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MOTTO 
 

 

 

 

Tak ada rahasia untuk menggapai sukses, sukses itu terjadi 

karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan 

 

Jangan takut untuk mengambil satu langkah besar bila 

memang itu diperlukan karena anda tak kan bisa meloncati 

sebuah jurang dengan dua lompatan kecil 
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SAMBUTAN KETUA STIKES  

Atas nama pimpinan, sivitas akademika dan karyawan Stikes Hang 

Tuah Surabaya, Saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas 

penerbitan buku pedoman penyusunan Studi kasus bagai mahasiswa D-III 

Keperawatan. Buku ini merupakan bahan acuan sebagai kelengkapan kami 

dalam mengimplementasikan kurikulum Diploma Keperawatan tahun 2010. 

Tujuan penerbitan pedoman ini adalah untuk membantu mahasiswa  

dalam menuangkan karya ilmiahnya diakhir program sebagai tugas akhir. 

Tugas akhir yang dimaksud dalam pedoman ini adalah studi kasus pada 

masalah keperawatan yang dirancang khusus berdasarkan proses 

keperawatan, sehingga mahasiswa mampu melakukan pengkajian, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keperawatan. 

Kami berharap penerbitan buku ini selain berguna untuk mahasiswa, 

juga diharapkan  memacu para dosen  untuk selalu mengembangkan diri 

menambah wawasan ilmu dan selalu membiasakan diri untuk menulisnya. 

Kami beranggapan bahwa lebih baik mencoba dengan segala kekurangan 

dari pada tidak mencoba sama sekali.  

Akhirnya, kepada tim penulis buku ini saya ucapkan selamat dan 

semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan kiranya  dapat memberikan 

manfaat  dalam upaya peningkatan mutu pendidikan D-III Keperawatan 

  
STIKES HANG TUAH SURABAYA 

KETUA 
 
 

dr. MOCH. DJUMHANA, Sp.M 
KOLONEL LAUT (K) NRP. 8254/P 
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KATA  PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan syukur Alhamdullillah ke hadirat-Nya, 

akhirnya pedoman penulisan studi kasus program DIII Keperawatan  ini dapat 

disusun dengan baik. Pedoman ini dirancang sedemikian rupa agar materi 

yang disajikan ringkas tapi jelas yang disertai beberapa contoh lampiran 

secara spesifik untuk memudahkan dalam penerapan praktek manajemen 

diruangan.  

 Materi pedoman ini selain disintesis dari berbagai sumber juga 

disesuaikan dengan kenyataan yang ada dilahan praktek yang ditujukan 

kepada mahasiswa Keperawatan yang sedang mengambil studi kasus 

keperawatan di rumah sakit, dengan harapan dapat membantu mahasiswa 

dalam memperluas wawasan  dan memperdalam pengetahuan dibidang 

proses  keperawatan. 

 Tim penulis telah berupaya menyelaraskan pedoman ini seringkas 

dan sejelas mungkin tetapi lengkap, serta  mudah dipahami. Namun tiada 

gading yang tak retak, maka telah disadari pedoman ini masih jauh dari yang 

diharapkan. Untuk itu saran untuk penyempurnaan sangat diharapkan. 

 

  Surabaya,  Januari 2010 
 

TIM PENULIS 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah 

keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang benar, 

dibawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing. Tugas akhir 

dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan suatu program 

studi. Tugas akhir yang dimaksud dalam pedoman ini adalah studi kasus pada 

masalah keperawatan yang dirancang khusus berdasarkan proses 

keperawatan. 

Tujuan penulisan studi kasus ini adalah memberi bekal pengalaman 

belajar ilmiah sehingga mahasiswa mampu melakukan pengkajian 

keperawatan, melakukan perencanaan keperawatan, melakukan 

pelaksanaan keperawatan, melakukan evaluasi keperawatan. 

Studi kasus di Stikes Hang Tuah Surabaya ditulis oleh mahasiswa DIII 

Keperawatan bertolak dari asuhan keperawatan yang memunculkan 

permasalahan untuk dipelajari dan dipecahkan. Permasalahan dalam studi 

kasus adalah didalam lingkup atau konteks bidang studi mahasiswa yang 

bersangkutan pada penanganan satu pasien berdasarkan penangana asuhan 

keperawatan yang komprehensif. 

Pedoman ini disusun oleh tim penyusun Stikes Hang Tuah Surabaya 

dan diterbitkan  dengan tujuan memberikan tuntunan kepada mahasiswa 

DIII keperawatan dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan 

dalam memperoleh Gelar Ahli Madya Keperawatan di Stikes Hang Tuah 

Surabaya. 
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BAB 2 

PROSEDUR BIMBINGAN DAN UJIAN 

 

A. Prosedur Bimbingan 

1. Proses Bimbingan 

Mahasiswa akan dibimbing oleh 2 orang pembimbing. Pembimbing 1 

berasal dari pendidikan bertanggung jawab untuk membimbing 

mahasiswa tentang substansi keilmuan dan pembimbing 2 

bertanggung jawab membimbing  mahasiswa pada saat pengambilan 

data dilapangan. 

 

2. Penunjukan pembimbing 

Pada awal semester VI, mahasiswa dapat mengusulkan peminatan 

kasus KTI ke Prodi   selanjutnya  akan dipertimbangkan  oleh Kaprodi 

berdasarkan kuota serta menetapkan pembimbing berdasarkan 

kepakarannya 

 

3. Kriteria Pembimbing  

Pembimbing 1 minimal  sarjana keperawatan  dengan pengalaman 

kerja  minimal 2 tahun sejak di terima di STIKES Hang Tuah Surabaya. 

Untuk pembimbing 2 minimal D III Keperawatan dengan pengalaman 

kerja minimal 5 tahun di Institusi( Rumah Sakit, Puskesmas, pelayanan 

kesehatan lainnya) dan memiliki sertifikat CI (Clinical Instructure). 

 

 

 



9 

 
4. Tahapan Penyusunan KTI 

Langkah – langkah  penyusunan  Studi  Kasus adalah sebagai berikut: 

a. Peminatan  Departemen : 

1) Mahasiswa mengajukan peminatan departemen.  

2) Mahasiswa melakukan kajian referensi dan ketersediaan kasus di 

lahan praktek 

b. Proses pembimbingan 

1) Mahasiswa konsultasi dengan pembimbing 1 mulai dari BAB I 

sampai BAB III. 

2) Mahasiswa melakukan asuhan keperawatan dengan pendekatan 

proses keperawatan di ruangan selama 3 hari. 

3) Mahasiswa konsultasi ke pembimbing II pada saat melakukan 

asuhan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan di 

ruangan.  

4) Jumlah bimbingan kepada pembimbing I  minimal 6 kali dan 

pembimbing II minimal 3 kali bimbingan. 

c. Ujian Responsi 

1) Mahasiswa berhak mengikuti ujian responsi apabila telah 

mendapatkan persetujuan dari 2 pembimbing 

2) Mahasiswa mengirimkan makalah studi kasus kepada masing-

masing penguji 

3) Mahasiswa berhak melakukan ujian responsi jika telah 

melakukan bimbingan minimal 9 kali. 
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B. Prosedur Ujian 

1. Tata tertib  sidang KTI 

a. Menggunakan seragam biru putih dengan memakai jas almamater 

lengkap dengan atribut. 

b. Memakai sepatu hitam. 

c. Datang ke tempat ujian minimal 15 menit sebelum ujian dimulai. 

d. Membawa hasil skripsi 1 (satu)  eksemplar, bahan presentasi, alat 

tulis, dan alat bantu lainnya (misal buku yang diperlukan). 

e. Penyajian dengan LCD dalam bentuk Power Point. 

f. Peserta ujian dilarang memasuki ruang ujian sebelum dipanggil / 

diizinkan 

 

2. Mekanisme Kegiatan Ujian 

a. Penguji sidang terdiri dari tiga (3) orang Dosen penguji, yaitu : 

1) Dua (2) orang penguji yang sekaligus pembimbing mahasiswa, 

penguji I yang mengatur jalannya ujian sidang. 

2) Satu (1) orang penguji dari dosen lain 

b. Substansi pertanyaan sebagai berikut : 

Konsep teori dan Asuhan Keperawatan 

c. Alokasi waktu dan tata cara ujian  

1) Mahasiswa diberi waktu sekitar 15 menit untuk menyajikan 

pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam skripsinya 

2) Setelah itu para penguji, dimulai dengan para penguji yang 

bukan pembimbing memberikan ulasan dan saran 

penyempurnaan dalam waktu 40 menit  dengan ketentuan 

sebagai berikut : 
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a) Saran penyempurnaan yang penting diberikan secara tertulis  

kepada Penguji Ketua. 

b) Setelah ujian selesai Penguji ketua  menyimpulkan konsensus 

mengenai pokok-pokok pikiran yang direvisi yang dituangkan 

dalam dokumen secara tertulis yang ditandatangani oleh 

semua anggota panitia ujian dan disampaikan kepada 

mahasiswa oleh ketua penguji (+ 10 menit). 

c) Semua saran penyempurnaan, baik yang tercakup dalam 

konsensus maupun diluar konsensus diintegrasikan kedalam 

penyempuraan skripsi yang dipercayakan dan disupervisi 

oleh para pembimbing. 

d) Sekiranya ada saran diluar yang bertentangan dengan 

konsensus, maka para pembimbing berhak untuk 

menghilangkan saran tersebut dengan memberitahukan 

secara baik-baik kepada penyaran yang bersangkutan. 

e) Apabila masih juga terdapat saran-saran yang sesuai dengan 

konsensus, tetapi bertentangan satu dengan lainnya, maka 

mahasiswa atas petunjuk  dan persetujuan pembimbing 

memilih salah satu  dari saran tersebut. Untuk itu 

pembimbing  memberitahukan secara baik-baik kepada 

penyaran yang bersangkutan 
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d. Kriteria Penilaian 

1) Standard Penilaian (disesuaikan dengan kebijakan institusi) 

a) A :  ≥ 75 

b) AB :  70 – 74.9 

c) B :  65 - 69.9 

d) BC :  60 – 64.9 

e) C :  55 – 59.9 

f) D :  40 – 54.9 

g) E :  Kurang dari 40 

Selisih nilai tiap penguji tidak boleh lebih dari 7,5. 

Standard kelulusan minimal B (65 - 69.9) 

 

2) Tata cara penilaian 

a) Penilaian dilakukan dengan kriteria yang berlaku 

b) Angka penilaian diberikan setelah pelaksanaan ujian 

tetapi tidak diberitahukan kepada mahasiswa kecuali 

mahasiswa harus mengulang ujian 

c) Angka penilaian baru diberitahukan setelah skripsi selesai 

disempurnakan dan direvisi 

d) Mahasiswa yang tidak bisa mengumpulkan makalah Studi 

Kasus tepat waktu, akan mendapatkan nilai maksimal AB. 

e) Mahasiswa yang sudah mengikuti ujian utama dan harus 

mengulang berhak mendapatkan nilai maksimal A. 

f) Bila terjadi hal-hal yang di luar ketentuan, akan di 

tentukan kemudian oleh Kaprodi  
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3. Mekanisme Setelah Ujian  

a. Setelah ujian mahasiswa diberi waktu paling lama 2 minggu untuk 

memperbaiki karya ilmiah sesuai saran-saran yang diberikan jika 

lebih dari 2 minggu maka akan di kurangi nilai. 

b. Sekiranya salah seorang berdinas ke luar kota/negeri minimal 

sebulan maka pembimbing yang lain mempunyai wewenang yang 

penuh untuk melaksanakan penyempurnaannya dan 

menandatangani persetujuan atas nama pembimbing yang sedang 

berdinas luar tersebut. 

 

4. Sanksi 

Pemberian sanksi kepada mahasiswa dilakukan bila mahasiswa 

melakukan plagiat atau melakukan pemalsuan data, sanksi dapat 

berupa penggantian judul atau pembatalan kelulusan dan di ketahui 

KaProdi. 
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BAB 3 

PENATAAN DAN FORMAT KTI 

 

Pengorganisasian tugas akhir adalah penyusunan pola keseluruhan 

sajian KTI. Sebagai gambaran umum saja, dapat dikemukakan bagain-bagian 

yang lazim terdapat dalam pengorganisasian adalah  sebagai berikut : 

a. Bagian muka (awal) 

b. Bagian tubuh (isi). 

c. Bagian akhir (belakang). 

 

A. Bagian awal 

Bagian awal tugas akhir terdiri atas : 

1. Cover  luar (halaman sampul) 

2. Cover dalam (halaman judul) 

3. Halaman pernyataan  hasil karya sendiri (tidak plagiat) 

4. Halaman persetujuan 

5. Halaman pengesahan 

6. Kata pengantar 

7. Daftar isi 

8. Daftar tabel (jika diperlukan) 

9. Daftar gambar (jika diperlukan) 

10. Daftar lain (jika diperlukan) 

11. Daftar lampiran (jika diperlukan) 
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Penjelasan  

1. Halaman  Sampul 

Halaman sampul  memberikan informasi singkat kepada pembaca 

tentang karya ilmiah tersebut yang tersusun dari atas kebawah 

sebagai berikut  : 

a. Jenis karya ilmiah 

b. Judul 

c. Logo Stikes Hang Tuah Surabaya 

d. Identitas penulis 

e. Prodi  

f. Institusi 

g. Tahun pengesahan 

Contoh : terlampir  

 

2. Halaman  judul 

Secara umum halaman judul sama dengan halaman sampul, tetapi 

pada halaman judul dicantumkan informasi tambahan yaitu alasan 

pembuatan karya tulis ilmiah. Penulisan diletakkan dibawah judul. 

Contoh : terlampir 

 

3. Halaman pernyataan hasil karya sendiri (tidak plagiat) 

Halaman ini berisi pernyataan tertulis  dari penulis bahwa tugas akhir  

yang disusun adalah hasil karyanya sendiri  dan ditulis dengan 

mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Contoh pada lampiran 3 
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4. Halaman Persetujuan 

Halaman ini dipakai untuk maju ke ujian sidang atas persetujuan 

pembimbing. Isi halaman persetujuan adalah pernyataan persetujuan 

dari pembimbing tentang  hasil penulisan  sesuai dengan petunjuk. 

Contoh : Terlampir 

 

5. Halaman pengesahan 

Halaman pengesahan berfungsi utuk menjamin keabsahan karya 

ilmiah atau pernyataan tentang  penerimaanya oleh institusi  penulis. 

Halaman ini ditanda tangani oleh  kedua pembimbing  dan kepala 

program studi setelah peserta didik malaksanakan ujian. 

Contoh : terlampir 

 

6. Kata pengantar 

Halaman kata pengantar memuat pengantar singkat atas karya ilmiah 

yang bertujuan untuk memberikan  gambaran umum kepada pembaca 

tentang penulisan karya ilmiah. Kata pengantar harus singkat, tetapi 

jelas.  

Unsur-unsur yang dicantumkan dalam kata pengantar hendaklah 

hanya dibatasi  pada : 

a. Puji syukur kepada tuhan yang telah memberikan  kekuatan pada  

penulis 

b. Penjelasan tentang  pelaksanaan penyusunan karangan ilmiah 

c. Informasi tentang arahan dan bantuan dari berbagai pihak 

d. Ucapan terima kasih dari berbagai pihak yang memungkin  

tersusunnya karangan ilmiah. Sebaiknya ucapan terima kasih  juga 
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mencantumkan bantuan yang mereka berikan misalnya bantuan 

dalam memasukkan data, sebagai sumber  informasi, dll 

e. Penyebutan  nama tempat, tanggal, bulan dan tahun penyusunan, 

serta nama  penulis 

Contoh : terlampir 

 

7. Daftar  isi 

Daftar isi memuat semua bagian tulisan  beserta nomor halaman 

masing-masing. Untuk membuat daftar isi yang lengkap, analisis 

masalah harus satu bab, dimuat semua hal yang terdapat didalam 

keseluruhan tugas akhir secara sistematis meliputi bab-bab, sub-sub 

bab serta bagian-bagiannya yang lebih kecil lagi. Penulisan 

menggunakan 1 spasi. 

Contoh : terlampir 

 

8. Daftar  tabel, gambar dan daftar lain 

Karya tulis ilmiah yang lengkap selain menganalisis data dengan 

seksama, juga mencantumkan gambar, tabel  atau grafik atau yang 

lainnya yang merupakan  gambaran nyata analisis masalah tetapi 

sifatnya hanya melengkapi. Daftar gambar, tabel dan lainnya  ini ada 

apabila KTI menyajikannya. 

Contoh : terlampir 
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B. Bagian isi (tubuh) 

Bagian isi  merupakan isi pokok atau batang tubuh tugas akhir yang 

memuat keseluruhan bahasan mulai pendahuluan sampai kesimpulan. 

Bagian tubuh tugas akhir pada umumnya mencakup bab-bab berikut : 

1. Pendahuluan 

2. Tinjauan Pustaka 

3. Tinjauan Kasus 

4. Pembahasan 

5. Kesimpulan dan saran 

Penjelasan 

1. Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini yang mengantarkan isi naskah, yaitu bab yang berisi hal-hal 

umum yang dijadikan  landasan kerja. Pendahuluan terdiri dari Latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan metodologi. 

a. Latar Belakang 

Latar belakang masalah membahas kejelasan identifikasi 

fenomena dan berbagai alasan pemilihan fenomena dengan 

berbagai bukti ilmiah yang menyebabkan fenomena tersebut 

perlu dipelajari. Peneliti menceritakan berbagai issu dan 

gambaran fenomena yang akan diteliti disertai data yang 

menunjang. Dituliskan juga alasan pemilihan daerah penelitian. 

 

b. Rumusan masalah 

Perumusan masalah merupakan awal dari segenap proses ilmiah. 

Perumusan masalah harus dilakukan secara tegas dan terarah 
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sesuai tujuan. Makin tegas dan terarah  perumusan masalahnya, 

makin jelas pula arah dan pelaksanaan penelitian. Perumusan 

masalah diawali dengan membandingkan kenyataan atau 

fenomena dengan harapan sesuai dengan teori dan konsep. 

Peneliti  seharusnya membuat pertanyaan yang sangat mendasar  

yang pada penelitian nantinya akan menjawab tujuan penelitian. 

 

c. Tujuan 

Tujuan dalam KTI  adalah suatu indikasi kearah mana atau apa 

yang dicari melalui penelitian itu, yang dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan yang konkret  dapat diamati dan dapat diukur. 

Tindakan pada tujuan khusus dinyatakan dengan kata kerja (t)), 

yang tentu saja sesuai dengan permasalahannya, misalnya : 

1) Menilai (to evaluate) 

2) Megukur (to assess, to measure) 

3) Mengidentifikasi (to identify) 

4) Menentukan (to determine) 

5) Membandingkan (to compare)  

Tujuan dalam KTI terdiri dari penjelasan tujuan umum dan 

khusus, sehingga pembaca mengerti tentang pentingnya 

penelitian ini dilaksanakan. Apabila tujuan umum suatu penelitian 

tidak perlu dispesifikasikan lagi, maka tidak perlu adanya tujuan 

umum dan khusus. Contoh terlampir 

 

 

 



20 

 
d. Manfaat  

Manfaat dalam KTI adalah  kegunaan hasil penelitian nanti, baik 

bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan 

ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis yang dimanfaatkan 

oleh ilmuwan atau praktisi lain untuk   mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKNI) dan seyogyanya dapat 

dimanfaatkan pula oleh masyarakat. Contoh terlampir 

 

e. Metode penulisan 

Metode penulisan adalah cara penulisan  dalam studi kasus yang 

meliputi metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber 

data dan studi kepustakaan. Contoh terlampir 

 

f. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan adalah urutan bagan penulisan dalam studi 

kasus yang dimulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir. 

Contoh terlampir 

 

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Merupakan  analisis dan sintesis terhadap sumber-sumber yang 

diperlukan untuk menggambarkan suatu fenomena sebagai 

pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan menjawab tujuan 

penelitian. 
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Sumber pustaka yang umum dipakai dalam penelitian atau penulisan 

karya tulis ilmiah antara lain adalah : 

a. Buku 

b. Jurnal 

c. laporan periodik 

d. Buletin 

e. Majalah 

f. Laporan Penelitian 

g. Sirkuler 

h. Leaflet 

i. Annual review 

j. Internet 

 

Penulisan tinjauan pustaka pada studi kasus terdiri dari komponen 

sebagai berikut : 

a. Konsep dasar penyakit 

1) Definisi penyakit 

2) Etiologi 

3) Patofisiologi 

b. Keperawatan 

1) Pengkajian 

2) Diagnosa keperawatan 

3) Perencanaan 

4) Pelaksanaan 

5) Evaluasi 
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c. Kerangka masalah keperawatan 

Merupakan kerangka teori dari patofisiologi penyakit sampai 

dengan muncul masalah keperawatan. 

 

3. Bab 3 Tinjauan kasus 

Ada prolog : 

Contoh : 

 

 

 

 

 

a. Hasil 

1) Pengkajian 

2) Diagnosa 

3) Perencanaan 

4) Pelaksanaan 

5) Evaluasi 

 

4. Bab 4 Pembahasan 

Pembahasan dimaksudkan untuk menganalisis hasil yang  merupakan 

kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan hasil pelaksanaan serta 

pemikiran peneliti tentang permasalahan dan hasil yang ada dalam 

penelitiannya. 

 

 

“Pada bab ini akan disajikan  hasil pelaksanaan asuhan keperawatan yang 

dimulai dari tahap pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pada tanggal……diruang….(tanpa gambaran ruangan .” 
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Sehubungan dengan hal tersebut maka penampilan  dipembahasan 

minimal ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Ada tampilan hasil pelaksanaan kerja yang didapatkan. 

b. Ada ungkapan teori yang mendasari dari hasil pelaksanaan asuhan 

keperawatan.  

c. Ada ungkapan  atau asumsi penulis untuk menanggapi hasil 

pelaksanaan asuhan keperawatan. 

Sesuai dengan tujuan dan hasil observasi maka susunan pembahasan 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengkajian 

1) Hasil pengkajian secara riil 

2) Teori  

3) Asumsi 

b. Diagnosa 

1) Hasil pengkajian secara riil 

2) Teori  

3) Asumsi (kesenjangan antara teori dan praktek dilapangan) 

c. Perencanaan 

a) Hasil pengkajian secara riil 

b) Teori  

c) Asumsi (kesenjangan antara teori dan praktek dilapangan) 

d. Implementasi 

a) Hasil pengkajian secara riil 

b) Teori  

c) Asumsi (kesenjangan antara teori dan praktek dilapangan) 
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e. Evaluasi 

a) Hasil pengkajian secara riil 

b) Teori  

c) Asumsi (kesenjangan antara teori dan praktek) 

 

5. Simpulan dan saran 

a. Simpulan 

Simpulan seharusnya menjawab tujuan KTI 

b. Saran 

Saran dibuat berdasarkan hasil temuan, untuk memberikan 

masukan dan sumbang pikir bagi profesi, yang isinya adalah 

pengembangan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah 

didapat. 
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C. Bagian Akhir 

Bagian ini tidak menggunakan judul bab dengan penomeran halaman 

melajutkan nomor halaman sebelumnya. Bagian ini terdiri dari daftar 

pustaka, lampiran dan riwayat hidup. 

 

1. Daftar Pustaka 

perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka adalah : 

a. Daftar pustaka disusun menurut nama abjad nama-nama 

pengarang atau lembaga baik kebawah atau kekanan, sehingga 

daftar pustaka tidak diberi nomor urut. 

b. Jika nama pengarang atau nama lembaga yang menerbitkan tidak 

ada, penyusunan  didasarkan pada judul pustaka. 

Urutan penyebutan  unsur-unsur pustaka acuan yang diambil dari 

buku sumber urutannya adalah nama penulis, tahun terbit, judul 

pustaka, edisi (kalau ada), tempat terbit dan nama penerbit. 

 

a. Nama penulis 

Pencantuman nama penulis yang benar adalah sebagai berikut : 

1) Jika  nama penulis  terdiri dari 2 unsur / lebih, pencatumanya 

harus dibalik yaitu unsur nama  terakhir dicantumkan terlebih 

dahulu dan di antara unsur nama diberi koma. Misalnya,  

pengarang buku Abdul Haki maka pencantumanya adalah 

sebagai berikut : Haki, Abdul Atau Haki, A.  
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2) Jika penulis buku tersebut terdiri dari 2 orang, maka  penulis 

pertama dibalik tetapi nama penulis lainya tidak. Misalnya, jika 

penulis buku itu Ahmad Dahlan dan Setia Mahendra, 

penyajianya adalah sebagai berikut : Dahlan, Ahmad dan Setia 

Mahendra atau Dahlan, A dan Setia, M. 

3) Jika penulis buku itu lebih dari 6 orang,  nama penulis pertama 

dibalik dan diikuti dengan singkatan et al yang berarti dan 

kawan-kawan. Misalnya, Dahlan, Ahmad  et al. 

4) Jika penulisnya tidak ada, yang dicantumkan adalah nama 

lembaga yang menerbitkan. Misalnya, Lembaga Administrasi 

Negara. 

5) Jika buku ditulis oleh seorang editor, dibelakang  nama 

pengarang ditulis editor. Misalnya, Halim, Amran (Editor). 

6) Gelar kesarjanaan tidak dituliskan dalam daftar pustaka, tetapi 

gelar keturunan masih dapat dipakai. Misalnya, Soegondo, 

Raden Mas. 

 

b. Tahun terbit 

1) Tahun terbit  dicatat sesudah nama pengarang dipisahkan oleh 

tanda titik dan diakhiri titik .(   ). Misalnya: Mustofa, Zaenal 

.(1996). 

2) Jika buku tidak bertahun, dibelakang pengarang dicantumkan 

ungkapan “ tanpa tahun”. Misalnya: Mustofa, Zaenal .(tanpa 

tahun). 
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c. Judul pustaka beserta keterangannya 

1) Judul buku ditulis sesudah tahun terbit dan digaris bawahi atau 

dicetak miring. Awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital 

Dan akhir kalimat diberi tanda koma. Misalnya: Mustofa, 

Zaenal .(1996). Metode Penelitian Bisnis, 

2) Kalau belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis dan lainya 

judul tidak digaris bawah tetapi diletakan diantara tanda petik. 

Misalnya: Rohim, Abdul .(1996). “Tata Cara Persidangan”, 

d. Edisi (kalau ada) 

e. Tempat terbit (kota) 

Kota diletakkan sesudah judul dan diakhiri dengan titik dua (:). 

Misalnya:Suharsini .(1998). Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan, Jakarta : 

 

f. Nama penerbit 

Dicantumkan sesudah nama tempat terbit. Misalnya: Suharsini 

.(1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Jakarta:  PT. 

Rineka Cipta. 

 

Contoh cara penulisan Daftar pustaka : 

1) Buku 

Hasibuan, S.P. (2003). Organisasi dan Motivasi; Dasar 
Peningkatan Produktivitas, Jakarta: Bumi Aksara. 

 
2) Journal. (yang diketik miring nama jurnalnya) 

Deonne, J. B. (1997), Health & Medical Complete Oct 2007; 19, 
10; g. 523. Journal of the American Academy of Nurse 
Practitioners; 
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3) Internet 

Damayanti, (2008). Faktor Penghambat Produktivitas Kerja, 
http://wordpress.com, diunduh tanggal 18 Desember 2008 
jam 12.00 WIB 

 
4) Karya ilmiah mahasiswa : 

Unarujan, D.(1992). Hubungan antara disiplin  kerja 
kematangan karyawan dan gaya kepemimpinan di 
Perguruan Tinggi Universitas Indonesia. Program Pasca 
Sarjana  Universitas Indonesia: Tesis tidak dipublikasikan 

 
5) Majalah 

Nindy. .(2005). Femina. Makanan Bergizi dan Menarik Untuk 
Balita. 2 Januari 2005. Jakarta : Praktika Corporations 

 
6) Surat kabar 

Adi. .(2005). Jawa Pos. Makanan Bergizi dan Menarik Untuk 
Balita. 2 Januari 2005. Surabaya: PT Jawa Pos 

 
2. Lampiran 

Bagian ini diawali dengan halaman yang ditulis kata lampiran. Isi 

lampiran mencakup hal-hal penting yang diperlukan untuk melengkapi 

penjelasan antara lain : 

a. Informed  consent 

b. Instrumen 

c. Hasil pengolahan data (kalau ada) 

d. Daftar riwayat hidup 

Pada daftar riwayat hidup penulis dicantumkan nama, tempat/tanggall 

lahir, riwayat pendidikan dan pekerjaan serta artikel yang pernah 

dipublikasikan penulis jika ada. 

 

http://wordpress.com/
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BAB 4 

PETUNJUK PENULISAN 

A. Kertas 

1. Jenis HVS berukuran A4 (21,5 cm x 29,7 cm) berat 80 gram. 

2. Warna putih polos 

3. Jumlah  halaman studi kasus untuk memenuhi syarat ujian diploma 

tidak kurang dari 30 halaman. 

4. Tiap lembar kertas hanya satu permukaan/halaman yang dipakai untuk 

pengetikan teks 

 

B. Pengetikan 

Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut : 

1. Huruf menggunakan jenis  times new roman ukuran huruf 12 diketik 

rapi rata kiri dan kanan. 

2. Pengetikan dilakukan dengan Spasi  2. 

3. Posisi penempatan teks pada tepi kertas 

a. Batas atas 3 cm  

b. Batas Bawah 3 cm 

c. Batas kanan 3 cm 

d. Batas kiri 4 cm 

4. Pengetikan Huruf, perkataan dan alinea 

Mengenai pengetikan huruf, perkataan atau alinea untuk teks Karya 

Tulis Ilmiah adalah sebagai berikut : 

a. Jarak pengetikan antar baris teks adalah dua spasi (double spasi). 

b. Nomor halaman dengan angka romawi kecil (i,ii,iii,…) ditempatkan 

dikaki halaman persis ditengah-tengah. 
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c. Nomor halaman dengan angka arab (1,2,3,…) diketik disudut kanan 

atas halaman 2 cm dari tepi atas dan 3 cm dari tepi kanan. 

C. Penomeran 

1. Angka yang digunakan dan Letak Penomeran 

a. Angka romawi kecil (i, ii, iii, iv) :  untuk menomeri halaman judul, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik. 

b. Angka Arab ( 1, 2, 3, 4, 5 )  : Untuk menomeri halaman naskah mulai 

bab pendahuluan sampai dengan halaman terakhir dan untuk 

menomeri tajuk bab pendahuluan, tajuk bab tinjauan pustaka, tajuk  

bab simpulan. 

2. Penomeran Anak Bab 

Anak bab dan sub anak bab  dinomori dengan angka arab sistem 

digital. Angka terakhir dalam digital  tidak diberi titik dan angka digital 

tidak  lebih dari 3 angka, sedangkan penomoran selanjutnya 

menggunakan 1,2,3 kemudian a, b, c dst selanjutnya 1), 2), 3), 

selanjutnya a), b), c) dan seterusnya . Untuk lebih jelasnya  perhatikan 

contoh penomeran dibawah ini : 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar  belakang 
1.2 Rumusan masalah 
1.3 Tujuan penelitian 
1.4 Manfaat  
1.5 Metodologi  

BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  
     2.1.1 
     1.  
          a.  
               1) 
 a)               
                         (1) 
                               (a) 
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D. Teknik Penunjukan Kutipan 

Kutipan adalah ambil alihan konsep atau pendapat orang lain 

sebagaimana tertulis dalam karya tulisnya kata demi kata. Kutipan 

disamping sebagai penguat atau pendukung bahasan, juga dapat 

berfungsi sebagai upaya penekanan arti penting dari apa yang 

dikemukakan  oleh penulis yang mengutip itu. 

Beberapa cara melakukan pengutipan adalah : 

1. Kutipan yang redaksinya / kalimatnya tidak lebih dari tiga baris, 

diketik langsung dalam satuan alinea teks dengan pemberian tanda 

kutip ujung awal dan ujung akhir  dari kalimat.   

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kutipan yang panjangnya lebih dari tiga baris, dibuat dengan 

ketentuan sebagai berikut diketik mulai dengan garis baru alinea baru 

dan tidak memakai tanda kutip.  

Contoh : 

 

 

 

 

 
Seperti halnya dengan penyakit kronis lainya, asma 

memerlukan penanganan jangka panjang. Keberhasilan 
pengobatan tidak saja ditentukan oleh obat anti asma, tetapi 
juga oleh kepatuhan minum obat dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan pencegahan timbulnya serangan asma. 
“Salah satu syarat keberhasilan pengobatan asma adalah 
kerjasama yang baik antara penderita, keluarga, dengan 
dokter yang mengobati” (Sundaru,   2002 : 152).  

Asma adalah penyakit paru yang sering dijumpai di 
masyarakat. Mengingat dengan perkembangan industri di 
Indonesia yang makin pesat dan meluas akan memberikan 
dampak negatif berupa polusi udara yang merupakan salah 
satu faktor timbulnya kekambuhan asma. Bagi sebagian 
penderita penyakit ini banyak menimbulkan persoalan 
berkaitan dengan kekambuhan (Sundaru, 2002 : 152). 
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3. Kutipan yang diambil dari beberapa sumber maka cara penulisnya : 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Catatan : 

a. Dalam mengutip jangan sampai melakukan perubahan, baik 

redaksi maupun isi dari apa yang dikutip. 

b. Bahan yang langsung dikutip dari penulis tidak dirubah kalimatnya 

harus ditulis lengkap nama akhir penulis, tahun dan halaman 

buku. 

c. Namun apabila penulis tidak menggunakan kutipan langsung  

hanya menggunakan ide-idenya maka cukup menuliskan nama 

dan tahun saja. 

 

 

 

 

Di rumah sakit perawat menjalankan peran dan fungsinya 
dalam berbagai unit kerja baik rawat inap, rawat jalan maupun 
sebagai pengelola atau administrator. Salah satu tolak ukur  
dalam penilaian mutu pelayanan keperawatan dirumah sakit  
adalah dengan menilai mutu  pelayanan keperawatan yang ada 
di ruang rawat inap. Diruang ruang ini semua kegiatan 
keperawatan secara menyeluruh akan tanpak nyata 
dibandingkan dengan ruang lainnya. Kegiatan diruang rawat 
inap banyak dilakukan oleh tenaga pelaksana keperawatan. 
(Swansburg, 2000 ; Gillies, 1994 ; Depkes RI, 2001; Depkes RI,  
2002).   
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E. Cara menampilan Kutipan 

Cara menampilkan kutipan mengikuti cara sebagai berikut: 

1. Jika nama pengarang ditulis sebelum bunyi kutipan ketentuannya 

sebagai berikut: buatlah pengantar kalimat  yang sesuai kemudian 

tulislah nama akhir pengarang, kemudian cantumkan tahun, titik 

dua dan nomor halaman didalam kurung , baru kutipan 

dicantumkan.   

Contoh : 

 

 

 

 

 

2. Jika nama pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, 

ketentuanya sebagai berikut: buat dahulu pengantar kalimat, 

tampilkan kutipan, sebut nama akhir pengarang, tanda koma, tahun 

terbit, titik dua dan nomor halaman didalam kurung dan akhirnya 

diberi titik. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Asma adalah penyakit paru yang sering dijumpai di 
masyarakat. Mengingat dengan perkembangan industri 
di Indonesia yang makin pesat dan meluas akan 
memberikan dampak negatif berupa polusi udara yang 
merupakan salah satu faktor timbulnya kekambuhan 
asma. Bagi sebagian penderita penyakit ini banyak 
menimbulkan persoalan berkaitan dengan kekambuhan 
(Sundaru, 2002 : 152). 

 Dalam hal dukungan keluarga, Friedman (1998: 34) 
mengatakan, bahwa dukungan keluarga sebagai suatu 
proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosial 
yang bersifat timbal balik; umpan balik dan keterlibatan 
emosional. Dukungan sosial keluarga membuat keluarga 
mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal. 

 



34 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi,.(1998). Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Proses. 
Jakarta : Rineka Cipta. 

Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. 

Danim, Sudarwan .(2003). Riset Keperawatan, Jakarta : EGC 

Mardalis .(2004). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta : 
Bumi Aksara 

Narbuko C., dan Ahmadi, A.,.(2003). Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumu 
Akasara. 

Nursalam .(2003). Konsep Dan penerapan Metodologi Penelitian Ilmu 
Keperawatan. Jakarta : Medika Salemba. 

Notoatmojo, Soekidjo.(1993). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : 
Rineka Cipta. 

Setiadi .(2003). “Pedoman Penulisan Karya Tulis ilmiah Untuk Perawat” 
Surabaya : Akper Hang Tuah. 

Soemanto, Wasty,.(2002). Pedoman Teknik Penulisan Skripsi. Jakarta : Bumi 
Aksara. 

Sudjana, N. Dan Kusumah, A.,.(2002).Proposal Penelitian Di Perguruan 
Tinggi. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 

Tim Pasca Sarjana FIK-UI (2008). Pedoman Penulisan Tesis. Depok : FIK - UI 

Tjokroprawiro, A. Et All.(1997). Pedoman Peneltian Kedokteran. Surabaya : 
Airlangga University Press. 

 

 

 

 

 



35 

 
 

 

 

 
 

 

KARYA TULIS ILMIAH 
 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN DIAGNOSA MEDIS THIPOID 
ABDOMINALIS DI RUANG BI RSAL dr. RAMELAN SURABAYA 

 
 
 
 

Oleh  : 

PAIMO 
NIM. 04.123.KH 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN 

STIKES HANG TUAH SURABAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh : Cover  luar (halaman sampul) 

 



36 

 

 
2009 

 

 
 

 

KARYA TULIS ILMIAH 
 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN DIAGNOSA MEDIS THIPOID 
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SURAT PERNYATAAN  

 

 

 

 

Saya bertanda tangan dibawah ini  dengan sebenarnya menyatakan  bahwa karya tulis ini 
saya susun tanpa melakukan plagiat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Stikes Hang Tuah 
Surabaya. 

Jika kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiat saya akan bertanggunggung 
jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Stikes Hang Tuah Surabaya. 

 

 

 

 

 Depok, 09 Juli  2009 
 
 
 

Paimo 
Nim:0706194803 

 

 

 

 

 

  

ii 
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HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 
Setelah kami periksa dan amati, selaku pembimbing mahasiswa: 

 
N a m a :  
N I M. :  
Program Studi :  
J u d u l :  

 
Serta perbaikan-perbaikan sepenuhnya, maka Kami menganggap dan dapat menyetujui bahwa 
karya tulis ini diajukan dalam siding guna memenuhi sebagaian persyaratan untuk memperoleh 
gelar : 
 

AHLI MADYA KEPERAWATAN (AMD.KeP) 

Surabaya, 8 Agustus 2009. 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

Hidayatus Plekenut, S.Kep.,Ns 
Nip. 03.009 

Dwi Ernawati, S.Kep.Ns. 
Nip. 03.023 

 

Ditetapkan di  : ………. 
Tanggal         : ………. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contoh : Halaman persetujuan 
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HALAMAN PENGESAHAN 

 
Karya Tulis Ilmiah dari : 

Nama    :  
NIm.   :  

Program Studi : 
Judul KTI   : 

 
Telah dipertahankan dihadapan dewan Sidang Karya Tulis Ilmiah pada Stikes Hang Tuah 

Surabaaya, 
Hari, tanggal   :  
Bertempat di   :  

 

 Dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu  syarat untuk memperoleh gelar AHLI 
MADYA KEPERAWATAN, pada Prodi DIII Keperawatan Stikes hang Tuah Surabaya 

 
 

Penguji I     :   ……………………… 
Penguji II    :   ……………………… 
Penguji III  :   ……………………… 
 

 

Mengetahui, 

STIKES HANG TUAH SURABAYA 

KAPRODI DIII 
 

……………………………………….. 
 
Ditetapkan di  : ………. 
Tanggal         : ………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh : Halaman pengesahan 
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hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan KTI dengan judul “Asuhan Keperawatan ……............”, guna 
memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan (AMD. Kep) 
pada Stikes Hang Tuah Surabaya. 

Penulis yakin bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan 
dari berbagai pihak, yang telah dengan ikhlas membantu penulis demi terselesainya penulisannya. Untuk 
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dalam penyusunan dalam penyelesaian tesis ini. 
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dengan wawasan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
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menyelesaikan tesis ini. 
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kepada seluruh tenaga administrasi yang tulus ikhlas melayani keperluan penulis selama menjalani 
studi dan penulisannya. 

6. Sahabat-sahabat seperjuangan serta sedulur-sedulur tersayang dalam naungan Stikes Hang Tuah 
Surabaya yang telah memberikan dorongan semangat sehingga KTI dapat terselesaikan, Saya hanya 
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proses penyelesaian tesis ini. 

 
 
Selanjutnya, penulis menyadari bahwa KTI ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari 

kesempurnaan. Maka dari itu sarana dan kritik yang konstruktif senantiasa penulis harapkan. Akhirnya 
penulis berharap, semoga KTI ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca terutama 
bagi Civitas Stikes Hang Tuah Surabaya. 

 
 

Surabaya,   09  Juli  2009 
Penulis 

 

 
 
 
 
 
 

Contoh : Kata Pengantar 



41 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  xvi +149 halaman + 21 tabel +  3 skema + 4 gambar +  7  lampiran 

 
Abstrak 

 

Asma Bronkiale merupakan penyakit yang banyak diderita masyarakat Indonesia dan jumlahnya meningkat 

setiap tahunnya. Masalah yang dirasakan adalah serangan sesak napas saat kekambuhan terjadi.  Studi 

Kasus ini bertujuan untuk melihat asuhan keperawatan yang diberikan pada klien yang menderita asma 

bronkiale dirumah sakit. Desain penelitian menggunakan studi kasus, yang bertujuan untuk 

menggambarkan asuhan keperawatan yang dilaksanakan. Jumlah sampel 1 orang yang observasi selama 3 

hari di RSAL dr. Ramelan Surabaya Hasil observasi didapatkan dignosa yang muncul 

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

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

Implikasi dari penelitian ini ........................................... 

 

Kata Kunci : Asma Bronkilae 

Daftar Pustaka : 89 (1985-2006) 
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Paimo 

 

Asuhan keperawatan klien dengan diagnose medis asma bronkiale 

diruang BI RSAL dr. Ramelan Surabaya 
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