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Mahasiswa yang akan

menempuh skriPsi

mengamhilform
1. pengajuan judul skripsi

darisitus
http://osti. unikama.ac.id.

kemudian
mengkonsulltasikan judul

ke talon dosen
pembtmbing skriPsi dan

membawa l juduljurnal
internasional dan 2 judul
jurnal nasional, kemudian
form ditanda tangani

Pentuan pembimbing

skripsi I disesuaikan dengan

keahlian dan rumPun ilmu

dosen, sedangkan
pembimbing skriPsill
sebagai pembimbing

format penulisan skriPsi. SK

Pembimbing SkriPsi

disahkan oleh Dekan

Mahasiswa melaksanakan

seminar proposal (berisi

latar belakanS, tujuan
penelitian, dan metode
penelitian)

Kaprodi/Dekan melakukan

penilaian kelayakan toPik
yang diajukan. Penilaian

kelayakan meliPuti:

a. Topik yang diajukan

belum pernah diajukan
sebelumnya, jika sudah

mahasiswa mampu
menjelaskan
kelebihannya.

b. Permasalahan dan

tuiuan ielas
c. Datanya daPat diiangkau

d. Memiliki kontribusi
terhadap
pengembangan ilmu dan

kebutu-
han

Pengaiuan Jtrdul

Skripsi
(Pra-Propoposal)

Form
pendaftaran

proposal

Pendaftaran

Proposal Skripsi

Penentuan Pembimbing

Skripsi I dan ll

Seminar Proposal
Berita acara

seminar
proposal,

proposal skipsl

Disetujui
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o Jika proposal disetujui
kemudian diserahkan ke

'. staf administrasi.

o -. Jika proposal tidak disetujui
'maka dilakukan Proses
revisi. Setelah selesai

diserahkan ke staf.

Matasiswa melaksana ka n

penelitian sesuai toPik
propoial skripsi yang telah

disetujui dosen
pembimbing lpada objek
riset.

Mahasiswa menyusun

laporan skripsi, dan

mengkonsultasikan format
penulisan kepada dosen
pembimbing ll.

Mahasiswa melaksanakan

Seminar Hasil yang diikuti

oleh mahasiswa minimal 5

orang dan dipimpim oleh

dosen pembimbing. Jika

tidak terdapat revisi daPat

mendaftarkan Uiian

Skripsi.

Mahasiswa harus

mengikuti Seminar Hasil

darimahasiswa lain

sebagai syarat untuk
mengikuti Ujian SkriPsl

sebanyak minimal6 kali

Mahasiswa mendaftarkan

Ujian Skripsi dengan

menyertakan Form Syarat

Skripsi, Form Konsultasi,

Lap. Skripsi, Form Seminar

Hasil.

Kartu Seminar

Hasil

Form

konsultasi,
laporan skripsi

Berita Acara
Seminar Hasil,

Laporan Skripsi,
hasil penelitian

Form syarat

Uiian Skripsi,

Form konsultasi,

lap. skripsi,
form. Seminar

hasil
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Mahasiswa melaksanakan

Ujian Skripsi yang diPimPin

oleh dosen pembimbing

sebagai Ketua Sidang, dan

dihadiri oleh 2 orang

dosenlpenguji.

Jika mahasiswa dapat
mempertahankan hasil
penelitiannya maka dapat
lulus tanpa revisi

{dokumen skripsi tidak ada

perubahan)atau lulus

dengan revisi.

Jika mahasiswa tidak lulus
harus mengulang ujian

skripsi dengan
menjadwalkan lagi Ujian

Skripsi

Berita Acara

Ujian Skripsi,

Laporan Skripsi,

Hasilpenelitian

Disetujui : Dekan Dibuat: Kaprodi
Dokumen terkendoli,tidak boleh digandakan,honya untuk kalangan internal

, Keperluan pengondaan dan distribusi hanya seiiin PPM

of t Xdtut Suastika, M.Si Muhammad Priyono Tri5., M.Eng
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