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BAB V 

PRODUK LUARAN 

 

 

V.1 Gambaran Produk 

Hasil yang dicapai dan potensi berkelanjutan produk luaran yang dibuat berupa 

buku yang berjudul “Pedoman Mengatasi Bullying Pada Remaja Dalam Keperawatan 

Keluarga”. Tujuan dari pembuatan produk buku ini adalah memberikan gambaran 

secara umum tentang intervensi keperawatan keluarga untuk menguragi pelaku 

bullying pada remaja yang dapat dijadikan sebagai referensi belajar untuk mahasiswa 

keperawatan maupun dijadikan bahan referensi untuk masyarakat umum khususnya 

remaja berisiko. Berikut ini adalah gambaran produk buku yang telah dihasilkan; 

Ukuran buku, Produk buku yang dicetak berukuran standar nasional yaitu A5 (148 x 

210 mm) dengan bentuk potret, Bagian depan buku, Bagian depan memuat halaman 

judul, halaman penulis, halaman penerbit, kata pengantar, daftar isi, Isi buku, Isi buku 

mencakup materi-materi tentang Remaja, Konsep Bullying, konsep konseling teknik 

modeling, Asuhan Keperawatan Keluarga dan efektivitas teknik modeling pada 

remaja. Jumlah halaman pada buku sebanyak 100 halaman. 

 

V.2 Legalitas Produk 

Hal yang dilakukan pertama kali adalah membuat akun terlebih dahulu dan 

registrasi di link https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login kemudian akan 

mendapatkan email untuk mendapatkan Username dan Password. Jika sudah 

mendaftar dan mempunyai akun, produk yang akan diajukan Hak Cipta diupload 

dalam bentuk pdf, didalamnya berisi surat pernyataan untuk mencantumkan nama 

pencipta sesuai nama yang tercantum pada ciptaan. Kemudian masuk ke proses 

pembayaran dan 1 kode pembayaran untuk pencatatan ciptaan masa berlaku hanya 2 

hari, setelah itu file persyaratan pendaftaran yang sudah diupload akan dicek terlebih 

dahulu. Lalu akan diverifikasi dan pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. 
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Terakhir sertifikat akan keluar dan dapat dicetak untuk memastikan keaslian data 

dapat dipindai QR code yang ada disurat pencatatan ciptaan. 

 

V.3   Manfaat Produk Bagi Pelayanan Keperawatan 

Manfaat dari buku dengan judul Pedoman Mengatasi Bullying Pada Remaja 

Dalam Keperawatan Keluarga yaitu penyampaian materi dapat dengan mudah 

disampaikan dan dipahami karena isi buku yang sederhana dan menarik dilengkapi 

oleh banyak gambar dan informasi penting yang singkat dan mudah dipahami. Selain 

itu, informasi yang tertuang dalam buku ini juga berdasarkan evidance based nursing 

dengan berbagai jurnal, buku dan referensi lain yang ter-update. Mengenai desain 

grafis serta perpaduan warna di buku ini sangat menarik dan sesuai dengan materi 

yang disampaikan sehingga dapat memperindah saat dibaca. Adapun manfaat lain 

dari produk buku ini bagi pelayanan keperawatan yaitu dapat memberikan referensi 

khususnya bagi pelayanan kesehatan keluarga berfokus dengan remaja dengan 

menambah ilmu pengetahuan terkait tindakan non farmakologis yang dapat dilakukan 

khususnya keperawatan komunitas/keluarga terkait remaja. Intervensi non 

farmakologis ini berdasarkan evidance based practice nursing untuk mengatassi 

bullying khususnya pada remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


