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KATA PENGANTAR 
 

Salah satu misi Fakultas MIPA Universitas Tadulako sebagai penyelenggara 

pendidikan bidang rumpun sains adalah menghasilkan lulusan yang mampu 

melaksanakan penelitian bidang sains dan terapannya. Untuk itu, setiap calon 

lulusan dibekali latihan meneliti dalam bentuk tugas penelitian, baik eksperimental 

maupun non-eksperimental. Hasil penelitian akhir mahasiswa, diharapkan dapat 

menulis makalah ilmiah dan menerbitkannya dalam jurnal ilmiah, baik nasional 

maupun internasional. 

Sebagai sarana latihan menulis makalah ilmiah, sistematika skripsi 

disesuaikan dengan pola dasar makalah ilmiah. Penulisannya mengikuti kaidah-

kaidah yang berlaku untuk karya ilmiah, antara lain menggunakan bahasa yang 

lugas, padu, koheren, dan tidak bermakna ganda. Pada umumnya, para mahasiswa 

sudah mendapatkan arahan dari para dosen yang memberikan tugas-tugas 

penelitian. Selain itu, dalam perkuliahan mereka juga telah mendapatkan penjelasan 

tentang tata cara menulis makalah ilmiah dan penulisan literatur. Akan tetapi, dalam 

pelaksanaan di lapangan seringkali dijumpai ketidaksesuaian dan perbedaan 

tafsiran, baik mengenai sistematika maupun penulisan skripsi. Pada hakikatnya 

perbedaan itu mencerminkan perbedaan kebiasaan menulis para pembimbing dan 

penguji skripsi sebagai akibat perbedaan latar belakang asal pendidikan masing-

masing. Keadaan demikian acapkali membingungkan mahasiswa yang harus 

menulis skripsinya, apalagi karena tidak ada panduan teknis penyusunan skripsi 

yang dapat diacu. 

Permasalahan hal tersebut di atas, disikapi oleh Senat Fakultas MIPA 

Universitas Tadulako dengan merekomendasikan kepada Pimpinan Fakultas MIPA 

Universitas Tadulako untuk membuat tim revisi Panduan Penyusunan Skripsi 

FMIPA. Tim penyusun telah bekerja keras dan berhasil merampungkan sehingga 

diterbitkannya panduan ini. Panduan ini diharapkan sebagai acuan  yang sama 

kepada pembimbing skripsi, mahasiswa dan penguji skripsi sehingga dapat 

melancarkan proses penyusunan, penulisan, dan pengujian skripsi. Di lain pihak, 

panduan ini menyediakan acuan baku untuk penyeragaman penyusunan skripsi, 

agar menjadi ciri karya ilmiah Sarjana FMIPA UNTAD. 

Terima kasih kami ucapkan dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah memberikan masukan sehingga buku panduan ini dapat 

diterbitkan. Tiada Gading tak retak, demikian halnya pedoman ini tentunya 

memiliki banyak kekurangan dan keterbatasannya, oleh itu kami terbuka menerima 

masukan dari beragam ide dan koreksi demi kesempurnaan panduan ini. 

 

Palu,     September  2013 

 

 

 

TIM Penyusun 
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SAMBUTAN DEKAN  

FMIPA UNIVERSITAS TADULAKO 
 

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas 

rahmat dan inayah-Nyalah sehingga buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas 

MIPA UNTAD dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.  

Dengan selesainya revisi buku panduan ini maka bertambah lagi satu perangkat 

aturan di Fakultas MIPA, menyusul perangkat-perangkat lain yang belum lama 

diselesaikan seperti Panduan Akademik, Renstra, Tata Tertib Civitas Akademika 

Fakultas MIPA. Buku panduan ini diwujudkan sebagai suatu tuntutan institusi dan 

hanya berlaku di lingkungan Fakultas MIPA. Fungsinya adalah sebagai panduan 

bagi dosen dalam membimbing dan sekaligus panduan bagi mahasiswa dalam 

menyusun skripsi yang merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Sains (S.Si.).  

Sama dengan perangkat lainnya, buku panduan penyusunan skripsi ini tentu 

saja masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Hal ini menjadi tugas pimpinan, 

tim penyusun dan seluruh civitas akademika Fakultas MIPA untuk memantau dan 

mencatatnya untuk lebih menyempurnakannya di kemudian hari.  

Akhirnya, kami selaku Pimpinan Fakultas MIPA menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada tim penyusun yang 

telah bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan buku 

panduan ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga 

disampaikan kepada semua pihak yang telah turut membantu proses penyelesaian 

buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas MIPA UNTAD, semoga Allah SWT 

membalasnya dengan pahala yang berlipat. Amin.  

 

 

            Palu,     September 2013 

            Dekan, 

 

 

 

          Drs. Abdullah, MT. 

           NIP: 19620217 199103 1 002 
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BAB I 

PERATURAN PELAKSANAAN 

PENYELENGARAAN PENYUSUNAN SKRIPSI 
 

1.1 Defenisi, Tujuan Skripsi Program Strata Satu (S1) FMIPA UNTAD 

1. Definisi 

Skripsi adalah karya ilmiah ditulis oleh mahasiswa program sarjana pada 

masa akhir studinya berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratorium 

atau kajian kepustakaan sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan 

akademisnya. Karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Sains (S.Si.) 

untuk program studi Fisika, Kimia, dan Biologi, gelar Sarjana Farmasi 

(S.Farm) untuk program studi Farmasi, atau gelar Sarjana Matematika 

(S.Mat) untuk program studi Matematika dan Statistika. 

Inti dari skripsi adalah kegiatan penelitian yang dapat berarti: 

a. Penelitian adalah penggunaan metode ilmiah secara formal dan 

sistematis untuk menjawab dan menyelesaikan masalah. 

b. Penelitian merupakan usaha untuk menangkap gejala-gejala alam dan 

masyarakat berdasarkan disiplin metodologi ilmiah dengan tujuan 

menemukan prinsip-prinsip baru yang terkandung didalam gejala-gejala 

tersebut. 

c. Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. 

Menurut fungsi dan sifatnya,  kegiatan-kegiatan penelitian dapat dibedakan 

atas : 

a. Penelitian yang bersifat deskriptif (hanya memeriksa situasi/fenomena) 

b. Penelitian  yang bersifat prediktif (menunjukkan jika x terjadi maka  y 

akan terjadi) 

c. Penelitian yang bersifat normatif (memberikan jawaban terbaik dalam 

pemecahan  masalah).  

2. Tujuan 

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk memberikan pengalaman dan 

pemahaman kepada mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah 

dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat 

menuangkannya dalam bentuk tulisan secara sistematis dan terstruktur. 

3. Kriteria 

Karya skripsi  menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam hal: 

a. Melihat, mengenali dan mengupas suatu masalah tertentu secara 

mendalam. 

b. Menerapkan suatu metode yang tepat untuk membahas masalah yang 

telah  dipilih. 

c. Menuliskan hasil penelitian secara sistematis, lugas, padu dan jelas.  

Penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu: 

a. Rasional artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang 

bersifat logis sehingga terjangkau oleh akal manusia. 

b. Empiris artinya cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu teramati 
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oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengambil dan 

mengetahui cara-cara yang digunakan. 

c. Sistematis artinya proses atau prosedur yang digunakan dalam penelitian 

itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

 

1.2 Mekanisme  Pengajuan Topik Skripsi dan Pembimbing 

Mekanisme pengajuan judul dan penetapan pembimbing dapat dilakukan 

sebagai berikut : 

 

 
Gambar 1.1  Bagan Alur Pengajuan Skripsi 

 

1.3 Pembimbing 

1. Syarat-Syarat Pembimbing 

Dalam penulisan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh 2 orang pembimbing 

yang memenuhi persyaratan akademik. Syarat-syarat pembimbing skripsi 

mahasiswa FMIPA Universitas Tadulako adalah: 

a. Pembimbing I minimal golongan IIIc kecuali bila berpendidikan S3, 

yang bertugas memberi bimbingan dan menilai skripsi dari awal sampai 

akhir. 

b. Pembimbing II minimal golongan IIIb atau berpendidikan S2, yang 

bertugas membantu Pembimbing I. 

c. Pembimbing dapat berasal dari  luar jurusan/program studi, tetapi hanya 

sebagai Pembimbing II. 

2. Penetapan Pembimbing 

a. Pembimbing diatur dan ditunjuk oleh ketua jurusan/program studi dan 

ditetapkan oleh Dekan FMIPA 
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b. Surat keputusan pembimbing ditetapkan sebelum mahasiswa 

melaksanakan Seminar I (seminar proposal). 

c. Surat Keputusan pembimbingan mahasiswa akan dievaluasi oleh 

jurusan/program studi secara periodik selama 6 bulan (1 semester) sejak 

pelaksanaan seminar proposal dan seminar hasil. 

d. Jika pembimbing berhalangan tetap maka penggantian pembimbing  

diserahkan kepada jurusan/program studi 

 

1.4 Seminar Proposal 

1. Syarat-Syarat Seminar Proposal 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan seminar proposal 

adalah: 

a. Telah lulus mata kuliah minimal 120 SKS dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) minimal 2,50 

b. Telah menyelesaikan proposal skripsi yang dilengkapi dengan halaman 

persetujuan (pernyataan telah diperiksa dan disetujui untuk 

diseminarkan) oleh Pembimbing I, Pembimbing II, dengan diketahui 

ketua jurusan/koordinator program studi (Lampiran 2). 

c. Telah menghadiri seminar proposal minimal 5 kali  

d. Penulisan proposal memenuhi kaidah buku Panduan Penyusunan Skripsi 

Sarjana FMIPA UNTAD. 

2. Penyelenggaraan Seminar Proposal 

Prosedur penyelenggaraan seminar proposal adalah sebagai berikut : 

a. Mengajukan surat permohonan pelaksanaan seminar proposal yang 

diketahui oleh Pembimbing I atau Pembimbing II ke jurusan/program 

studi. (Lampiran 3) 

b. Jurusan/program studi mengeluarkan surat undangan, jadwal dan bukti 

penerimaan proposal kepada mahasiswa setelah butir (1a) sampai dengan 

(1d) terpenuhi. 

c. Menyerahkan undangan, jadwal dan proposal kepada seluruh dosen 

program studi/jurusan, selambat-lambatnya  3 (tiga) hari sebelum 

pelaksanaan seminar.  

a. Seminar dilaksanakan oleh jurusan/program studi sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan.  

d. Sebelum pelaksanaan seminar, mahasiswa memperlihatkan bukti 

penerimaan proposal, bahan persentasi (file power point) kepada 

moderator. 

e. Seminar dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh Pembimbing I dan/atau 

Pembimbing II, dan 2 orang dosen pembahas, serta 2 orang mahasiswa 

pembahas. 
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f. Penilaian seminar proposal memenuhi pembobotan nilai angka (NA) 

skala 0-100, selanjutnya dapat dikonversi seperti tabel di bawah ini 
(Permen Dikbud RI No. 49 Th.2014 tentang Standar Nasional Dikti Pasal 23 

Ayat 1 dan Pasal 24 Ayat 1): 

Nilai Angka 

(NA) 

Nilai Mutu 

(NM) 

Angka Mutu 

(AM) 
Kriteria 

>85 A 4,00 3,70-4,00 

(sangat baik) 

(Usulan proposal layak untuk 

dilanjutkan untuk penelitian 

tugas akhir) 

81-85 A- 3,70 

76-80 B+ 3,35 2,70-3,35 

(baik) 

(Usulan proposal masih perlu 

disempurnakan) 

71-75 B 3,00 

66-70 B- 2,70 

61-65 C+ 2,35 2,00 -2,35 

(cukup) 

(Usulan proposal masih perlu 

dikembangkan dan tidak wajib 

seminar ulang) 

56-60 C 2,00 

51-55 D 1,00 

1,00 

(kurang) 

(Usulan proposal masih perlu 

dikembangkan dan wajib 

seminar ulang) 

< 46 E 0,00 

0,00 

(sangat kurang) 

(Usulan proposal masih perlu 

dikembangkan dan wajib 

seminar ulang) 

g. Setiap dosen yang hadir dalam seminar, berhak dan wajib memberikan 

penilaian. 

h. Nilai akhir ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dari akumulasi seluruh 

nilai dari Dosen. 

i. Format penilaian seminar proposal dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

1.5 Seminar Hasil 

1. Syarat-Syarat Seminar Hasil 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan seminar hasil adalah : 

a. Telah lulus seminar proposal 

b. Telah mengikuti seminar hasil minimal  (5) kali 

c. Telah menyelesaikan naskah skripsi yang dilengkapi oleh halaman 

persetujuan (pernyataan telah diperiksa dan disetujui untuk 

diseminarkan) oleh Pembimbing I, Pembimbing II, dan diketahui oleh 

ketua jurusan/koordinator program studi (Lampiran 2) 

d. Penulisan naskah skripsi memenuhi kaidah buku Panduan Penyusunan 

Skripsi Sarjana FMIPA UNTAD. 
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2. Penyelenggaraan Seminar Hasil 

Prosedur penyelenggaraan seminar hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Mengajukan surat pengajuan dan permintaan jadwal seminar hasil yang 

diketahui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II ke jurusan/program 

studi.  (Lampiran 3) 

b. Jurusan/program studi mengeluarkan surat undangan, jadwal dan bukti 

penerimaan dokumen seminar hasil kepada mahasiswa setelah butir (1a) 

sampai (1d) dipenuhi. 

c. Menyerahkan undangan, jadwal dan dokumen seminar hasil kepada 

dosen pembahas yang menghadiri seminar proposal minimal 4 hari 

sebelum pelaksanaan seminar.  

d. Seminar hasil dilaksanakan oleh jurusan/ program studi sesuai dengan 

jadwal yg ditetapkan. 

e. Sebelum pelaksanaan seminar, mahasiswa memperlihatkan naskah 

skripsi, bahan persentasi (file power point) kepada moderator. 

f. Seminar hasil dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh Pembimbing I 

dan/atau Pembimbing II, dan minimal 2 orang dosen pembahas, serta 2 

orang mahasiswa pembahas. 

g. Jika Pembimbing I dan/atau Pembimbing II berhalangan hadir maka 

seminar dapat dilaksanakan atas persetujuan pembimbing baik secara 

tertulis maupun lisan kepada ketua jurusan/program studi. 

h. Pelaksanaan seminar  hasil penelitian maksimal 90 menit. 

i. Penilaian seminar hasil memenuhi pembobotan nilai angka (NA) skala 

0-100, selanjutnya dapat dikonversi seperti tabel di bawah ini (Permen 

Dikbud RI No. 49 Th.2014 tentang Standar Nasional Dikti Pasal 23 Ayat 1 dan 

Pasal 24 Ayat 1): 

Nilai Angka 

(NA) 

Nilai Mutu 

(NM) 

Angka Mutu 

(AM) 
Kriteria 

>85 A 4,00 3,70-4,00 

(sangat baik) 

(Usulan proposal layak untuk 

dilanjutkan untuk penelitian 

tugas akhir) 

81-85 A- 3,70 

76-80 B+ 3,35 2,70-3,35 

(baik) 

(Usulan proposal masih perlu 

disempurnakan) 

71-75 B 3,00 

66-70 B- 2,70 

61-65 C+ 2,35 2,00 -2,35 

(cukup) 

(Usulan proposal masih perlu 

dikembangkan dan tidak wajib 

seminar ulang) 

56-60 C 2,00 

51-55 D 1,00 

 

1,00 

(kurang) 

(Usulan proposal masih perlu 

dikembangkan dan wajib 

seminar ulang) 
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< 46 E 0,00 

0,00 

(sangat kurang) 

(Usulan proposal masih perlu 

dikembangkan dan wajib 

seminar ulang) 

j. Setiap dosen yang diundang dan hadir dalam seminar hasil, berhak dan 

wajib memberikan penilaian.  

k. Nilai akhir ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dari akumulasi seluruh 

nilai dari dosen.   

l. Format penilaian seminar hasil dapat dilihat dalam Lampiran 5 

 

1.6 Sidang Sarjana dan Yudicium 

Sidang sarjana adalah ujian akhir penutup studi yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa dalam bentuk ujian komprehensif. Ujian komprehensif adalah ujian 

skripsi dan beberapa topik sesuai dengan bidang ilmu program studi/jurusan 

masing-masing yang diajarkan dalam mata kuliah wajib.  

1. Syarat-Syarat Ujian Sarjana Komprehensif. 

Syarat-syarat yang harus yang dipenuhi untuk pengajuan sidang sarjana 

adalah : 

a. Telah lulus seminar hasil penelitian. 

b. Telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan jumlah SKS yang dilulusi 

minimal 140 SKS dengan IPK minimal 2.00 (peraturan akademik 

Universitas Tadulako 2014, BAB IV, bagian VIII, pasal 33). 

c. Telah menyelesaikan administrasi “lembar clearing” 

d. Memperlihatkan transkrip nilai sementara yang disahkan oleh jurusan. 

e. Telah menyelesaikan naskah skripsi yang dilengkapi dengan lembar 

persetujuan perbaikan skripsi (Lampiran 6) yang ditandatangani oleh 

dosen pembahas dan diketahui oleh moderator pada seminar hasil.  

f. Telah membuat artikel/tulisan ilmiah dan dipublikasi dalam jurnal 

ilmiah; atau bila belum dipublikasi, harus mencantumkan Surat 

Keterangan dari Jurnal yang telah menerima artikel tersebut dan akan 

dipublikasi (tercantum nama jurnal; tahun terbitan/publikasi; Volume; 

nomor; halaman jurnal kalau ada). Artikel dan Surat Keterangan tersebut 

dijilid bersama Skripsi yang menjadi bagian lampiran skripsi. 

g. Skripsi telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan yang dilengkapi 

dengan lembar persetujuan pembimbing (Lampiran 7) yang 

ditandatangani oleh Pembimbing I, Pembimbing II serta diketahui oleh 

ketua jurusan/ koordinator prodi dan telah dijilid sebanyak 7 eksamplar. 

h. Menyerahkan 1 buah  Compact Disc (CD) beserta tempatnya yang berisi 

naskah skripsi (pdf) dan artikel ilmiah (pdf). Label CD tercantum: Logo 

Untad, nama, stambuk & judul skripsi.  

i. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar. 

 

 

 

 



 

Bab I Panduan Penyusunan Skripsi  7 

2. Pakaian  

a. Dewan penguji mengenakan pakaian yang rapih dan sopan. Untuk pria 

mengenakan kemeja berdasi atau kemeja batik, sedangkan untuk wanita 

menyesuaikan 

b. Mahasiswa/calon sarjana mengenakan pakaian. Untuk putra mengenakan 

jas almamater, baju warna putih dan berdasi, celana panjang warna 

hitam. Untuk putri mengenakan jas almamater, baju warna putih, rok 

panjang berwarna hitam . 

3. Penyelenggaraan Sidang Sarjana 

Prosedur penyelenggaraan sidang sarjana adalah sebagai berikut: 

a. Sidang sarjana dilaksanakan oleh jurusan/program studi dan dipimpin 

oleh Ketua Sidang serta bersifat tertutup. 

b. Pelaksanaan Sidang Sarjana dijadwalkan pada hari yang telah ditentukan 

dalam rapat jurusan/program studi, atau hari lain yang disepakati oleh 

pimpinan jurusan/program studi dan pembimbing. 

c. Mengajukan surat permohonan jadwal ujian sidang sarjana yang 

diketahui Pembimbing I dan  Pembimbing II (Lampiran 3). 

d. Dekan mengeluarkan surat undangan, jadwal dan menyerahkan SK 

penguji sidang sarjana setelah butir (1a) sampai (1g) dipenuhi.  

e. Menyerahkan undangan, jadwal, Surat Keputusan Dewan Penguji 

kepada dosen penguji antara 3-5 hari sebelum pelaksanaan ujian sidang 

sarjana. 

f. Susunan Dewan Penguji terdiri dari Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan 

5 orang penguji termasuk pembimbing. 

g. Ujian Sarjana Komprehensif dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh 

seluruh dosen penguji namun bila terdapat dosen penguji yang 

berhalangan dapat memberikan ujian dan penilaian tersendiri dengan 

seizin ketua dewan penguji.  

h. Setiap dosen penguji diberikan waktu sebagai berikut. 

 Penguji I, II, dan III : 15 – 20 menit. 

 Penguji IV, dan V (pembimbing I dan II) : 10- 15 menit.  

i. Penilaian ujian Sarjana Komprehensif melalui rapat dewan penguji 

dengan menggunakan pembobotan nilai angka 0-100, dapat dikonversi 

seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini (Permen Dikbud RI No. 49 

Th.2014 tentang Standar Nasional Dikti Pasal 23 Ayat 1 dan Pasal 24 Ayat 1). 

Nilai Angka 

(NA) 

Nilai Mutu 

(NM) 

Angka Mutu 

(AM) 
Kriteria 

>85 A 4,00 3,70-4,00 

(lulus dengan sangat baik) 81-85 A- 3,70 

76-80 B+ 3,35 
2,70-3,35 

(lulus dengan baik) 
71-75 B 3,00 

66-70 B- 2,70 

61-65 C+ 2,35 2,00-2,35 

(lulus dengan kriteria cukup) 56-60 C 2,00 

51-55 D 1,00 0,00-1,00 

(Tidak lulus) < 46 E 0,00 
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j. Mahasiswa/calon sarjana yang tidak lulus ujian sarjana komprehensif 

dapat mengajukan ujian pengulangan ujian sarjana komprehensif dalam 

waktu yang disepakati oleh dewan penguji. 

4. Susunan Acara Ujian Sarjana Komprehensif dan Pelantikan/ 

Yudicium  

1) Pembukaan Ujian Sarjana Komprehensif oleh Ketua Dewan Penguji. 

2) Mempersilahkan mahasiswa/calon sarjana memasuki ruangan sidang. 

3) Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan: 

- Lembar “clearing” Administrasi mahasiswa/ calon sarjana 

- Skripsi yang telah dijilid bersama lampiran artikel publikasi, beserta 

surat keterangan bahwa artikel tersebut berjudul . . . . . . . . . . 

dipublikasikan pada jurnal . . . . . . . . . . , volume, No dan Tahun. 

4) Konfirmasi kesediaan mahasiswa bersangkutan untuk menjalani 

prosesi ujian sarjana:  

(a) bila bersedia dalam kondisi sehat wal-afiat, dilanjutkan ke butir 5), 

(b) bila tidak bersedia maka tidak akan dilanjutkan. 

5) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan abstrak 

skripsinya, waktu maksimal 10 menit. 

6) Ketua sidang memberi kesempatan kepada para Dewan Penguji 1, 2, 3, 

4 dan 5 untuk mengajukan pertanyaan dan memberi penilaian dengan 

alokasi waktu : 

a. Penguji 1   : 15 – 20 menit 

b. Penguji 2   : 15 – 20 menit 

c. Penguji 3   : 15 – 20 menit 

d. Penguji 4 (Pembimbing I) : 10 – 15 menit 

e. Penguji 5 (Pembimbing II) : 10 – 15 menit 

7) Mahasiswa dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang dan Dewan 

Penguji melakukan penilaian/penentuan kelulusan. 

8) Dewan Penguji memberi keputusan hasil penilaian: LULUS atau 

TIDAK LULUS. 

9) Mahasiswa dipersilahkan kembali memasuki ruangan sidang untuk 

melanjutkan prosesi ujian sarjana. 

10) Ketua sidang membacakan Berita Acara Ujian Sarjana Komprehensif. 

11) Mahasiswa yang lulus, langsung diyudicium oleh Dekan atau yang 

mewakili, dalam hal ini Wakil Dekan atau Ketua Jurusan atau 

Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian sarjana dapat mengajukan 

permohonan ujian sarjana ulang berdasarkan waktu yang disepakati 

oleh Dewan Penguji. 

12) Ketua Sidang membacakan Berita Acara Yudicium. 

13) Kesan-kesan dari mahasiswa yang telah lulus. 

14) Pesan-pesan dari Ketua Sidang dan/atau yang mewakili Dewan Penguji 
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15) Penandatanganan skripsi (yang telah dijilid). Ditandatangani oleh 

Dewan Penguji dan Ketua Jurusan. 

16) Penutup: Ujian Sarjana Komprehensif ditutup oleh Ketua Dewan 

Penguji. 
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BAB II 

PROPOSAL PENELITIAN 
 

Proposal penelitian untuk skripsi adalah rencana kegiatan penelitian yang berisi 

uraian mengenai unsur-unsur penelitian mulai dari latar belakang/pendahuluan, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori/pustaka, metode 

penelitian, jadwal kegiatan penelitian, dan daftar pustaka.  

Format proposal penelitian terdiri atas: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir 

dengan jumlah halaman tidak lebih dari 20 lembar. 

2.1 Bagian Awal 

Bagian awal skripsi terdiri dari: 

1. Halaman sampul 

Halaman sampul memuat: logo Untad, judul, nama dan nomor mahasiswa, 

program studi, jurusan, fakultas, Universitas Tadulako, bulan dan tahun 

pengajuan  (Lampiran 9). 

a. Judul penelitian dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan 

menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti dan tidak 

membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. 

b. Nama mahasiswa, tidak boleh disingkat dan disesuaikan dengan yang 

tertulis pada ijazah SLTA. Di bawah nama dicantumkan nomor 

mahasiswa. Singkatan STB tidak dicantumkan diawal nomor mahasiswa. 

c. Bagian bawah halaman sampul dicantumkan Program Studi dan Jurusan, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Tadulako, serta Bulan dan Tahun.   

2. Halaman persetujuan pembimbing 

Halaman ini berisi persetujuan Pembimbing I dan Pembimbing II lengkap 

dengan tanda tangan dan tanggal, serta diketahui oleh Ketua 

Jurusan/Koordinator Prodi (Lampiran 2). 

 

2.2 Bagian Utama 

Bagian Utama proposal penelitian memuat: judul, latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, asumsi penelitian, 

ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan daftar 

pustaka. 

1. Judul Penelitian 

2. Latar Belakang 

Latar belakang memuat penjelasan mengenai alasan–alasan mengapa 

masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang 

menarik, penting, dan perlu diteliti. Pada bagian ini dipaparkan secara 

ringkas teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar, dan diskusi 

ilmiah ataupun pengalaman-pengalaman pribadi yang terkait erat dengan 

pokok masalah yang diteliti. Perlu dikemukakan juga adanya kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoritik ataupun 

kesenjangan praktis yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. Dengan 

demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak 

yang lebih jelas. 
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3. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang 

lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan 

pembatasan masalah. Rumusan masalah hendaknya disusun secara 

singkat, padat dan jelas. Rumusan masalah yang baik hendaknya 

menampakkan variabel penelitian yang akan menjawab permasalahan 

yang diajukan. Selain itu, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara 

empiris, dalam arti memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan.  

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah 

penelitian. Tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, 

yang dapat dinyatakan dalam beberapa butir.  

5. Manfaat Penelitian 

Pada bagian ini disebutkan manfaat dan pentingnya penelitian terutama 

bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. 

Dengan kata lain, uraian dalam sub bab manfaat penelitian berisi alasan 

kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini 

diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang 

dirumuskan memang penting untuk dilakukan.  

6. Hipotesis Penelitian 

Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis penelitian. Penelitian 

kuantitatif yang bersifat eksploratoris dan deskriptif tidak membutuhkan 

hipotesis. Oleh karena itu, sub bab hipotesis penelitian tidak harus ada 

dalam proposal. Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif dan 

terarah. Artinya, dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya 

hubungan atau perbedaan antar variabel, rnelainkan telah ditunjukkan sifat 

hubungan atau keadaan perbedaan itu.  Rumusan hipotesis yang ideal 

hendaknya: a) menyatakan hubungan antara 2 variabel atau lebih, b) 

dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, c) dirumuskan secara 

singkat, padat dan jelas, serta d) dapat diuji secara empiris.  

7. Asumsi Penelitian  

Pada bagian ini memuat  anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang 

dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. 

Misalnya peneliti mengajukan asumsi bahwa tingkat kestabilan 

magnetisasi dapat diuji dengan diagram Zijderveld. Dalam hal ini, peneliti 

tidak perlu membuktikan kebenaran yang diasumsikan itu, tetapi dapat 

langsung memanfaatkan hasil pengujian yang diperolehnya. Asumsi dapat 

bersifat substantif atau metodologis. Asumsi substantif berhubungan 

dengan permasalahan penelitian, sedangkan asumsi metodologis 

berkenaan dengan metodologi penelitian.  
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8. Batasan Masalah 

Batasan masalah (ruang lingkup penelitian) mengemukakan variabel-

variabel yang diteliti, populasi atau subyek penelitian dan lokasi 

penelitian. Dalam bagian ini dapat juga dipaparkan penjabaran variabel 

menjadi sub variabel serta indikator-indikatornya.  

9. Tinjauan Pustaka 

Dalam kegiatan ilmiah, dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu 

masalah harus menggunakan pengetahuan (ilmu) sebagai dasar 

argumentasi dalam mengkaji persoalan. Hal ini dimaksudkan agar 

diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Sebelum mengajukan hipotesis, 

peneliti wajib mengkaji teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka memuat 2 hal pokok, yaitu 

deskripsi teoritis tentang obyek (variabel) yang diteliti dan kesimpulan 

tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atas hipotesis. Untuk 

dapat memberikan deskripsi teoritis terhadap variabel yang diteliti, maka 

diperlukan adanya kajian teori yang mendalam.  

Bahan-bahan tinjauan pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber seperti 

jurnal penelitian, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan, seminar, 

diskusi ilmiah, terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga 

lain serta komunikasi personal. Akan lebih baik jika kajian teoritis dan 

telaah terhadap temuan-temuan penelitan berdasarkan pada sumber 

kepustakaan primer, yaitu bahan pustaka yang isinya bersumber pada 

temuan penelitian. Sumber kepustakaan sekunder dapat dipergunakan 

sebagai penunjang. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin 

diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan 

dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, sesuai yang 

tercantum pada daftar pustaka.  

Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada 2 kriteria, 

yakni: 1) prinsip kemutakhiran (kecuali untuk penelitian historis) dan 2) 

prinsip relevansi. Prinsip kemutakhiran penting karena ilmu berkembang 

dengan cepat. Sebuah teori yang efektif pada suatu periode mungkin sudah 

ditinggalkan pada periode berikutnya. Dengan prinsip kemutakhiran, 

peneliti dapat beragumentasi berdasar pada teori-teori yang pada waktu itu 

dipandang paling representatif. Hal serupa berlaku juga terhadap telaah 

laporan-laporan penelitian. Prinsip relevansi diperlukan untuk 

menghasilkan kajian pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang 

diteliti. 

10. Metode Penelitian 

Berisi uraian antara lain: lokasi dan tempat penelitian, alat dan bahan, 

populasi dan sampel penelitian, prosedur pengambilan dan analisis data.  

a. Bahan atau materi penelitian, yang dapat berwujud populasi atau 

sampel, harus dikemukakan dengan jelas dan disebutkan sifat-sifat atau 

spesifikasi yang harus ditentukan. 

b. Alat yang dipakai untuk menjalankan penelitian harus diuraikan dengan 

jelas dan kalau perlu, disertai dengan gambar dan keterangan-

keterangan. 
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c. Prosedur pengambilan data memuat uraian yang cukup terinci tentang 

cara melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data. Variabel yang 

akan dipelajari dan data yang akan dikumpulkan, diuraikan dengan 

jelas, termasuk jenis kisarannya. 

d. Analisis, hasil mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis 

hasil. 

 

2.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran (kalau ada) 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian 

dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama. Tatacara 

penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada   Lampiran 14. 

2. Lampiran 

Dalam lampiran (jika ada), terdapat keterangan atau informasi yang 

diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuesioner, dan sifatnya 

melengkapi usulan penelitian. 
 

Secara ringkas, format penyusunan proposal penelitian adalah : 

Halaman Sampul 

Halaman Persetujuan Pembimbing 

Judul Penelitian 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Hipotesis Penelitian (jika ada) 

F. Asumsi Penelitian (jika diperlukan) 

G. Batasan Masalah 

H. Definisi Istilah atau Definisi Operasional (jika diperlukan) 

I. Tinjauan Pustaka 

J. Metode Penelitian 

K. Daftar Pustaka 

L. Lampiran 
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BAB III 

SKRIPSI 
 

Seperti halnya dengan usulan penelitian, skripsi dibagi 3 bagian, yaitu bagian awal, 

bagian utama, dan bagian akhir, tetapi isinya lebih luas. 

3.1 Bagian Awal 

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, 

abstrak, abstract, kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar/grafik, daftar lampiran, daftar simbol. 

1. Halaman Sampul 

Halaman sampul berisi: lambang Universitas Tadulako,  judul, kata 

skripsi, nama dan nomor induk mahasiswa (kata NIM tidak perlu ditulis), 

dan diikuti dengan nama lengkap program studi, jurusan, fakultas, 

universitas dan waktu (bulan tahun) yudicium. Semua huruf dicetak 

dengan huruf kapital. Komposisi huruf dan tata letak masing-masing 

bagian diatur secara simetris, rapi dan serasi. (Lampiran 10). 

2. Halaman Judul 

Lembaran  judul terdiri dari 2 bagian: lembar judul  halaman pertama, isi 

dan formatnya sama dengan halaman sampul,  tetapi  diketik di atas kertas 

putih. Lembar halaman  judul  yang kedua ditambahkan dengan tulisan: 

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 

Program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi ..... pada jurusan ........ 

FMIPA Universitas Tadulako. Contoh halaman judul ini dapat dilihat pada 

Lampiran 11. 

3. Halaman Persetujuan 

Ada 2 macam halaman persetujuan. Halaman persetujuan pertama memuat 

persetujuan dari pembimbing. Hal-hal yang dicantumkan dalam halaman 

persetujuan pembimbing dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Halaman persetujuan yang kedua berisi pengesahan skripsi oleh dewan 

penguji, dan dekan. Dalam halaman pengesahan penguji dicantumkan 

tanggal-bulan-tahun pelaksanaan ujian, tanda tangan, nama lengkap dan 

NIP dari masing-masing dewan penguji dan dekan (Lampiran 12). 

4. Halaman  Pernyataan  

Halaman ini berisi pernyataan bahwa isi skripsi tidak merupakan jiplakan, 

juga bukan dari karya orang lain. Contoh pernyataan terdapat pada 

Lampiran 13. 

5. Abstrak 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia. Kata abstrak ditulis di tengah 

halaman dengan huruf kapital, font 14, simetris, di batas atas bidang 

pengetikan dan tanpa tanda titik. Contoh penulisan abstrak dapat dilihat 

dalam  Lampiran 14. 

Abstrak disajikan secara padat, intisari skripsi yang mencakup judul, 

tempat pelaksanaan penelitian, tujuan, metode yang digunakan, hasil-hasil 

yang diperoleh, yang ditulis dalam 1 paragraf. Teks dalam abstrak diketik 

dengan spasi tunggal  dan panjangnya tidak lebih dari 150 kata. Kata kunci 
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ditempatkan di bawah paragraf akhir. Jumlah kata kunci berkisar antara 3 

sampai 5 kata, dan ditulis secara alphabetis. 

6. Abstract 

Sama dengan point 5, tetapi ditulis dalam bahasa Inggris 

7. Kata Pengantar 

Dalam kata pengantar, diuraikan secara singkat pentingnya skripsi 

disusun, serta harapan-harapan positif yang ingin dicapai dari hasil 

penelitian. Dalam kata pengantar juga dicantumkan ucapan terima kasih 

yang ditujukan kepada: orang, lembaga, organisasi, dan atau pihak lain 

yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan 

menyelesaikan penulisan skripsi. 

Tulisan kata pengantar diketik dengan huruf kapital, font 14, simetris di 

atas batas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Teks kata pengantar 

diketik dengan 2 spasi dengan menggunakan bahasa baku. Panjang teks 

tidak lebih dari 2 halaman kertas ukuran A4. Pada bagian akhir teks (pojok 

kanan-bawah) dicantumkan kata penulis tanpa menyebutkan nama. 

8. Halaman Persembahan (boleh ada) 

9. Daftar Isi 

Di dalam halaman daftar isi memuat judul bab dan judul sub bab yang 

disertai dengan nomor halaman tempat pemuatannya di dalam teks. Semua 

judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul sub bab hanya 

huruf awal setiap kata saja yang diketik dengan huruf kapital. Daftar isi 

hendaknya menggambarkan garis besar organisasi keseluruhan isi skripsi. 

Jarak antara  bab adalah 2 spasi, sedangkan antara sub bab adalah 1 spasi. 

10. Daftar Tabel  

Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel serta nomor 

halaman untuk setiap tabel. Judul tabel harus sama dengan judul tabel yang 

terdapat dalam teks. Judul tabel yang memerlukan lebih dari satu baris, 

jarak baris 1 spasi. Antara judul tabel diberi jarak 2 spasi.  

11. Daftar Gambar/Grafik 

Pada halaman daftar gambar/grafik dicantumkan nomor gambar/grafik, 

judul gambar/grafik, dan nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. 

Judul gambar/grafik yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan 

jarak 1 spasi. Antara judul gambar/grafik yang satu dengan yang lainnya 

diberi jarak 2 spasi.  

12. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, serta halaman 

tempat lampiran itu berada. Judul lampiran yang memerlukan lebih dari 

satu baris diketik dengan jarak 1 spasi. Antara judul lampiran yang satu 

dengan lainnya diberi jarak 2 spasi.  

13. Daftar Simbol/Istilah 

Jika dalam suatu skripsi, banyak digunakan tanda-tanda lain yang 

mempunyai makna esensial dalam teks maupun rumus, maka perlu ada 

daftar simbol/istilah yang memuat lambang-lambang atau tanda-tanda 

tersebut. Antara simbol yang satu dengan yang lainnya diberi jarak 2 spasi. 
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3.2 Bagian Utama 

Bagian utama skripsi mengandung bab-bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran. 

1. Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat 1) latar belakang, 2) rumusan masalah, 3) tujuan 

penelitian, 4) kegunaan/manfaat penelitian, 5), hipotesis penelitian, 6) 

asumsi penelitian dan 7) ruang lingkup/batasan masalah. Hal-hal tersebut 

hampir sama dengan yang dikemukakan pada proposal penelitian dan 

mungkin sudah lebih diperluas. 

2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka isinya hampir sama dengan yang dikemukakan pada 

usulan penelitian, dan mungkin telah diperluas dan disempurnakan dengan 

keterangan-keterangan yang dikumpulkan selama pelaksanan penelitian. 

3. Metode Penelitian 

Berisi uraian antara lain: lokasi dan tempat penelitian, alat dan bahan, 

populasi dan sampel penelitian, prosedur pengambilan dan analisis data. 

Bahan atau materi penelitian harus dinyatakan spesifikasinya. Untuk 

penelitian di laboratoriurn, haruslah disebutkan asal, cara penyiapan, sifat 

fisis, dan susunan kimia bahan yang dipakai. Hal ini diperlukan agar peneliti 

lain yang ingin menguji ulang penelitian itu tidak sampai salah langkah. 

Alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian diuraikan dengan 

jelas dan sedapat-dapatnya disertai dengan gambar. 

Kesulitan-kesulitan yang timbul selama penelitian dan cara pemecahannya 

perlu sekali ditampilkan, agar para peneliti yang akan berkecimpung dalam 

bidang penelitian yang sejenis terhindar dari hal-hal tidak menyenangkan. 

4. Hasil  

Dalam penelitian yang menguji hipotesis, laporan mengenai hasil-hasil yang 

diperoleh sebaiknya dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi uraian 

tentang karakteristik masing-masing variabel. Bagian kedua memuat uraian 

tentang hasil pengujian hipotesis. 

Data untuk masing-masing variabel/parameter yang dilaporkan dapat diolah 

dengan teknik statistik/deskriptif. Setiap variabel dilaporkan dalam sub bab 

tersendiri dengan merujuk pada rumusan masalah atau tujuan penelitian. 

Materi yang disajikan dalam Bab IV adalah temuan-temuan yang penting 

dari variabel/parameter yang diteliti dan hendaknya dituangkan secara 

singkat dan jelas. Rumus dan langkah perhitungan yang digunakan untuk 

menghasilkan temuan tersebut sedapat mungkin diletakkan dalam lampiran. 

Temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk data statistik, tabel, ataupun 

grafik tidak dengan sendirinya bersifat komunikatif. Penjelasan tentang hal 

tersebut masih diperlukan. Namun, bahasan pada tahap ini perlu dibatasi 

pada hal-hal yang bersifat faktual, tidak mencakup pendapat peneliti.  

5. Pembahasan 

Tujuan pembahasan adalah: 1) menjawab masalah penelitian, atau 

menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai, 2) menafsirkan temuan-

temuan penelitian, 3) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam 

kumpulan pengetahuan yang telah mapan, 4) memodifikasi teori yang ada 
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atau menyusun teori baru, dan 5) menjelaskan implikasi-implikasi lain dari 

hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. 

Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian, harus 

disimpulkan secara eksplisit hasil-hasil yang diperoleh. Penafsiran terhadap 

temuan-temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-

teori yang ada. Pengintegrasian temuan penelitian kedalam kumpulan 

pengetahuan yang sudah ada dilakukan dengan jalan menjelaskan temuan-

temuan penelitian dalam konteks khasanah ilmu yang lebih luas. Hal ini 

dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian yang diperoleh 

dengan teori dan temuan empiris lain yang relevan. Hal ini tidak berarti 

mengulang uraian yang telah ada di dalam Bab II. 

Membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan temuan penelitian 

lain yang relevan akan mampu memberikan taraf kredibilitas yang lebih 

tinggi terhadap hasil penelitian. Tentu saja suatu temuan akan menjadi lebih 

dipercaya bila didukung oleh hasil penelitian orang lain. Namun sebaiknya 

tidak hanya hasil penelitian yang mendukung penelitian saja yang dibahas 

dalam bagian ini. Pembahasan justru akan lebih menarik jika di dalamnya 

dicantumkan juga temuan orang lain yang berbeda, dan pada saat yang sama 

mampu memberikan penjelasan teoritis ataupun metodologis bahwa 

temuannya memang lebih akurat. 

Pembahasan hasil penelitian menjadi lebih penting manakala hipotesis 

penelitian yang diajukan ditolak. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah 

hipotesis ditolak. Pertama, faktor nonmetodologis, seperti adanya intervensi 

variabel lain sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan 

hipotesis yang diajukan. Kedua, karena kesalahan metodologis, misalnya 

instrumen yang digunakan tidak sahih atau kurang reliabel. Dalam 

pembahasan, perlu diuraikan lebih lanjut letak ketidaksempurnaan 

instrumen yang digunakan. Penjelasan tentang kekurangan atau kesalahan-

kesalahan yang ada akan menjadi salah satu pijakan untuk menyarankan 

perbaikan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

6. Kesimpulan dan Saran 

Isi kesimpulan penelitian lebih bersifat konseptual dan harus terkait 

langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, 

kesimpulan penelitian terkait secara substantif dengan temuan-temuan 

penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumya.  

Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, 

pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian. Saran hendaknya tidak keluar 

dari batas-batas lingkup dan implikasi penelitian. 

Saran yang baik dapat dilihat dari rumusan yang rinci dan operasional. 

Artinya, jika orang lain hendak melaksanakan saran itu, ia tidak mengalami 

kesulitan dalam menafsirkan atau melaksanakannya. Disamping itu, saran 

yang diajukan hendaknya bersifat spesifik. Saran dapat ditujukan kepada 

perguruan tinggi, lembaga pemerintah ataupun swasta, atau pihak lain yang 

dianggap layak dan relevan. 
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3.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir mengandung daftar pustaka dan lampiran. 

1. Daftar pustaka 

Bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka harus sudah 

disebutkan dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan 

sebagai bahan bacaan, tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan ke 

dalam daftar pustaka. Sebaliknya, semua bahan pustaka yang disebutkan 

dalam teks skripsi harus dicantumkan dalam daftar pustaka. 

2. Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data dan foto-foto dokumentasi 

penelitian atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian 

yang telah disajikan dalam bagian utama skripsi. 

3. Riwayat Hidup 

Riwayat hidup penulis skripsi  disajikan secara naratif dan menggunakan 

sudut pandang orang ketiga (bukan menggunakan kata saya atau kami). Hal-

hal yang perlu dimuat dalam riwayat hidup adalah nama lengkap, tempat 

dan tanggal & lahir, alamat tetap, riwayat pendidikan, pengalaman 

berorganisasi yang relevan, dan prestasi yang pernah diraih selama belajar 

di perguruan tinggi maupun pada waktu duduk di bangku sekolah dasar dan 

menengah. Bagi yang sudah berkeluarga dapat mencantumkan nama 

suami/istri dan putra-putrinya. Riwayat hidup diketik dengan spasi 1. Pas 

Foto yang ditampilkan berupa Pas Foto berpakaian normatif seperti Pas Foto 

Ijazah. 

4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kepala Laboratorium 

atau Kepala Kelurahan/Desa atau Kepala Instansi Tempat/Lokasi 

Pelaksanaan Penelitian. Surat Keterangan bahwa Mahasiswa, Nama …. 

No.Stambuk ….. dengan Judul Penelitian ….. benar telah melaksanakan 

penelitian di tempat ini. 

5. Surat Keterangan Publikasi 

Surat Keterangan Publikasi dari Pengelola Jurnal, bahwa Naskah Artikel 

dengan Judul ….. telah/akan dipublikasikan pada Jurnal ….. Volume ….. 

No. ….. Tahun ….. .  Naskah Artikel Publikasi  merupakan bagian Lampiran 

dan terjilid bersama Skripsi. 

6. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi
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Secara ringkas sistimatika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:  

SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI 

HALAMAN PERNYATAAN 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR: GRAFIK, DIAGRAM, BAGAN, PETA, dsb.  

DAFTAR SIMBOL/ISTILAH 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Hipotesis Penelitian (jika ada) 

1.6 Asumsi Penelitian (jika diperlukan) 

1.7 Batasan Masalah 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN       

RIWAYAT HIDUP 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI 

SURAT KEPUTUSAN (SK)  PEMBIMBING SKRIPSI
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BAB IV 

TATA CARA PENULISAN 
 

Tata cara penulisan meliputi: bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, daftar dan 

gambar, dan penulisan nama. 

4.1 Bahan dan Ukuran 

Bahan dan ukuran mencakup: naskah, sampul, wama sampul, tulisan pada 

sampul dan ukuran. 

1. Naskah 

Naskah dibuat di atas kertas HVS 70g/m2 ukuran A4 dan tidak bolak-balik. 

2. Sampul 

Sampul dibuat dari kertas Buffalo atau yang sejenis, dan sedapat-dapatnya 

diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik (hard cover). Tulisan 

yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul 

dan contohnya tertera pada Lampiran 9. Pada punggung sampul dituliskan  

judul, nama, skripsi, tahun. 

3. Warna sampul 

Warna sampul adalah warna merah maron, huruf berwarna perak. 

 

4.2 Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan: jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas 

tepi, pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, 

perincian ke bawah, dan letak simetris. 

1. Bidang pengetikan 

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut: 

a. Tepi atas  : 4 cm   c.  Tepi kiri      : 4 cm 

b. Tepi bawah : 3 cm   d.  Tepi kanan  : 3 cm 

2. Jenis huruf 

Naskah diketik dengan huruf Times New Roman ukuran font 12, dan untuk 

seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama. Bagian-bagian tertentu, 

menggunakan ukuran yang berbeda seperti berikut: 

a. 14 point : judul bab.  

b. 12 point :  judul sub bab, teks induk, abstrak, lampiran, daftar simbol, 

daftar isi, kata pengantar, dan daftar pustaka. 

c. 10 point : kutipan blok, teks di dalam bagan/gambar, catatan akhir, 

catatan kaki, indeks, header, footer, nomor halaman. 

Penggunaan huruf normal, miring (italic), tebal (bold), dan garis bawah 

(underline) sebagai berikut. 

a. Normal : Teks induk, abstrak, kata kunci, tabel, gambar, bagan, 

catatan, lampiran. 

b. Miring :  kata dalam bahasa asing dan bahasa daerah, istilah 

yang belum lazim, isi kata kunci, judul rujukan dan 

judul jurnal dalam daftar pustaka.,  

c. Tebal  : judul bab, judul sub bab. Bagian penting dari suatu 

contoh dicetak bold-italic, 

d. Garis bawah   :  Garis bawah tidak boleh dipergunakan, kecuali dalam 
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hal- hal yang khusus. 

3. Bilangan dan satuan 

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat, 

misalnya: Sepuluh gram bahan .......... 

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya 

berat telur 50,5 g. 

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, 

misalnya : mg, kg, Cal., N/m  Nm-1 

4. Jarak baris 

Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi, kecuali abstrak, kutipan langsung, judul 

daftar tabel, daftar gambar dan daftar pustaka yang lebih dari 1 baris, diketik 

dengan jarak 1 spasi ke bawah. 

a. Skripsi dicetak dengan spasi ganda (2 spasi), kecuali judul gambar, 

grafik, lampiran, tabel, dan daftar pustaka diketik dengan 1 spasi..  

b. Judul bab dicetak 2 spasi di bawah kata bab dan nomor bab.  

c. Jarak antar akhir judul bab dan awal teks adalah 4 spasi.  

d. Jarak antara akhir teks dengan sub judul 3 spasi dan jarak antara subjudul 

dengan awal teks berikutnya 2 spasi  

e. Jarak antara paragraf adalah 3 spasi.  

f. Jarak antar baris dalam satu rujukan adalah 1 spasi. 

g. Jarak antara satu rujukan dengan rujukan yang lain dalam daftar pustaka 

adalah 2 spasi. 

h. Spasi antara dua kata atau karakter tidak boleh terlalu renggang.  

i. Tepi kiri dan kanan harus rata (full justification).  

j. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran diketik 2 spasi, 

kecuali antara  subbab-subbab diketik 1 spasi. Jika lebih dari satu baris 

maka jarak antara baris diketik 1 spasi. 

5. Paragraf dan Penomoran 

a. Awal paragraf dan baris selanjutnya sejajar dengan huruf pertama judul 

sub bab peringkat 1, judul sub bab peringkat 2 dan seterusnya. 

b. Kata dan tanda baca yang mengikutinya tidak ada spasi. 

c. Tanda baca dan kata yang mengikutinya berjarak satu spasi. 

d. Bagian awal skripsi diberi nomor halaman angka Romawi kecil di tengah 

bagian bawah.  

e. Nomor halaman bagian inti dan bagian penutup skripsi diberi dengan 

angka Arab di kanan bawah, kecuali nomor halaman pada bab baru tidak 

dinampakkan.  

f. Nomor halaman untuk lampiran ditulis dengan menggunakan angka 

Arab, di sudut kanan bawah, lanjutan nomor halaman sebelumnya. 

g. Halaman antar bab diberikan kertas pembatas sesuai warna sampul 

skripsi yang berisi hanya logo Untad berukuran 80 x 90 mm dan 

diletakkan simetris bidang pengetikan. 

6. Permulaan Kalimat 

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat harus 

dieja. Misalnya: Sepuluh ekor tikus. 
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7. Rincian ke bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, 

pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. 

Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di depan rincian 

tidaklah diperkenankan. 

Contoh : 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………..

.……………………………………………………………………………... 

1. …………………………………………………………….......................

....……………………………………………………………................... 

a. ………………………………………………………….…………..…

………………………………………………………………………... 

1) …………………………………………………………………..…

…..………………………………………………………………… 

a)  …………………………………………………………………. 

 

4.3 Penomoran 

Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel (daftar), gambar, dan 

persamaan. 

1. Halaman 

a. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke daftar 

lampiran, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. 

b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (BAB I) sampai 

ke halaman terakhir, memakai angka arab sebagai nomor halaman. 

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan bawah, kecuali pada 

halaman bab tidak dicantumkan nomor. 

d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 2 cm dari 

tepi bawah, font 10. 

2. Tabel dan Gambar (Daftar) 

Tabel dan Gambar (daftar) diberi nomor urut dengan angka  arab. Nomor 

tabel dimulai dengan nomor bab.  

Contoh :  Tabel 2.1  Distribusi hambatan jenis batuan sedimen  

3. Persamaan 

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis, reaksi kimia dan 

lain-lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan diternpatkan di 

dekat batas tepi kanan. Nomor persamaan dimulai dengan nomor bab. Huruf 

pertama dari persamaan ditempatkan 1,2 cm batas kiri bidang. 

Misalnya : 

PbSO4 (s) +  2NaI(aq)    PbI2(s)  +  Na2SO4(aq)   ..................................     (4.1)  
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4.4 Tabel (Daftar) dan Gambar 

1. Tabel (Daftar) 

a. Nomor tabel (daftar) yang diikuti dengan judul ditempatkan rata kiri tabel 

(daftar), tanpa diakhiri dengan titik. Nomor tabel dimulai dengan nomor 

bab, font 12. 

b. Jika judul tabel lebih dari 2 baris maka judul tabel dipenggal rata kanan 

tabel. Huruf pertama baris kedua dan seterusnya ditempatkan di bawah 

huruf pertama judul tabel.    

c. Tabel (daftar) tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, 

sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman 

lanjutan tabel (daftar), dicantumkan nomor tabel (daftar) dan kata 

lanjutan, tanpa judul. 

d. Kolom-kolom diberi nama, diketik simetris, ukuran font 12 dan dijaga 

agar pemisahan antara yang satu dengan yang lainnya cukup tegas. 

e. Jika tabel (daftar) lebih lebar dari ukuran, lebar kertas, sehingga harus 

dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkan di 

sebelah kiri kertas.. 

f. Isi tabel diketik dengan font 12, dan bilamana dianggap padat dapat 

disesuaikan sampai minimal font 10. 

g. Letak tabel diatur simetris bidang pengetikan 

h. Tabel (daftar) yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, 

ditempatkan pada lampiran. 

2. Gambar 

a. Bagan, grafik, peta dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan). 

b. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di 

bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik. Nomor gambar dimulai 

dengan nomor bab. 

c. Gambar diberikan bingkai dan tidak boleh dipenggal. 

d. Keterangan gambar dituliskan pada tempat yang lowong menyatu di 

dalam gambar/bingkai gambar dan jangan pada halaman lain. 

e. Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas 

gambar baris diletakkan di sebelah kiri kertas. 

f. Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya sewajar-

wajamya (jangan terlalu kurus atau terlalu gemuk). 

g. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan 

interpolasi atau ekstrapolasi. 

h. Letak gambar diatur simetris bidang pengetikan 

i. Judul gambar diletakan simetris. Jika lebih dari 2 baris maka huruf 

pertama baris kedua dan seterusnya ditempatkan di bawah huruf pertama 

judul gambar.    
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4.5 Bahasa 

1. Bahasa yang dipakai 

Bahasa yang dipakai ialah Bahasa Indonesia yang baku (ada subyek dan 

predikat, dan supaya lebih sempurna, ditambah dengan obyek keterangan). 

2. Bentuk Kalimat 

Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua 

(saya, aku, kami, engkau dan lain-lainnya), tetapi dibuat berbentuk pasif. 

Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, saya diganti dengan 

penulis. 

3. Istilah 

a. Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang sudah di 

Indonesiakan. 

b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, ditulis dengan huruf miring. 

4. Ejaan 

Ejaan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 

5. Kesalahan yang sering terjadi: 

a. Kata penghubung, seperti “sehingga”, dan ”sedangkan”, tidak boleh 

dipakai memulai suatu kalimat. 

b. Kata depan, misalnya “pada”, sering dipakai tidak pada tempatnya, 

misalnya diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat) 

c. Kata “dimana” dan “dari” sering kurang tepat pemakaiannya, dan 

diperlakukan tepat seperti kata "where" dan "of” dalam bahasa Inggris. 

d. Awalan “ke“ dan “di“ harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. 

e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. 

f. Tanda titik koma dapat dipakai, untuk memisahkan kalimat yang setara 

di dalam suatu kalimat majemuk sebagal pengganti kata penghubung. 

g. Tanda hubung atau tanda pisah (-) dan garis miring (/) diketik rapat 

dengan huruf yang mendahuluinya dan mengikutinya. 

h. Tanda =, >, <, +, -, x, :, diketik dengan spasi 1 ketukan sebelum dan 

sesudahnya. 

 

4.6 Penulisan Nama 

1. Nama penulis yang diacu 

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar 

pustaka, nama yang lebih dari satu nama dengan garis penghubung, nama 

yang diikuti dengan singkatan, dan derajat kesarjanaan. 

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama 

akhirnya saja, dan kalau lebih dari 2 orang, hanya nama akhir penulis 

pertama yang dicantumkan diikuti dengan dkk, atau et. al.: 

a. Menurut Calvin (1978) .... 

b. Pirolisis ampas tebu (Othmer dan Fermstrom, 1943) menghasilkan .... 

c. Bensin dapat dibuat dari metanol (Meisel dkk, 1976) .... Yang membuat 

tulisan pada contoh (c) berjumlah 4 orang, yaitu Meisel S.L., Mc. 

Collough, J.P. Leckthaler, C.H., dan Weisz, P.B. 

d. Jika tulisan yang dikutip berasal dari kutipan: ...... (Thaib dalam Dahlan, 

2004)....  Yang membuat tulisan pada contoh tersebut adalah Thaib dan 
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dikutib oleh Dahlan. 

2. Nama penulis dalam daftar pustaka 

Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak 

boleh hanya penulis pertama ditambah dkk atau et. al. saja. Ketentuan dalam 

penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada Lampiran 13. 

 

4.7 Catatan Bawah, Istilah Baru dan Kutipan 

1. Catatan Bawah 

Sebaiknya (kalau tidak perlu sekali) dihindari penggunaan catatan bawah. 

Ditulis dengan jarak satu spasi. 

2. Istilah Baru 

Istilah-istilah baru yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia dapat 

digunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kaIi perlu 

diberikan padanannya dalam bahasa asing (dalam kurung). Kalau banyak 

sekali menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah di 

belakang. 

3. Kutipan 

Kutipan ditulis daiam bahasa aslinya, kalau lebih dari tiga baris, diketik satu 

spasi, dan kalau kurang dari 3 baris, dua spasi. Diketik menjorok ke dalam. 

Tidak diterjemahkan, namun boleh dibahas sesuai dengaan kata-kata 

penulis. Kutipan bahasa asing ditulis dengan huruf miring. 

4. Kata Arab  

Transliterasi mengikuti SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

Nasional R.I. 



 

Panduan Penyusunan Skripsi  26 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Aziz, A., 2003, Menyusun Rancangan peneitian Kualitatif, PT.Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 

 

Malik, A., 2002, Panduan Teknis Penyusunan Skripsi Sarjana Sains.  UI Press. 

Jakarta. 

  

Romberg, T.A., 1992, Perspectives on Scholarship and Research Methods, 

Macmillan Publishing Company, New Yor 

 

Usman, M. 2006. Pedoman Penyusunan Skripsi FKIP Untad, Untad Press, Palu.  

 

 

Contoh jurnal : 

 

Muhammad, R., 2012.  Reconstructionof Paleoclimate at Palu Valley, Central  

Sulawesi. J. MIPA Tadulako, 1 (1) : 63-76 

 

 

 

 

 

volume 
nomor halaman 



 

Lampiran – Lampiran Panduan Penyusunan Skripsi  27 

Lampiran 1 Pengajuan Topik/Tema/Judul Skripsi 

Kepada: 

Yth. Ketua Jurusan/Program Studi ………………….. 

        Fakultas MIPA Universitas Tadulako 

Di, 

       Tempat 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : ............................... 

Stambuk : ............................... 

Jurusan/Prodi : .............................. 

SKS/IPK : ............................... 

Mengajukan judul/topik skripsi sebagai berikut : 

1.   ............................................................................................................................  

2.   ............................................................................................................................  

3.   ............................................................................................................................  

Saya berharap salah satu topik/tema/judul/skripsi yang saya ajukan dapat disetujui, 

dan dalam penyusunan skripsi saya akan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan 

oleh pihak Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. 

Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih. 

 

Palu, [Tanggal, Bulan, Tahun] 

Hormat Saya 

(4 Spasi) 

Nama 

NIM 
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Lampiran 2  Halaman  Persetujuan Pembimbing 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

(Times New Roman, 14, Normal, Bold) 

(4 spasi) 

Judul  : [Judul] (jika lebih dari 1 kalimat diketik 1 spasi) 

(2 spasi) 

Nama : [Nama Mahasiswa]  

(2 spasi) 

Stambuk : [Stambuk mahasiswa]  

(3 spasi) 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Proposal/Hasil 

 

(3 spasi) 

    Palu, [Tanggal, Bulan, Tahun] 

 (2 spasi) 

Pembimbing I Pembimbing II 

(4 spasi) 

[Nama Lengkap] [Nama Lengkap] 

NIP. ................... NIP. .................... 

(2 spasi) 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan ........ 

FMIPA Universitas Tadulako 

(4 spasi) 

[Nama Lengkap] 

NIP.  ................... 
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Lampiran 3 Permohonan Melaksanakan Seminar Proposal/Hasil/Sidang 

Sarjana 
 

Kepada: 

Yth. Ketua Jurusan/Program Studi ………………….. 

        Fakultas MIPA Universitas Tadulako 

Di, 

       Tempat 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama :  .......................................................  

NIM :  .......................................................  

Bermohon untuk melaksanakan Seminar Proposal/Hasil/Sidang Sarjana dalam 

rangka penyelesaian tugas akhir. 

 

Judul :  ................................................................................................  

   ................................................................................................  

Pembimbing I :  ................................................................................................  

Pembimbing II :  ................................................................................................  

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih 

 

 Palu, [Tanggal Bulan  Tahun] 

Mengetahui:                                       Mahasiswa 

1.  Pembimbing I, 

 

 

 

    [Nama Pembimbing I]                   [Nama Mahasiswa] 

    NIP.  ...........................                   NIM.  .................... 

2. Pembimbing II 

 

 

 

   [Nama Pembimbing II] 

   NIP.  ............................ 



 

Lampiran – Lampiran Panduan Penyusunan Skripsi  30 

Lampiran 4  Lembar Penilaian Seminar Proposal 

 

(Kop Surat Fakultas) 

LEMBAR PENILAIAN 

SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA 

Nama  :  .....................................................  

NIM :  .....................................................  

Judul :  .....................................................  

No. Kriteria Indikator 
Bobot (%) 

(a) 

Skor 

(b) 

Nilai 

(axb) 

a. Isi Proposal 

1. 
Perumusan 

Masalah 

- Relevansi judul dan 

masalah 

- Relevansi substansi latar 

belakang dengan rumusan 

masalah 

20   

2. 

Tujuan dan 

Manfaat 

Penelitian 

- Pengembangan iptek 

- Relevansi judul 
10   

3. 
Tinjauan 

Pustaka 

- Relevansi, kemuktakhiran 

dan penyusunan daftar 

rujukan 

10   

4. 
Metode 

Penelitian 

- Ketepatan metode yang 

digunakan 
20   

5. 
Keterbacaan 

Isi Proposal 

- Penggunaan tata bahasa 

yang benar dan 

kebermaknaan kalimat 

- Koherens dan konsistensi 

peralihan dari satu paragraf 

ke paragraf yang lain 

10   

b. Cara Penyajian Isi Proposal 

6. 
Performans 

Penyaji 

- Cara penyajian isi proposal 5   

- Penguasaan isi Proposal 15   

- Kemampuan beragumentasi 10   

Total 100  

       

      Palu  ............................... 

 

      Penilai, 

 

 

 

      …………………………… 

        NIP.  .............................. 
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Catatan :   penilaian langsung menggunakan nilai angka 0-100, dapat dikonversi 

seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. 

 

Nilai Angka 

(NA) 

Nilai Mutu 

(NM) 

Angka Mutu 

(AM) 

Kriteria 

(Permen Dikbud RI No. 49 Th.2014 

tentang Standar Nasional Dikti 

Pasal 23 Ayat 1 dan Pasal 24 Ayat 

1) 

>85 A 4,00 3,70-4,00 

(sangat baik) 

(Usulan proposal layak untuk dilanjutkan 

untuk penelitian tugas akhir) 
81-85 A- 3,70 

76-80 B+ 3,35 2,70-3,35 

(baik) 

(Usulan proposal masih perlu 

disempurnakan) 

71-75 B 3,00 

66-70 B- 2,70 

61-65 C+ 2,35 2,00 -2,35 

(cukup) 

(Usulan proposal masih perlu dikembangkan 

dan tidak wajib seminar ulang) 
56-60 C 2,00 

51-55 D 1,00 

1,00 

(kurang) 

(Usulan proposal masih perlu dikembangkan 

dan wajib seminar ulang) 

< 46 E 0,00 

0,00 

(sangat kurang) 

(Usulan proposal masih perlu dikembangkan 

dan wajib seminar ulang) 
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Lampiran 5  Lembar Penilaian Seminar Hasil 

(Kop Surat Fakultas) 

LEMBAR PENILAIAN 

SEMINAR HASIL PENELITIAN MAHASISWA 

Nama  :  .................................................  

NIM :  .................................................  

Judul :  .................................................  

No. Kriteria Indikator 
Bobot (%) 

(a) 

Skor 

(b) 

Nilai 

(axb) 

a. Isi Skripsi 

1. Pendahuluan 
- Perumusan  masalah 10   

- Tujuan penelitian 5   

2. 
Tinjauan 

Pustaka 

- Relevansi 5   

- Pengacuan daftar 

pustaka 
5   

- Kemutakhiran dan 

keaslian sumber 
5   

3. 
Metode 

Penelitian 

- Kesesuaian dengan 

masalah 
10   

- Ketepatan rancangan 5   

- Ketepatan instrumen 5   

- Ketepatan dan 

ketajaman analisis 
5   

4. 
Hasil 

Penelitian 

- Kesesuaian dengan 

tujuan 
5   

- Kedalaman bahasa 5   

- Originalitas 5   

- Mutu hasil 10   

b. Cara Penyajian Isi Skripsi 

5. 
Performans 

Penyaji 

- Cara penyajian isi 

proposal 
5   

- Penguasaan isi Proposal 10   

- Kemampuan 

beragumentasi 
5   

Total 100  

    

      Palu  ............................... 

 

      Penilai, 

 

 

 

      …………………………… 

        NIP.  .............................. 
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Catatan :  penilaian langsung menggunakan nilai angka 0-100, dapat dikonversi 

seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. 

 

Nilai Angka 

(NA) 

Nilai Mutu 

(NM) 

Angka Mutu 

(AM) 

Kriteria 

(Permen Dikbud RI No. 49 Th.2014 

tentang Standar Nasional Dikti Pasal 

23 Ayat 1 dan Pasal 24 Ayat 1) 

>85 A 4,00 3,70-4,00 

(sangat baik) 

(Usulan proposal layak untuk dilanjutkan untuk 

penelitian tugas akhir) 
81-85 A- 3,70 

76-80 B+ 3,35 2,70-3,35 

(baik) 

(Usulan proposal masih perlu disempurnakan) 
71-75 B 3,00 

66-70 B- 2,70 

61-65 C+ 2,35 2,00 -2,35 

(cukup) 

(Usulan proposal masih perlu dikembangkan 

dan tidak wajib seminar ulang) 
56-60 C 2,00 

51-55 D 1,00 

1,00 

(kurang) 

(Usulan proposal masih perlu dikembangkan 

dan wajib seminar ulang) 

< 46 E 0,00 

0,00 

(sangat kurang) 

(Usulan proposal masih perlu dikembangkan 

dan wajib seminar ulang) 
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Lampiran 6  Persetujuan Perbaikan Skripsi 

 

(Kop Surat Fakultas) 

PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI 

 

Dosen Jurusan/Program Studi ..................... FMIPA UNTAD yang bertandatangan 

di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa: 

 

Nama  :  ............................  

NIM :  ............................  

Judul :  ................................................  

  ................................................   

Tanggal seminar hasil  :    ............................... 

 

Telah menyelesaikan perbaikan skripsi sesuai dengan saran-saran yang diajukan 

pada seminar hasil penelitian mahasiswa yang bersangkutan. 

 

No. 
Nama 

Dosen/NIP 
Unsur Perbaikan 

Tanggal 

Pengesahan 
TTD 

1.     

2.     

...     

    

   Palu, .........................  

   Mengetahui, 

   Moderator Seminar 

 

    .................................. 

   NIP. ......................... 
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Lampiran 7    Halaman  Persetujuan Pembimbing Untuk Sidang Sarjana 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

(Times New Roman, 14, Normal, Bold) 

(4 spasi) 

Judul  : [Judul] 

(2 spasi) 

Nama : [Nama Mahasiswa] 

(2 spasi) 

Stambuk : [Stambuk mahasiswa] 

(3 spasi) 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan. 

(3 spasi) 

 Palu, [Tanggal Bulan Tahun] 

(2 spasi) 

Pembimbing I Pembimbing II 

(4 spasi) 

[Nama Lengkap] [Nama Lengkap] 

NIP. ........... NIP. .............. 

(2 spasi) 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan/Program Studi ........... 

(4 spasi) 

[Nama Lengkap] 
NIP.  ................. 
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Lampiran 8  Lembar Penilaian Ujian Sidang Sarjana 

 

(Kop Surat Fakultas) 

LEMBAR PENILAIAN  UJIAN SARJANA KOMPREHENSIF 

 

 

Nama  :  ........................................  

NIM :  ........................................  

Jurusan  :  ........................................  

Program Studi :  ........................................  

 

HASIL PENILAIAN 

1. Skripsi : ................... 

2. Kemampuan Berargumen : ................... 

3. Penguasanaan Materi : ...................  

4. Kemampuan Menyelesaikan Soal :  ................... 

 Jumlah (a) :   ................... 

 Rata-Rata (a/4) : ................... 

     Palu  ............................... 

 

     Penilai, 

 

 

 

     …………………………… 

       NIP.  .............................. 
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Catatan :   penilaian langsung menggunakan nilai angka 0-100, dapat dikonversi 

seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. 

 

Nilai Angka 

(NA) 

Nilai Mutu 

(NM) 

Angka Mutu 

(AM) 

Kriteria  

(Permen Dikbud RI No. 49 Th.2014 

tentang Standar Nasional Dikti Pasal 

23 Ayat 1 dan Pasal 24 Ayat 1) 

>85 A 4,00 3,70-4,00 

(lulus dengan sangat baik) 81-85 A- 3,70 

76-80 B+ 3,35 
2,70-3,35 

(lulus dengan baik) 
71-75 B 3,00 

66-70 B- 2,70 

61-65 C+ 2,35 2,00-2,35 

(lulus dengan kriteria cukup) 56-60 C 2,00 

51-55 D 1,00 0,00-1,00 

(Tidak lulus) < 46 E 0,00 
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Lampiran 9  Contoh Naskah Pelantikan/Yudicium 

 

PADA HARI INI SENIN TANGGAL SEMBILAN BELAS BULAN MEI DUA 

RIBU DUA BELAS 

 

SAYA ATAS NAMA DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU 

PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TADULAKO MELANTIK DAN 

MEYUDICIUM SAUDARA  MULIAWATI ISMAIL SEBAGAI LULUSAN 

STRATA SATU PRORAM STUDI FARMASI FMIPA UNIVERSITAS 

TADULAKO TAHUN AKADEMIK 2012/2013 

 

DENGAN KELULUSAN INI, SEBAGAI HASIL USAHA DAN KETEKUNAN 

SAUDARA, MAKA SAUDARA BERHAK MENGGUNAKAN PREDIKAT 

AKADEMIK SARJANA FARMASI DISINGKAT  S.Farm. DAN 

MENEMPATKANNYA DI BELAKANG NAMA SAUDARA SESUAI 

KETENTUAN YANG BERLAKU. 

 

SEMOGA ALLAH SUBHANA WATAALA MERIDHOI DAN MEMBERKATI 

SAUDARA DALAM MENGEMBAN PENGETAHUAN YANG SAUDARA 

PEROLEH 

 

ATAS NAMA CIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TADULAKO SAYA MENGUCAPKAN 

SELAMAT ATAS KEBERHASILAN SAUDARA 

 

 

      PALU, 9 MEI 2012 

 

      (disebelah kiri kata “Dekan” dibubuhi paraf”  

Kajur/ koordi/ ketua sidang}  
 

 

      Drs. ABDULLAH, MT 

      NIP. 19620217 199103 1 002  
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Lampiran 10  Halaman Sampul  Proposal/Skripsi 

 

 
 

3,2 cm 

 

 

 (JUDUL) 

(Font : Time New Roman, 14-18,  Spasi 1) 

 

 

 

 

 

PROPOSAL/SKRIPSI 

(Font : Time New Roman, 15, Bold) 

 

 

 

 

 

[NAMA MAHASISWA] 

[NIM] 

(Font : Time New Roman, 13, Bold) 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI [NAMA PRODI] JURUSAN [NAMA JURUSAN] 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS TADULAKO 

(Font : Time New Roman, 14, Bold) 

[BULAN]  [TAHUN] 

(Font : Time New Roman, 15, Bold) 

3,5 cm 

4,5 cm 

4,5 cm 

1 spasi 

1,5 cm 
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Lampiran 11 Halaman Judul Skripsi 

 
 

3,2 cm 

 

 

(JUDUL) 

(Font : Time New Roman, 14-18,  Spasi 1) 

 

 

 

 

SKRIPSI 

(Font : Time New Roman, 15, Bold) 

 

 

 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) 

Program Studi [nama prodi] pada Jurusan [nama jurusan] FMIPA Universitas 

Tadulako 

(Time New Roman, 12, Bold,) 

 

 

 

[Nama Mahasiswa] 

[NIM] 

(Font : Time New Roman, 13, Bold) 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI (NAMA PRODI) JURUSAN (NAMA JURUSAN) 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS TADULAKO 

(Font : Time New Roman, 14, Bold) 

[Bulan]  [TAHUN] 

(Font : Time New Roman, 15, Bold) 

3,5 cm 

4,5 cm 

4,5 cm 

1 spasi 

1,5 cm 
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Lampiran 12  Lembar Pengesahan Dewan Penguji 

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI 

(Times New Roman, 14, Normal, Bold) 

(4 spasi) 

Judul   : Judul 

(2 spasi) 

Nama  : Nama Mahasiswa 

(2 spasi) 

Stambuk  : Stambuk mahasiswa 

(2spasi) 

Disetujui Tanggal : (Tanggal Dinyatakan lulus) 

(3 spasi) 

DEWAN PENGUJI 

(2spasi) 

Ketua 

(2spasi) 

: [Nama Lengkap] ………………… 

Sekretaris 

(2spasi) 

: [Nama Lengkap] ………………… 

Penguji 1 

(2spasi) 

: [Nama Lengkap] ………………… 

Penguji 2 

(2spasi) 

: [Nama Lengkap] ………………… 

Penguji 3 

(2spasi) 

: [Nama Lengkap] ………………… 

Penguji 4 

(2spasi) 

: [Nama Lengkap] ………………… 

Penguji 5 : [Nama Lengkap] ………………… 

(3 spasi) 

 

Mengetahui 

Dekan FMIPA 

Universitas Tadulako 

(4 spasi) 

 

[Nama Lengkap] 

NIP. ……..…… 
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Lampiran 13  Halaman Pernyataan 

P E R N Y A T A A N 

(Times New Roman, 14, Normal, Bold) 

(4 spasi) 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalan tugas akhir ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 

dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

(3 spasi) 

 Palu, [Tanggal Bulan  Tahun] 

 

 Penulis, 

 

  (4 spasi (Ditandatangani)) 

   

 [Nama Mahasiswa] 

 [NIM] 
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Lampiran 14  Contoh Penulisan Abstrak 

ABSTRAK 

(Times New Roman, 14, Normal, Bold) 

(4 spasi) 

 

Penelitian ini adalah penelitian teoritik yang difokuskan pada penelusuran dan 

penelaahan dinamika gelombang spin dalam bahan ferromagnetik satu dimensi 

dengan melakukan pengelompokan bentuk fungsi persamaan nonlinear. Penelitian 

ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk nonlinear gelombang 

spin yang diidentifikasi melalui persamaan gerak yang diperoleh dengan 

menggunakan teori medan elektromagnetik dengan adanya kontribusi medan 

magnetik H dan magnetisasi M yang berubah-ubah terhadap sudut yang dibentuk. 

Terdapat dua kasus penyelesaian persamaan gelombang spin bahan ferromagnetik 

dengan kondisi arah datang gelombang yaitu sudut 
2

0    dan 0 .  

 

(3 spasi) 

Kata kunci :  Hamiltonian dan Fungsi Partisi. 
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Lampiran 15  Penulisan Daftar Pustaka 

 

Penulisan daftar pustaka mengikuti kaidah: nama pengarang, tahun penerbitan, 

judul karangan ditulis miring (italic), edisi, nama penerbit, kota penerbit. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan adalah: 

 

1. Ditulis berdasarkan urutan abjad nama penulis. 

2. Nama pengarang ditulis dengan format: nama keluarga, nama depan. 

3. Gelar tidak disebutkan. 

4. Bila pengarang lebih dari 1 orang, seluruh nama pengarang ditulis, dengan 

ketentuan bila pengarang pertama memiliki nama keluarga, ditulis dengan 

urutan nama keluarga yang disingkat diikuti nama depan.  

 

Tatacara penulisan pustaka 

1. Satu Pengarang 

Friedman, 1990, Capitalism and Freedom, Chicago University Press, Chicago. 

Sanjaya, 2003, Pendahuluan Oseanografi dan Hidrodinamika, Lembaga 

Penerbitan Universitas  Tadulako, Palu. 

2. Pengarang Lebih Dari Satu 

Heidjrahman, R., Sukanto, R., dan  Irawan, 1980, Pengantar Fisika 

Matematika, Bagian penerbitan Fakultas MIPA UGM, Yogyakarta. 

Kasim, S., and Ernest Nagel, 1939, An Introduction to Logic and Scientific 

Method, Harcourt Press, New York. 

Nelson, R., Schultz, and  Slighto, 1971, Structural Physical Geology, Princeton 

University Press, Princeton. 

3. Pengarang Sama 

Kasman, 2006, Mekanika Kuantum, Bagian penerbitan Fakultas MIPA Untad, 

Palu. 

____________, 2006, Kemagnetan Zat Padat, Bagian penerbitan Fakultas 

MIPA Untad, Yogyakarta. 

4. Tanpa Pengarang   

Anonim, 1975, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York. 

Interview Manual, 1969, Ann Arbor, Institute for Social Research, Michigan. 

5. Buku Terjemahan, Saduran atau Suntingan. 

Rusli, M., dan Sandra K., 2005, Kemagnetan Batuan dan Paleomagnetik, 

(Saduran), Jurusan Fisika Universitas Tadulako. Palu. 

Sesa, E., 1993, Analisa Rangkaian. (Terjemahan),  PT. Gravitasi, Jakarta. 

6. Buku Jurnal atau Buletin  

Granger, C.W.J., 1986, Developments in the Study of Co-integrated Economic 

Variables, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol.48 : 215-226, 

Oxford. 

Insukindro dan Aliman, 1999, Pemilihan dan Bentuk Fungsi Empirik: Studi 

Kasus Permintaan Uang Kartal Riil di Indonesia, J. Ekonomi dan Bisnis 

Indonesia,  14 (4) : 49-61. 
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7. Acuan dari Internet berupa Artikel dari Jurnal 

Nama penulis ditulis seperti acuan dari bahan cetak, diikuti secara berturut-turut 

oleh tahun, judul artikel (dicetak miring), nama jurnal volume dan nomor, dan 

diakhiri dengan alamat sumber acuan tersebut disertai dengan keterangan kapan 

diakses, di antara tanda kurung. 

Griffith, A. I., 1995, Coordinating Family and School: Mothering for 

Schooling, Education Policy Analysis, Vol. 3, No. 1, 

(http://oIarn.ed.asu./epaa), diakses 12 Februari 1997. 

8. Acuan dari Internet berupa Bahan Diskusi 

Nama penulis ditulis seperti acuan dari bahan cetak, diikuti secara berturut-turut 

oleh tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi, nama bahan diskusi (dicetak 

miring) dengan diberi keterangan dalam kurung (online), dan diakhiri dengan 

alamat e-mail sumber acuan tersebut disertai dengan keteranqan kapan diakses, 

di antara tanda kurung. 

Wilson, E. D., 1995, Summary pf Citing Internet Sites, NETRAIN discussion 

list, (NETRAIN@ubvm.cc. buffalo..edu, diakses 22 November 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:NETRAIN@ubvm.cc.buffalo..edu
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Lampiran 16  Contoh Berita Acara Yudicium 

 

(Kop Surat Program Studi) 

BERITA ACARA YUDICIUM 

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu empat belas. 

 

Telah DIYUDICIUM mahasiswa: 

Nama   : SUPIATI 

No. Stambuk   : G 101 10 001 

Program Studi   : Fisika 

Jurusan   : Fisika 

 

Tgl. Ujian Komprehensif  : 1 Oktober 2014 

Nilai Ujian Sarjana Komprehensif : …………… (Nilai Mutu) 

IPK  Mata Kuliah  : ……………  

IPK Akhir  : …………… 

Predikat Yudicium  : ………………………………… 

 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. 

 

      Palu, 1 Oktober 2014 

 

DEWAN PENGUJI 

Ketua, 

 

Yutdam Mudin, S.Si., M.Si                   

NIP. 197106161997021001 

  

Sekretaris, 

 

Abd. Rahman, S.Si., M.Si 

NIP. 196507141997021001 

 

Catatan Predikat Kelulusan Program Sarjana (Permen Dikbud RI No. 49 Th.2014 tentang 

Standar Nasional Dikti Pasal 24 Ayat 2): 

1 IPK 2,76 – 3,00 = Memuaskan  

2 IPK 3,01 – 3,50 = Sangat Memuaskan, ketentuan nilai ujian Sarjana minimal B 

3 IPK 3,51 – 4,00 = Pujian, dapat diberikan dengan ketentuan masa studi maksimal 8 

Semester tidak pernah mengulang mata kuliah dan nilai Ujian Sarjana A. 

 



 

Lampiran – Lampiran Panduan Penyusunan Skripsi  47 

Lampiran 17  Contoh Berita Acara Ujian Sarjana Komprehensif 

 

(Kop Surat Program Studi) 

BERITA ACARA UJIAN SARJANA KOMPREHENSIF 

 

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu empat belas. 

 

Telah dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa: 

Nama : SUPIATI 

No. Stambuk : G 101 10 001 

Program Studi : Fisika 

Jurusan : Fisika 

Judul Skripsi : Metode Pindai Manual dalam Analisis Unsur Logam Berat pada 

rentang Panjang Gelombang Cahaya Tampak-Ultra Violet 

 

dihadapan Dewan Penguji yang terdiri dari: 

Ketua :  Yutdam Mudin, S.Si., M.Si. 

Sekretaris :  Abdul Rahman, S.Si., M.Si.  

Anggota : 1.  Sandra, S.Si., M.Si. 

   2.  Sabhan, S.Si., M.Si. 

   3.  Anis Nismayanti, ST., M.Si. 

    4.  Yutdam Mudin, S.Si., M.Si. 

    5.  Dedy Farhamsa, S.Si., MT. 

 

Sesuai hasil perhitungan/penilaian Dewan Penguji, yang bersangkutan memperoleh 

nilai ujian komprehensif  

Nilai Angka (NA) Nilai Mutu (NM) Angka Mutu (AM) Kriteria  

   
 

Berdasarkan hasil rapat Dewan Penguji, yang bersangkutan dinyatakan: 

1. LULUS 

2. TIDAK LULUS. 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. 

    

    Palu, 1 Oktober 2014 

 

DEWAN PENGUJI 

Ketua, 

 

 

 

Yutdam Mudin, S.Si., M.Si                   

NIP. 197106161997021001 

Sekretaris, 

 

 

 

Abd. Rahman, S.Si., M.Si 

NIP. 196507141997021001 



 

Lampiran – Lampiran Panduan Penyusunan Skripsi  48 

Lampiran 18  Contoh Daftar Hadir Penguji Ujian Sarjana Komprehensif 

 

(Kop Surat Program Studi) 

DAFTAR HADIR PENGUJI UJIAN SARJANA KOMPREHENSIF  

SARJANA STRATA SATU (S1) 

MAHASISWA JURUSAN/PRODI FISIKA FMIPA UNIVERSITAS TADULAKO 

 

Nama : SUPIATI 

No. Stambuk : G 101 10 001 

Program Studi : Fisika 

Jurusan : Fisika 

Judul Skripsi : Metode Pindai Manual dalam Analisis Unsur Logam Berat pada 

rentang Panjang Gelombang Cahaya Tampak-Ultra Violet 

 

No. Nama Dewan Penguji Jabatan Tanda Tangan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Yutdam Mudin, S.Si., M.Si. 

Abdul Rahman, S.Si., M.Si. 

Sandra, S.Si., M.Si. 

Sabhan, S.Si., M.Si. 

Anis Nismayanti, ST., M.Si. 

Yutdam Mudin, S.Si., M.Si. 

Dedy Farhamsa, S.Si., MT. 

 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Palu, 1 Oktober 2014 

Ketua, 

 

 

           

Yutdam Mudin, S.Si., M.Si 

NIP. 197106161997021001 
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Lampiran 19 Susunan Acara Penyelenggaraan Ujian Sarjana Komprehensif 

FMIPA UNTAD 

 

SUSUNAN ACARA PENYELENGGARAAN UJIAN SARJANA KOMPREHENSIF  

 FMIPA UNTAD  

 

1) Pembukaan Ujian Sarjana Komprehensif oleh Ketua Dewan Penguji. 

2) Mempersilahkan mahasiswa/calon sarjana memasuki ruangan sidang. 

3) Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan: 

- Lembar “clearing” Administrasi mahasiswa/ calon sarjana 

- Skripsi yang telah dijilid bersama lampiran : 

a. artikel publikasi, beserta surat keterangan bahwa artikel tersebut 

berjudul . . . . . . . . . . dipublikasikan pada jurnal . . . . . . . . . . , volume, 

No dan Tahun. 

4) Konfirmasi kesediaan mahasiswa bersangkutan untuk menjalani prosesi 

ujian sarjana: 

(a) bila bersedia dalam kondisi sehat wal-afiat, dilanjutkan ke butir 5), 

(b) bila tidak bersedia maka tidak akan dilanjutkan. 

5) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan abstrak skripsinya, 

waktu maksimal 10 menit. 

6) Ketua sidang memberi kesempatan kepada para Dewan Penguji 1, 2, 3, 4 

dan 5 untuk mengajukan pertanyaan dan memberi penilaian dengan alokasi 

waktu : 

a. Penguji 1   : 15 – 20 menit 

b. Penguji 2   : 15 – 20 menit 

c. Penguji 3   : 15 – 20 menit 

d. Penguji 4 (Pembimbing I) : 10 – 15 menit 

e. Penguji 5 (Pembimbing II) : 10 – 15 menit 

7) Mahasiswa dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang dan Dewan Penguji 

melakukan penilaian/penentuan kelulusan. 

8) Dewan Penguji memberi keputusan hasil penilaian: LULUS atau TIDAK 

LULUS. 

9) Mahasiswa dipersilahkan kembali memasuki ruangan sidang untuk 

melanjutkan prosesi ujian sarjana. 

10) Ketua sidang membacakan Berita Acara Ujian Sarjana Komprehensif. 

11) Mahasiswa yang lulus, langsung diyudicium oleh Dekan atau yang 

mewakili, dalam hal ini Wakil Dekan atau Ketua Jurusan atau Mahasiswa 

yang tidak lulus dalam ujian sarjana dapat mengajukan permohonan ujian 

sarjana ulang berdasarkan waktu yang disepakati oleh Dewan Penguji. 

12) Ketua Sidang membacakan Berita Acara Yudisium. 

13) Kesan-kesan dari mahasiswa yang telah lulus. 

14) Pesan-pesan dari Ketua Sidang dan/atau yang mewakili Dewan Penguji 

15) Penandatanganan skripsi (yang telah dijilid). Ditandatangani oleh Dewan 

Penguji dan Ketua Jurusan. 

16) Penutup: Ujian Sarjana Komprehensif ditutup oleh Ketua Dewan Penguji. 
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Catatan: 

 Foto bersama mahasiswa yang lulus dengan Dewan Penguji, sebagai 

dokumen jurusan/prodi. 

 Mahasiswa yang lulus, mengisi buku alumni yang telah disiapkan oleh 

jurusan/prodi dan menempelkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6, 1 lembar 

pada buku tersebut. 

 Tandatangan lembaran bukti dan penyerahan skripsi kepada: 1) Pembimbing 

I; 2) Pembimbing II; 3) Jurusan/Prodi; 4) Subag Akademik dan 

Kemahasiswaan FMIPA; 5) Perpustakaan FMIPA; 6) Perpustakaan UNTAD; 

dan 7) Arsip Mahasiswa. 

 Mahasiswa yang telah lulus, melanjutkan ke : 

a. pengisian buku alumni pada subag akademik dan Kemahasiswaan FMIPA 

UNTAD, disertai dengan menempel pas foto 4 x 6 1 lembar pada buku 

tersebut. 

b. Input data alumni (Tracer Study Alumni) secara online. Silahkan di ruang 

ICT dekanat Fakultas MIPA UNTAD. 
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Lampiran 20 Contoh Undangan Ujian Sarjana Komprehensif 

 

(Kop Surat Program Studi) 

Nomor  : 2742/UN28.1.28/TU/2014       Palu,  19 September 2014 

Lampiran : 1 (satu) Exp. 

Perihal  : Undangan Ujian Sarjana Komprehensif 

 

Kepada Yth.  : Bapak/Ibu ……………………………… 

 

di- 

    P a l u 
 

 
Dengan  hormat  kami  mengundang  Bapak / Ibu  untuk  hadir 

selaku Panitia/Penguji dalam ujian  sarjana Sdr (i) : 

N a m a : Sitti Hardianti Gani 

No. Stambuk  : G 101 09 007 

Judul Skripsi : RANCANG BANGUN SISTEM PENYIRAMAN 

TANAMAN SECARA OTOMATIS 

MENGGUNAKAN SOIL MOISTURE SENSOR 

SEN0057 BERBASIS MIKROKONTROLLER 

ATMEGA328P 

yang akan dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal  : Senin, 22 September 2014 

J a m  : 13.00 WITA – Selesai 

Tempat  : Ruang Seminar Jurusan Fisika 

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu  diucapkan terima kasih.  
 
 
Mengetahui: 
an. Dekan, 
Wakil Dekan Bid. Akademik 
     
 
 
Dr. Umrah, M.Si 
NIP. 196212311989032006 

 
 
Ketua Jurusan Fisika 
 
 
 
Yutdam Mudin, S.Si.,M.Si 
NIP.197106161997021001 
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Lampiran Surat Nomor : 2742/UN28.1.28/TU/2014 
 

NO. N A M A GOL. JABATAN KETERANGAN 

1. Yutdam Mudin, S.Si.,M.Si III/c Ketua  

2. Abd. Rahman, S.Si.,M.Si III/d Sekretaris  

3. Moh. Dahlan Th. Musa, S.Si.,MT III/c Penguji I Mekanika 

4. Anis Nismayanti, ST., M.Si. III/a Penguji II Listrik Magnet 

5. Dr. Syahrul Ulum, M.Si. IV/a Penguji III Gelombang 

6. Dr. Elisa Sesa, M.Si. III/c Penguji IV Termodinamika 

7. Yutdam Mudin, S.Si.,M.Si III/c Penguji V 
Fisika 

Matematika 

 
 
 

Palu,  19 September 2014 

Mengetahui: 
an. Dekan, 
Wakil Dekan Bid. Akademik 
     
 
 
Dr. Umrah, M.Si 
NIP. 196212311989032006 

 
 
Ketua Jurusan Fisika 
 
 
 
Yutdam Mudin, S.Si.,M.Si 
NIP.197106161997021001 

 


