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SKRIPSI

adalah tugas akhir berupa karya ilmiah
oleh mahasiswa yang akan 
menyelesaikan studi S1-nya

(karya ilmiah ya, bukan copy paste, opini, 
ataupun fiksi)



PENULISAN SKRIPSI

Bisa dilakukan oleh mahasiswa yang telah mengambil maka
kuliah skripsi dengan ketentuan:

1. Tercantumkan m.k. skripsi dalam KRS
2. Telah lulus minimal 120 SKS teori termasuk P3

Proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir mengikuti
tahap-tahap berikut:

1. Pendaftaran skripsi
2. Bimbingan skripsi
3. Ujian skripsi
4. Revisi ujian skripsi
5. Penggandaan naskah



DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI

☻ Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) ditentukan oleh Biro 
Skripsi. 

☻ Penentuan DPS ditentukan berdasarkan beberapa
pertimbangan.

☻ Mahasiswa akan mendapatkan ‘Lembar Kesediaan
DPS’ sebagai pengantar menemui calon DPS. 

☻ Dosen yang bersedia menjadi DPS membubuhkan
tanda tangannya sebagai pernyataan kesediaan
sebagai DPS bagi mahasiswa bersangkutan.



PENDAFTARAN ULANG
SKRIPSI

Pendaftaran ulang ke Biro Skripsi dilakukan
dengan membawa kelengkapan berikut:

1. ‘Lembar Kesediaan DPS’ yang telah
ditandatangani DPS
2. Mahasiswa akan mendapat ‘Kartu Bimbingan
Skripsi’ sebagai bukti telah dilakukannya
pendaftaran ulang.    



BIMBINGAN
SKRIPSI

☻ Penulisan skripsi secara lengkap (Bab I – V, Daftar Pustaka, dan
Lampiran) dibimbing oleh 1 atau 2 DPS (termasuk proses 
penelitian). 

☻ Selama bimbingan berlangsung, Kartu Bimbingan Skripsi
harus diisi dan ditandatangani DPS setiap kali bimbingan.

☻ Konflik yang muncul berkaitan dengan proses bimbingan
sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

☻ Perubahan dan penggantian judul yang telah disepakati
DPS, hendaknya dilaporkan ke Biro skripsi.

☻ Penulisan skripsi hendaknya diselesaikan dalam waktu
satu semester, terhitung sejak judul skripsi terdaftar
pertama kali di Biro Skripsi. 



ALUR BIMBINGAN 
(DENGAN 1 DPS)

Bertemu DPS 1 meminta tanda tangan persetujuan

Bimbingan sampai 
ACC

Verifikasi dan
Daftar Ujian



ALUR BIMBINGAN 
(DENGAN 2 DPS)

Bertemu DPS 1 dan 2 meminta tanda tangan 
persetujuan

Bimbingan Bab 1-3 dengan DPS 2 à Jika naskah sudah layak lalu bertemu DPS 1 àACC Penelitian

Bimbingan Bab 4-5 dengan DPS 2 à Jika sudah layak lalu bertemu DPS 1 àACC ujian 

Verifikasi dan 
Daftar Ujian



UJIAN SKRIPSI

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait
dengan pelaksanaan ujian skripsi adalah:

1. Pendaftaran Ujian
2. Susunan Dewan Penguji
3. Pelaksanaan Ujian
4. Penilaian



PELAKSANAAN
UJIAN

☻Ujian skripsi dilakukan secara lisan di
hadapan dewan penguji yang terdiri atas
DPS dan maksimal 2 dosen penguji.

☻Ujian berlangsung selama maksimal 2 jam,
termasuk presentasi selama 10-15 menit.



PENILAIAN

☻ Penilaian skripsi diberikan oleh DPS dan Dosen Penguji.
☻ Unsur penilaian:

1. Nilai Penulisan, meliputi:
a. Permasalahan
b. Tinjauan Pustaka
c. Metode Penelitian
d. Pembahasan, dan
e. Tata tulis.

2. Nilai Ujian, meliputi:
a. Penguasaan materi
b. Performansi dalam menjawab pertanyaan.



REVISI & UJIAN ULANG

☻ Perbaikan skripsi diberi waktu maksimal 2 bulan
terhitung dari tanggal pelaksanaan ujian skripsi.

☻ Ujian ulang bisa dilakukan jika hasil sidang
menyatakan tidak lulus. Ujian ulang dapat
dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 2 
bulan.



PENGGANDAAN NASKAH

☻ Urutan penulisan dewan penguji dalam lembar
pengesahan:

1. DPS 

2. Dosen Penguji

☻ Naskah harus mendapat pengesahan dari Dekan.

☻ Penggandaan skripsi minimal 3 eksemplar (pembimbing, 
mahasiswa, perpustakaan)

☻ Penggandaan naskah publikasi 2 eksemplar disertai soft 
copy-nya



PERINGATAN!

☻ Pelanggaran berupa pemalsuan tanda tangan 
dosen (baik tanda tangan pembimbing, penguji, 
Biro skripsi, Kaprodi, sampai Dekan & Wakil 
Dekan) akan dikenai sanksi yaitu pengunduran 
ujian/yudisium selama 1 semester.




