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KATA PENGANTAR 

 

 Penelitian keperawatan merupakan tahapan yang sistematis dan empiris yang bertujuan 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan pengetahuan 

baru, memecahkan permasalahan dan menjawab pertanyaan ilmiah, sehingga 

diharapkan hasil penelitian dapat memperbaiki pelayanan kesehatan dan praktik 

keperawatan. Pada era digitalisasi 5.0 saat ini, perkembangan layanan asuhan 

keperawatan semakin meningkat. Pelayanan asuhan keperawatan dituntut untuk sesuai 

dengan bukti empiris berupa evidence based nursing hasil penelitian dan menyertakan 

inovasi dalam layanan keperawatan. Sehingga penelitian di bidang layanan asuhan 

keperawatan harus terus di tingkatkan untuk menjawab setiap permasalahan yang 

muncul dalam pelayanan.  

  

 Sebuah penelitian yang telah dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis juga perlu 

untuk dipublikasikan sehingga dapat diketahui dan di praktikkan oleh sejawat perawat. 

Publikasi ilmiah dapat dilakukan dalam bentuk tulisan yaitu artikel atau makalah ilmiah 

pada suatu jurnal ilmiah atau dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian merupakan 

salah satu program kegiatan pengembangan profesi keperawatan, dalam rangka 

pembinaan dan memotivasi perawat khususnya anggota perawat DPW PPNI Jawa 

Tengah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan penelitian dan 

publikasi ilmiah keperawatan. 

 

 

Kabupaten Semarang, 14 Maret 2022 

             DPW PPNI Jawa Tengah 

             Ketua,   

 

           Ns. Kurnia Yuliastuti, M.Kep 

         

 

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

 

A. Latar Belakang  

PPNI Research Award merupakan salah satu bentuk penghargaan dari DPW PPNI 

Jawa Tengah bagi perawat guna meningkatkan kemampuan dalam bidang penelitian 

dan publikasi ilmiah. Dalam rangka pembinaan pelaskanaan riset keperawatan bagi 

anggota maka PPNI mendorong setiap anggotanya untuk dapat memberikan 

kontribusi dalam pelayanan keperawatan berbasis riset. Adapun bentuk penghargaan 

PPNI Research Award DPW PPNI Jawa Tengah sebesar  Rp 100.000.000,-  untuk 20 

judul proposal dan Rp. 100.000.000,- untuk 100 judul artikel ilmiah yang telah 

publikasi. Guna memberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan 

memberikan asuhan yang berkualitas dengan berbasis riset bagi pelayanan 

keperawatan, maka ketua peneliti dan publikasi ilmiah diutamakan Perawat Klinis 

anggota DPW PPNI Jawa Tengah dengan anggota peneliti terdiri dari satu atau dua 

orang, sedangkan anggota peneliti adalah perawat klinis atau perawat akademisi yang 

tercatat sebagai anggota DPW PPNI Jawa Tengah. 

 

B. Ruang Lingkup 

Tema penelitian difokuskan pada bidang keperawatan diseluruh area keperawatan dan 

diseluruh rentang usia. Hasil akhir dari penelitian keperawatan berupa laporan 

penelitian dan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi. Kegiatan publikasi ilmiah hasil penelitian dapat dilakukan dalam bentuk 

terbit dalam jurnal ilmiah, presentasi oral (oral presentation), presentasi poster (poster 

presentation) pada acara konferensi nasional maupun konferensi internasional di 

bidang kesehatan/keperawatan. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Tersedianya panduan penelitian dan publikasi ilmiah, serta terlaksananya 

penelitian oleh perawat klinis guna pengembangan profesi keperawatan anggota 

DPW PPNI Jawa Tengah. 

 



2. Tujuan Khusus 

Panduan penelitian dan publikasi ilmiah ini bertujuan :  

a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian keperawatan dan 

publikasi ilmiah  

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan proposal, laporan penelitian dan 

artikel ilmiah  

c. Memberikan pemahaman alur dan prosedur pelaksanaan kompetisi hibah 

penelitian dan publikasi ilmiah 

 

D. Dasar Hukum 

  Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan panduan penelitian dan publikasi 

ilmiah ini adalah: 

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional, 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, 

5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah,  

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat 

Dan Angka Kredit 

 

E. Periode Pelaksanaan 

Periode pelaksanaan PPNI Research Award 2022:  

1. Penerimaan proposal : 17 Maret 2022 – 30 Mei 2022  

2. Review proposal: 1 – 30 Juni 2022  

3. Pengumuman proposal yang diterima : 3 Juli 2022  

4. Pelaksanaan penelitian : Juli – September 2022 

5. Pelaporan dan publikasi : Oktober – Desember 2022 

6. Sistem pemberian dana hibah penelitian dan publikasi ilmiah adalah dengan cara 

reimburse 

 



7. Khusus hibah publikasi ilmiah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Kegiatan penelitian yang diikutkan dalam kompetisi hibah publikasi ilmiah 

adalah penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2021 – 2022 

- Hasil penelitian tersebut (artikel ilmiah) belum pernah dilakukan publikasi 

dalam jurnal ilmiah apapun 

- Jurnal yang digunakan untuk publikasi ilmiah adalah jurnal nasional 

 terakreditasi SINTA minimal level 5 periode terbit Maret – November 2022 

- Penerimaan artikel dan bukti publikasi (jurnal dan link url) : tanggal 1 – 15 

Desember 2022 

- Review artikel dan jurnal : 16 – 24 Desember 2022 

- Pengumuman : 27 Desember 2022 

- Pemberian penghargaan hibah : 28 – 31 Desember 2022 

 

F. Area Penelitian  

Area penelitian yang diutamakan pada PPNI Research Awards 2022 adalah area 

penelitian yang terkait dengan pelayanan asuhan keperawatan dan manajemen 

keperawatan di layanan klinis. Area penelitian meliputi Keperawatan Dasar dan 

Manajemen Keperawatan, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Kritis atau 

Keperawatan Gawat Darurat atau Keperawatan Bencana, Keperawatan Maternitas, 

Keperawatan Anak, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Komunitas, Keperawatan 

Keluarga dan Gerontik 

 

G. Persyaratan 

1. Peneliti merupakan anggota perawat PPNI Jawa Tengah, yang dibuktikan dengan 

NIRA dan STR aktif 

2. Tim Peneliti terdiri atas maksimal tiga peneliti (Peneliti Utama dan Anggota)  

3. Jumlah anggota peneliti maksimal dua orang.  

4. Surat pernyataan bahwa bersedia mengikuti semua proses monitoring dan 

evaluasi program PPNI Research Award 2022 dan mengirimkan proposal, 

laporan akhir penelitian dan artikel ilmiah untuk dipublikasi di jurnal pada waktu 

yang ditentukan.  

5. Surat pengantar keikutsertaan dari DPK dalam mengikuti program PPNI 

Research Award yang ditujukan kepada Ketua PPNI  

6. Curriculum vitae Peneliti (Peneliti Utama dan Anggota).  



 

H. Pengiriman Proposal dan Laporan Penelitian 

Proposal dan laporan hasil penelitian dapat diunggah pada website PPNI Provinsi 

Jawa Tengah, pada fitur Research Award sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

SISTEMATIKA PROPOSAL DAN HASIL PENELITIAN  

 

Format Panduan Penelitian  

Panduan penulisan penelitian PPNI Research Award memiliki bagian-bagian sebagai 

berikut: 

1) Bagian awal 

a) Halaman sampul depan (cover) 

(1) Logo PPNI 

(2) Judul penelitian 

(3) Nama peneliti, dilengkapi NIRA 

(4) Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi 

Jawa Tengah 

(5) Tahun dilaksanakan penelitiam 

 

Pada halaman sampul : 

(1) Logo PPNI 

(2) Judul penelitian 

(3) Nama peneliti, dilengkapi NIRA 

(4) Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi 

Jawa Tengah 

(5) Tahun dilaksanakan 

b) Halaman  persetujuan  

Pernyataan persetujuan dari peneliti dan ketua DPK terkait 

(1) Judul penelitian 

(2) Disusun oleh : nama peneliti 

(3) Nama ketua bidang diklat dan tanda tangan 

(4) Nama ketua DPK dan tanda tangan 

c) Halaman pengesahan  

Pernyataan pengesahan hasil dan laporan penelitian   

(1) Judul penelitian 

(2) Disusun oleh : nama peneliti 

(3) Nama ketua bidang Penelitian, dan Kominfo, dan tanda tangan 

(4) Nama ketua  DPW dan tanda tangan 



d) Abstrak  

Abstrak berisi : latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil 

penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, rekomendasi  

Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Jumlah kata pada abstrak antara 250 – 300 kata, pengetikan 1 (satu) spasi 

tanpa menggunakan alinea.  

e) Prakata  

Prakata berisi tentang ucapan terima kasih pada berbagai pihak yang telah 

membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian 

f) Daftar isi 

Berisi tentang penjelasan atau daftar setiap bab dan sub bab yang terdapat 

dalam proposal dan laporan penelitian  

g) Daftar tabel 

Berisi tentang daftar urutan tabel yang terdapat pada laporan penelitian 

h) Daftar gambar 

Berisi urutan daftar gambar yang terdapat dalam laporan penelitian 

i) Daftar skema 

Berisi tentang daftar urutan skema yang terdapat dalam laporan penelitian 

j) Daftar lampiran 

Berisi tentang lampiran yang terdapat pada laporan penelitian 

 

2) Bagian utama 

a) Pendahuluan  

(1) Latar belakang masalah 

Latar belakang alasan dan dasar mengapa masalah yang dipilih 

penting untuk diteliti. Peneliti mengemukakan gaps penelitian yang 

diambil untuk menjawab asumsi-asumsi ilmiah yang ditawarkan 

dalam penelitian dan dijelaskan dengan menggunakan penelitian 

terdahulu dilengkapi dengan rumusan masalah penelitian 

(2) Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan khusus, sehingga pembaca 

mengerti tentang penelitian ini dilaksanakan.  

(3) Manfaat penelitian 

Berisi tenang manfaat penelitian bagi pelayanan keperawatan 



 

b) Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi tentang teori yang seuai, analisis dan sintesis terhadap 

sumber-sumber yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena. Penjelasan teori 

atau konsep fokus kepada tema, area dan variabel yang akan diteliti, serta 

memberikan dasar dan gambaran dalam memberikan pembahasan. Tinjauan 

Pustaka dapat didukung dengan hasil-hasil penelitian terdahulu dalam pustaka 

yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Sumber pustaka yang digunakan 

dalam penelitian harus relevan dan selektif, dengan buku terbitan maksimal 10 

tahun terakhir dan artikel jurnal penelitian maksimal 5 tahun terkahir. 

 

Bab tinjauan pustaka juga memuat kerangka teori, yang merupakan rangkuman 

dalam tinjauan pustaka secara keseluruhan yang disajikan dalam bentuk 

kerangka pikir penelitian sesuai teori/konsep/model yang dijelaskan. 

 

c) Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dipilih sesuai dengan 

tujuan penelitian. Penjelasan meliputi kerangka konsep dan variabel penelitian, 

hipotesis (apabila kuantitatif), rancangan penelitian atau desain penelitian, 

definisi operasional (penelitian kuantitatif)/definisi istilah (penelitian kualitatif), 

populasi dan sampel, tempat dan waktu penelitian, etika penelitian, alat 

pengumpul data, metode analisis data.   

 

d) Rencana angaran dan jadwal kegiatan 

Menjelaskan tentang rencana anggaran yang digunakan dalam penelitian dan 

jadwal kegiatan penelitian, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan 

publikasi ilmiah. Pembiayaan penelitian dirinci berdasarkan jenis pengeluaran, 

yaitu : honorarium, peralatan, bahan habis pakai (material penelitian), 

perjalanan, dan lain-lain (penggandaan, pelaporan, publikasi, 

lokakarya/seminar).  

 

e) Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1) Hasil penelitian  

Merupakan penjelasan tentang karakteristik sampel yang meliputi semua 



data demografi yang diambil . Penjelasan tentang hasil untuk setiap tujuan, 

pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Hasil penelitian ditata saling 

berkaitan untuk menjaga agar penelitian dapat dibaca secara runtut, 

terintegrasi dan merupakan dokumen yang menyatu. Hasil penelitian 

disajikan dalam bentuk tabel (daftar), grafik, gambar (dalam penelitian 

kuantitatif) dan ditempatkan sedekat mungkin dengan teks yang berkaitan 

agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian.  

Hasil penelitian desain kualitatif disajikan dalam tema-tema dan data kata 

sebagai pendukung. Data pendukung tema dituliskan setelah analisis tema. 

Hasil penelitian kualitatif dalam penyajiannya dapat dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penelitian dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan untuk 

menghindari monoton. 

 

2) Pembahasan  

Bagian pembahasan merupakan bagian penjelasan oleh  peneliti terhadap 

hasil yang didapatkan dan dibahas berdasarkan teori dan hasil penelitian 

terkait, peneliti mempunyai kebebasan dan keleluasaan untuk 

mengemukakan ide. Hasil penelitian dibahas harus relevan dengan teori-

teori yang mendukung serta sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. 

 

f) Penutup 

Berisi Simpulan dan Saran. Bagian ini memuat simpulan hasil pembahasan 

penelitian secara sistematis yang berkaitan dengan upaya menjawab hipotesis 

dan/atau tujuan penelitian. Saran harus terkait dengan hasil penelitian yang 

dilakukan, dapat berupa kebijakan, upaya praktik penyelesaian masalah yang 

dihadapi dan aspek yang dapat diteliti lebih lanjut.  

 

3) Bagian akhir 

Bagian akhir terdiri dari : 

a) Daftar pustaka 

b) Lampiran  

 

 



BAB III 

TATA CARA PENULISAN 

 

Bahan 

Pengetikan proposal dan laporan hasil penelitian diketik pada kertas ukuran A4, 

tebal 80 gram, putih polos. Tulisan diketik dengan menggunakan tinta hitam yang 

tidak mudah terhapus, kecuali gambar atau skema. Sampul dibuat dari kertas 

buffalo atau sejenis dengan warna merah maroon dengan karton untuk hard-cover. 

Tulisan yang tercetak di sampul adalah sama dengan Halaman Judul. 

 

Pengetikan 

1. Tipe huruf Times New Roman 

2. Ukuran (fons) : Naskah 12, judul bab 14, judul penelitian 16 diketik dengan 

huruf bold, spasi penulisan judul penelitian menggunakan 1,5 spasi, judul bab 

menggunakan 2 spasi  

3. Jarak baris adalah dua spasi, kecuali abstrak, kutipan langsung, judul daftar 

(tabel) dan gambar serta daftar pustaka. 

4. Jarak judul ke sub judul atau teks adalah 4 spasi, dari teks ke sub-sub judul 2 

spasi, sedangkan dari setiap sub judul ke teks 2 spasi 

5. Batas ketikan 4 cm dari tepi atas; 3 cm dari tepi bawah; 4 cm dari tepi kiri; 3 

cm dari tepi kanan 

6. Setiap bab dimulai dari halaman baru 

7. Awal alinea ditulis menjorok 8 ketukan 

8. Judul bab diketik pada batas atas bidang pengetikan font 14, disusun simetris 

menggunakan huruf besar tebal (bold) dengan jarak 5 cm dari tepi atas 

9. Judul sub bab diberi huruf kapital A, B, atau C, dst di awal dari tepi kiri dan 

dicetak tebal. Judul sub bab diketik dengan huruf kapital pada setiap awal kata, 

menggunakan huruf tebal (bold) 

10. Judul anak sub bab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan 

menggunakan angka 1, lalu a, lalu 1), lalu a), dst 

11. Halaman diberi nomor dengan angka arab (1, 2, 3, …dst), dimulai dengan 

angka 1 dan seterusnya. Semua nomor halaman diketik pada pojok kanan atas 

pada setiap halaman, kecuali untuk bab baru, nomor halaman di tengah bawah 

12. Istilah asing menggunakan huruf italic (miring) 



13. Bila terdapat tabel, gambar, atau skema pada naskah, maka diketik dengan 

huruf yang sama dengan naskah secara keseluruhan dan diketik dengan spasi 

tunggal. Tabel, gambar, dan skema diberi nomor urut dan pada setiap halaman 

hanya boleh memuat satu tabel. Keterangan atau catatan tabel ditulis dengan 

spasi tunggal pada akhir tabel sebelah kiri 

14. Penulisan kutipan : 

a. Kutikpan langsung : Contoh :  “Satu elemen penting dari penatalaksanaan 

diabetes mellitus adalah edukasi” (Munir, 2014). 

b. Kutipan tidak langsung : Contoh : 

Bahwa tanggung jawab perawat dalam penatalaksanaan diabetes mellitus 

meliputi semua aspek kebutuhan dasar manusia (Antony, 2014). 

c. Dari sumber internet 

Contoh : 

Berkembangnya komplikasi diabetes mellitus akan meningkat seiring 

dengan pertambahna  (Sheerly, 2011, ¶2) 

d. Penulisan daftar pustaka 

Daftar pustaka ditulis menurut urutan abjad dari huruf A dan seterusnya. 

Ditulis berdasarkan abjad awal dari nama akhir penulis, menggunakan 

spasi tunggal dan baris kedua menjorok ke dalam 2 tab, antar artikel/buku 

diberi jarak 1 kali spasi tunggal, judul buku/artikel dicetak miring (italic), 

mencantumkan edisi (bila ada), kota terbit dan penerbit 

15. Penomoran ditulis secara konsisten dari awal sampai akhir naskah. Cara yang 

digunakan adalah gabungan antara angka Romawi dan Arab, seperti contoh di 

bawah ini: 

I 

     A 

           1 

                a 

                     1) 

                          a) 

                               (1) 

                                    (a) 

 

 



Nomor 

1. Halaman 

 Nomor halaman diletakkan disebelah kanan atas dengan jarak 3 cm dari 

tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas ukuran dalam. 

 Halaman judul sampai dengan abstrak diberi nomor halaman dengan 

angka Romawi kecil (i, ii, iii, iv, v, vi) 

 Halaman selanjutnya diberi nomor halaman dengan angka arab (1,2,3, dst) 

2. Tabel 

  Penomoran tabel adalah menggunakan nomor urut dengan angka Arab 

a. Judul tabel diletakkan simetris kiri-kanan di atas tabel. Jarak judul 

tabel ke tabel adalah 2 spasi sedangkan jarak teks adalah 1 spasi. 

b. Tabel tidak terpisah halaman  

3.  Gambar 

  Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab. 

a. Gambar adalah bagan, grafik, dan peta foto. 

b. Gambar dibuat jelas dan simetris 

c. Judul gambar diletakkan simetris di bawah gambar dan keterangan 

gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistematika penulisan hard cover 

 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

ABSTRAK (dalam Bahasa Indonesia) 

ABSTRACT (dalam Bahasa Inggris) 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR SKEMA 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

B. Tujuan 

C. Manfaat  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

BAB IV RENCANA ANGGARAN DAN JADWAL PENELITIAN 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB VI PENUTUP 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN



 

     Contoh Halaman Sampul  

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP  

SELF CARE MANAGEMENT DIABETES MELITUS 

DI …… 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :  

Ns. Nungky Puji Asmara, S. Kep 

NIRA :123456789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEWAN PENGURUS WILAYAH 

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA 

TAHUN 2022 

 

 

 

Font 16 

Font 14 

Font 14 

3 cm 

4 cm 

4 cm 

3 cm 



 

Contoh Halaman Persetujuan 

 

HALAMAN PERSETUJUAN  

 

 

       PPNI RESEARCH AWARD 

 

EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP  

SELF CARE MANAGEMENT DIABETES MELITUS 

DI….. 

 

 

 

 

 

Disusun oleh :  

Ns. Nungky Puji Asmara, S.Kep 

NIRA: 123456789 

 

 

 

Menyetujui, 

 

Ketua DPK PPNI, Ketua Bidang DIKLAT DPK PPNI, 

 

 

 

 

Ns. Nunung Puji Anjani, S.Kep., M.Kep 

NIRA : 987654321 

Ns. Nunik Puji Asanti, S.Kep., M.Kep 

NIRA : 678954321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font 12 3 cm 

4 cm 



 

 

     HALAMAN PENGESAHAN 

 

              PPNI RESEARCH AWARD 

 

EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP  

SELF CARE MANAGEMENT DIABETES MELITUS 

DI ….. 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh :  

Ns. Nungky Puji Asmara, S.Kep 

NIRA: 123456789 

 

 

 

Menyetujui, 
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