bagian inti  dari penulisan tugas akhir terdiri atas 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan atau 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, lokasi dan waktu penelitian. 

Tinjauan pustaka. Bahan dan metode penelitian/objek penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan, simpulan dan saran. 

 

3.5 Fakultas Hukum 

 

Pada Fakultas hukum sistematika bagian inti  terdiri atas pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

(pendekatan masalah, sumber bahan hukum, analisis bahan hukum), pertanggungjawaban 

sistimatika. Pembahasan masalah pertama. Pembahasan masalah kedua (jika ada). Penutup, 

meliputi kesimpulan dan saran. 
 

3.6 Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  sistematika bagian inti dapat dibedakan berdasarkan jenis 

tugas akhir, diantaranya:  

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif, terdiri atas pendahuluan, meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian (umum dan khusus), manfaat penelitian 

(teoritis dan praktis). Tinjauan pustaka. Kerangka konseptual dan hipotesi penelitian. 

Metode penelitian, meliputi desain/rancangan penelitian, kerangka kerja, populasi, sampel, 

dampling, identifikasi variabel dan definisi operasioal, pengumpulan data dan analisis data, 

etika penelitian dan keterbatasan. Hasil dan pembahasan meliputi hasil penelitian dan 

pembahasan. Simpulan dan saran, meliputi simpulan dan saran. 

Penelitian studi kasus keperawatan terdiri atas pendahuluan, meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian (umum dan khusus), manfaat penelitian (teoritis dan 

prakis). Tinjauan pustaka meliputi konsep dasar/teori dan kerangka pikir. Metode penelitian 

meliputi rancangan penelitian, kasus terpilih, variabel penelitian dan definisi operasional, 

lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengambilan dan pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. Hasil penelitian dan pembahasan, meliputi hasil penelitian (pengkajian 

keperawatan, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan/tindakan keperawatan dan 

evaluasi keperawatan), dan pembahasan kasus. Simpulan dan saran. 

Studi kasus asuhan keperawatan terdiri atas pendahuluan meliuti latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan (umum dan khusus), manfaat  (teoritis dan praktis), metode 

penulisan dan pengumpulan data, lokasi dan waktu. Tinjauan pustaka meliputi konsep 

medis, konsep asuhan keperawatan, penerapan asuhan keperawatan. Tinjauan kasus 

meliputi pengkajian  keperawatan, diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, 

pelaksanaan keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Pembahsan. Simpulan dan saran. 
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Studi kasus asuhan kebidanan terdiri atas pendahuluan meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan (umum dan khusus), manfaat (teoritis dan praktis), metode 

penulisan dan engumpulan data, lokasi dan waktu. Tinjauan pustaka. Tinjauan kasus 

meliputi pengumpulan data dasar, intrepretasi data, identifikasi diagnosis atau maslaah 

potensial dan antisipasi penanganan, penetapan kebutuhan terhadap tindakan segera, 

rencana asuhan yang menyeluruh, pelaksanaan dan evaluasi. Pembahasan, simpulan dan 

saran. 
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BAB 4 

PEDOMAN PUBLIKASI ARTIKEL TUGAS AKHIR 
 

 

1 .  Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian tugas akhir wajib 

melaporkan/mempublikasikan ke dalam jurnal penelit ian atau repositori 

Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam bentuk artikel ilmiah;  

2 .  Penulisan artikel disesuaikan dengan gaya selingkung jurnal yang akan 

dituju dan telah mendapatkan persetujuan dari pembimbing;  

3 .  Setelah melakukan proses penulisan dan mendapatkan persetujuan dar i 

pembimbing mahasiswa wajib melakukan upload artikel ilmiah ke 

repository.um-surabaya.ac.id dalam bentuk word. 
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Lampiran 1 : Contoh Surat Pernyataan 

 

 

 

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 

 

 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

 

Nama   : 

NIM   : 

Program Studi  : 

Fakultas  : 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan 

saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. 

 

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, baik 

sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

 

 

 

 

Surabaya,............................ 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

Materai  

Rp. 6000 

 

 

Nama Mahasiswa 

NIM 
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Lampiran  2 : Contoh Halaman Sampul 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

JUDUL SKRIPSI 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
NAMA MAHASISWA 

NIM. 090970805 
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