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Halaman sampul depan
Halaman sampul depan merupakan sampul skripsi yang memuat secara

ber urutan:

1. Logo sekolah tinggi ilmu kesehatan bina generasi

2. Judul skripsi (ukuran font max 14 pt dengan jumlah kata max 12 
kata)

3. Skripsi

4. Tujuan penelitian

5. Penyusun

6. Program studi

7. Nama lembaga pendidikan tinggi

8. Kota tempat institusi berada

9. Tahun penyusunan



Kertas Pembatas

 Kertas pembatas dengan warna Biru yang  disertai logo Stikes

Biges dan digunakan sebagai pembatas di tiap BAB

Lembar Persetujuan

 Lembar persetujuan dari pembimbing I dan Pembimbing II
untuk ujian sidang diketahui oleh Ketua DBS dan Ketua 
Prodi.



Lembar Pengesahan

 Lembar Pengesahan yang akan di tanda tangani penguji I dan

II yang di ketahui oleh Ketua DBS dan Ketua STIKes

Lembar Pernyataan

 Lembar pernyataan berisi tentang pernyataan penulis tentang

hasil karya yang di buatnya merupakan karya asli/bukan

plagiator dan belum pernah di teliti / penelitian lanjutan

dengan di sertai materai 6000.



Curiculum Vitae

 Berisi tentang identitas penulis beserta riwayat

pendidikannya.

Halaman Persembahan

 Halaman persembahan dapat disertakan apabila dikehendaki

oleh penulis, halaman ini bukan suatu keharusan.. Isi dari

halaman ini bebas boleh bergambar warna warni dan font 

bebas sesuai kehendak penulis..



Daftar Isi
 Dimuat semua hal yang terdapat di dalam keseluruhan skripsi

secara sistematis meliputi bab-bab, sub bab-bab serta bagian yang 

lebih kecil lagi.. ( untuk daftar isi dianjurkan menggunakan 1 spasi)

Kata Pengantar

 Unsur-unsur yang di cantumkan dalam kata pengantar hendaknya
dibatasi pada:

1. Puji syukur kepada tuhan

2. Penjelasan tentang pelaksanaan skripsi

3. Ucapan terimakasih secara berurutan.

4. Penutup/kekurangan kritik dan saran.

5. Tanggal dan tahun penyusunan



Abstrak
Abstrak merupakan bentuk mini skripsi, biasanya tidak lebih

dari 200 kata, ditulis dengan satu spasi diberi kop, jumlah

buku referensi, dan diberi kata kunci.

 Introduction : Alasan utama penelitian dilakukan

 Methods : Meliputi desain, populasi, sample dan

sampling, alat ukur yang di pakai.

 Result : Hasil utama yang diperoleh

 Discussion : Kesimpulan Utama



Daftar Pustaka
 Pada Bagian ini memuat seluruh sumber kepustakaan yang 

digunakan sebagai rujukan

 Kepustakaan yang digunakan minimal 10 teks buku terbitan 10 
tahun terakhir.

 Daftar pustakan ditulis tanpa nomor dan berurutas secara
alphabetis dari nama pengarang buku.

 Di tulis 1 sepasi dan diberi jarak 2 sepasi antara buku satu dengan
berikutnya

 Hurup pertama pada baris pertama setiap kepustakaan ditulis tepat
pada batas kiri kertas dan baris kedua di tulis lima ketukan dari
batas kiri.

 Susunan: Nana, Tahun, Judul, sub judul, penerbit, alamat penerbit


