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Pengertian 

1. Skripsi adalah tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa membuat karya ilmiah tertulis dengan 

menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui 

penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan 

dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd.).  

2. Proposal skripsi adalah usulan untuk melaksanakan penelitian oleh mahasiswa guna menyelesaikan 

program skripsi yang berisi latar belakang, tinjauan pustaka dan metode pengumpulan serta analisis 

data. Proposal skripsi merupakan tahap awal dalam penyelesaian tugas skripsi mahasiwa.   

3. Dosen Pembimbing Skripsi adalah dosen yang membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi 

berdasarkan ketetapan Dekan FKIP ULM atas rekomendasi Ketua Program Studi Pendidikan Kimia. 

4. Mahasiswa bimbingan skripsi adalah mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Kimia yang telah 

memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti kepembimbingan skripsi. 

Tujuan 

1. Memberikan penjelasan prosedur dan tata cara pelaksanaan pembimbingan penyusunan skripsi 

sarjana di Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM. 

2. Sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas pembimbingan 

penyusunan skripsi. 

3. Memastikan bahwa proses kegiatan pembimbingan penyusunan skripsi dapat berjalan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan dan terus menerus ditingkatkan mutunya. 

Ruang Lingkup 

Persyaratan dan prosedur pelaksanaan kepembimbingan penyusunan skripsi. 

Referensi 

1. Buku Pedoman Akademik FKIP ULM Tahun 2017 

2. Prosedur Operasional Standar FKIP ULM Tahun 2016 

3. Panduan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah FKIP ULM Tahun 2017 

4. Peraturan-peraturan lainnya di lingkungan FKIP ULM 

Persyaratan 

1. Dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I) dalam penyusunan skripsi minimal fungsional Lektor. 

2. Mahasiswa dapat mengajukan kepembimbingan skripsi dengan memenuhi kriteria berikut: 

a. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan, 

b. Mahasiswa memperoleh minimal 132 SKS, 

c. Memprogramkan skripsi dalam KRS, 

d. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian, 

e. Telah dan/atau sedang mengikuti mata kuliah Seminar.    

3. Format penulisan skripsi mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku di FKIP 

ULM.  
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Prosedur 

1. Mahasiswa memprogramkan skripsi pada KRS online. 

2. Ketua Program Studi melakukan pertemuan dengan mahasiswa yang memprogramkan skripsi untuk 

memperoleh masukan dalam penunjukkan pembimbing. 

3. Ketua Program Studi mengusulkan pembimbing skripsi untuk di SK kan oleh Dekan.  

4. Mahasiswa mencatat hasil konsultasi dengan pembimbing skripsi dalam buku konsultasi dan 

ditandatangani oleh pembimbing skripsi. 

5. Mahasiswa menyelesaikan penulisan proposal skripsi. 

6. Mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti seminar proposal. 

7. Mahasiswa mengajukan surat izin penelitian (formulir online) kepada Dekan yang telah diketahui 

Ketua Program Studi melalui Subagian Akademik Fakultas. 

8. Dalam hal meminta persetujuan Ketua Program Studi untuk penelitian, mahasiswa menunjukkan 

surat persetujuan Dosen Pembimbing untuk melaksanakan penelitian. 

9. Mahasiswa konsultasi dengan pembimbing mengerjakan skripsi, berdasarkan pada proposal yang 

telah disetujui sesuai dengan jadwal dan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam proposal. 

10. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing skripsi minimal 10 kali tatap muka dengan 

masing-masing Pembimbing I dan Pembimbing II sejak ditetapkan dalam kepembimbingan skripsi 

sampai dengan ujian skripsi. 

11. Materi kepembimbingan adalah materi skripsi dan skripsi dalam bentuk format artikel ilmiah. 

Laporan skripsi dalam bentuk artikel merupakan syarat untuk mendapatkan SKBP dari UPT 

Perpustakaan ULM. 

12. Masa penyelesaian skripsi dilakukan selama satu tahun sejak memprogram skripsi. Jika lebih dari 

satu tahun, mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan biaya mandiri untuk kepembimbingan 

skripsi.   

13. Mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi, meminta persetujuan Dosen Pembimbing untuk 

mendaftar kepada Program Studi sehingga dapat diajukan dalam seminar hasil atau uji kelayakan 

skripsi. 

Pihak Terkait 

1. Mahasiswa 

2. Dosen Pembimbing Skripsi 

3. Ketua Program Studi 

4. Subagian Akademik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


