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Tujuan Prosedur Untuk memperlancar pelaksanaan layanan administrasi 

akademik pada Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer 

FKIP ULM. 

Luas Lingkup Prosedur 

dan Penggunaannya 

Prosedur ini melingkupi dosen pembimbing skripsi, 

mahasiswa yang dibimbing, kriteria skripsi yang dibuat, dan 

etika penyusunan skripsi. 

Prosedur ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ilmu Komputer. 

Standar  

Definisi Istilah  Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan 

tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu 

permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu 

dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. 

Dosen pembimbing adalah dosen yang membimbing 

mahasiswa yang sedang skripsi 

Prosedur Dosen Pembimbing 

1. Dosen pembimbing skripsi minimal memiliki 

kualifikasi jabatan fungsional asisten ahli. 

2. Penentuan dosen pembimbing satu atau dua 

didasarkan pada jenjang pendidikan dan atau 

jabatan fungsional.  

3. Dosen pembimbing ditentukan oleh Prodi sesuai 

dengan kualifikasi ilmu dan kepakarannya serta 

mendapatkan Surat Tugas dan Surat Keputusan 

dari Dekan FKIP ULM. 

4. Seorang dosen pembimbing maksimal membimbing 

sepuluh orang mahasiswa aktif dalam satu 

semester 

5. Pembimbing skripsi wajib melakukan proses 

pembimbingan, memonitor dan mengevaluasi 

proses penyusunan skripsi mahasiswa yang 

menjadi bimbingannya sesuai dengan rencana 

yang dibuat mahasiswa. 

6. Kedua pembimbing skripsi wajib melakukan 



bimbingan bersama minimal satu kali sebelum 

seminar proposal dan sebelum ujian skripsi. 

7. Pembimbing skripsi harus proaktif mencari 

informasi tentang mahasiswa bimbingannya apabila 

dalam waktu satu bulan tidak pernah melakukan 

bimbingan.  

Mahasiswa Memprogram Skripsi 

1. Mahasiswa yang memprogram skripsi adalah 

mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 132 

SKS, memperoleh minimal nilai C dalam mata 

kuliah Metode Penelitian. 

2. Mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen 

pembimbing.  

3. Mahasiswa harus menghadap kedua dosen 

pembimbing paling lambat satu minggu setelah 

Prodi menentukan dosen pembimbing. 

4. Mahasiswa wajib mencatat aktivitas setiap 

melakukan bimbingan pada buku konsultasi skripsi 

dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. 

5. Mahasiswa wajib menyusun rencana, jadwal dan 

target dalam penulisan skripsi. Rencana, jadwal 

dan target tersebut diserahkan kepada dosen 

pembimbing sebagai pedoman untuk evaluasi. 

6. Mahasiswa akan diberikan surat peringatan dari 

Prodi apabila dalam waktu satu bulan tidak 

melakukan proses pembimbingan. Dalam hal ini 

dosen pembimbing melakukan koordinasi dengan 

Prodi. 

Skripsi 

1. Sistematika penulisan sesuai dengan buku panduan dari 

jurusan dan fakultas.  

2. Skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yaitu pendahuluan, 

tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis (bila ada), 

metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan serta 

dilengkapi dengan daftar pustaka yang relevan. 

3. Skripsi juga harus menyertakan lampiran-lampiran 



seperti surat izin penelitian, surat telah melakukan 

penelitian dan surat tanda terima laporan penelitian dari 

lokasi/tempat/instansi penelitian, dan data pendukung 

lainnya. 

4. Penulisan skripsi wajib menggunakan artikel ilmiah yang 

relevan sebagai referensinya (minimal 2 artikel ilmiah 

internasional). 

5. Skripsi yang diangkat harus terdapat 3 unsur, yaitu 

teknologi, pedagogi dan konten. 

 

Pelaksanaan skripsi bagi mahasiswa yang 

memprogramkan skripsi pada Program Studi Pendidikan 

Ilmu Komputer adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengajukan Judul penelitian dan Dosen 

Pembimbing I dan II kepada Prodi. 

b. Prodi mengumumkan distribusi pembimbing skripsi 

dengan memperhatikan usulan dari mahasiswa. 

c. Mahasiswa melakukan pembimbingan penyusunan 

proposal. 

d. Mahasiswa melakukan seminar proposal. 

e. Mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan 

hasil seminar proposal. 

f. Mahasiswa melakukan seminar hasil penelitian. 

g. Mahasiswa melakukan ujian Skripsi. 

h. Mahasiswa mengumpulkan naskah skripsi dan 

artikel tugas akhir. 

 

i. Penunjukkan Dosen Penguji Skripsi ditetapkan oleh 

ketua program studi atas usulan tim skripsi.  

j. Mahasiswa mengisi nota dalam, dan kesepakatan 

seminar dengan Penguji Skripsi setelah usulan 

penelitian sudah disetujui. Nota dalam dan 

kesepakatan seminar dengan Penguji Skripsi 

diserahkan 1 minggu sebelum seminar 

dilaksanakan. Berkas usulan  dilengkapi dengan 

makalah  dan undangan seminar. 



k. Sebelum penelitian dilakksanakan, mahasiswa 

terlebih dahulu membuat surat ijin penelitian dari 

Fakultas atas rekomendasi dari Ketua Program 

Studi, dan tembusannya diserahkan ke Tim skripsi. 

l. Mahasiswa membuat Surat Monitoring yang sudah 

dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing I & II, 

atas persetujuan Ketua Program Studi Pendidikan 

Biologi, dan tembusannya diserahkan ke Tim 

skripsi. Surat monitoring merupakan prasyarat 

sebelum mahasiswa  melaksanakan penelitian di 

lapangan,  

m. Hasil penelitian yang sudah selesai wajib dilakukan 

seminar hasil, dengan mekanisme seperti point d.   

n. Selama mahasiswa memprogramkan skripsi 

mahasiswa mempunyai  kartu daftar hadir seminar 

yang diisi setiap pelaksanaan seminar. 

o. Mahasiswa yang tidak memenuhi 80 % jumlah 

pelaksanaan seminar pada semester berjalan, tidak 

diperkenankan mengikuti sidang 

p. Jumlah mahasiswa yang hadir setiap pelaksanaan 

seminar Usulan Penelitian/Seminar Hasil Penelitian 

minimal 10 mahasiswa. Apabila  jumlah peserta 

kurang dari 10 mahasiswa  seminar dinyatakan 

batal.  

q. Pembahasan terhadap usulan dan hasil penelitian 

terutama dilakukan oleh 3 orang pembahas yang 

berasal dari mahasiswa peserta seminar dan tim 

penguji. 

r. Penggantian Pembahas sebelum pelaksanaan 

seminar usulan  dan hasil penelitian harus 

melaporkan ke Tim skripsi  sehari sebelumnya. 

s. Penggantian Judul Penelitian atau Dosen 

Pembimbing harus melaporkan ke Tim skripsi. 

 

 

 



Etika Dalam Penyusunan Skripsi 

1. Mahasiswa dilarang keras melakukan plagiasi karya 

ilmiah tulis orang lain. 

2. Mahasiswa mengedepankan kejujuran, keteguhan, dan 

kerja keras dalam penyusunan skripsi. 

3. Mahasiswa bersikap dan berlaku berpakaian sopan 

serta santun dalam proses pembimbingan. 

Kualifikasi 

Pejabat/Petugas yang 

menjalan SOP 

Dosen pembimbing, Mahasiswa 

Catatan - 

Referensi a. Peraturan Akademik ULM 

b. Peraturan Fakultas FKIP 

c. Dokumen Sistem Pengendalian Mutu Pembelajaran 

 


