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PERHATIAN
Setiap mahasiswa diharuskan secara mandiri membaca dengan teliti
dan memahami dengan saksama isi buku pedoman penyusunan
tugas akhir tanpa harus menunggu diberi peringatan oleh
Fakultas/Jurusan/Program Studi.

ii

KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas karunia-Nya, buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Program Sarjana
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya (FIB UB) Edisi 2020, rampung
disusun. Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir ini diterbitkan untuk memberikan
informasi dan penjelasan kepada seluruh sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen
dan tenaga kependidikan FIB UB, bahkan pihak luar fakultas, tentang bentuk,
tujuan, dan ketentuan tugas akhir yang berlaku bagi program pendidikan Strata-1 di
lingkungan FIB UB.
Setiap mahasiswa program Strata-1 di FIB UB wajib melaksanakan Tugas
Akhir/ Skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Keberhasilan
penyusunan tugas akhir mahasiswa sangat ditunjang oleh pemahaman dan
pelaksanaan yang benar, berdasarkan berbagai aturan dan petunjuk yang berfungsi
sebagai pedoman. Oleh karena itu, penerbitan buku pedoman ini sangat penting
artinya bagi lancarnya pelaksanaan tugas akhir S1 di lingkungan FIB UB.
Ungkapan terima kasih yang tak terhingga, kami sampaikan kepada semua
pihak yang telah mengambil bagian dalam penyusunan Buku Pedoman ini.
Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas
pelaksanaan pendidikan Strata-1 di FIB UB.

Dekan,

Prof. Dr. Agus Suman, S.E., D.E.A
NIP 196006151987011001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Skripsi
a. Skripsi merupakan karya ilmiah tertulis yang disusun oleh mahasiswa, sesuai
dengan kaidah dan etika keilmuan, dibawah bimbingan dosen yang berkompeten
dan merupakan cerminan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan atau humaniora pada lingkup keilmuan tertentu
(Peraturan Rektor UB No. 223/PER/2010: Pasal 1, ayat 1).
b. Skripsi merupakan tugas akhir yang wajib disusun/dilaksanakan oleh setiap
mahasiswa program sarjana di Universitas Brawijaya(Peraturan Rektor UB No.
223/PER/2010: Pasal 1, ayat 2).
c. Skripsi adalah matakuliah nonperkuliahan dan mempunyai beban studi 6 sks
(Peraturan Rektor UB No. 223/PER/2010: Pasal 4).
1.2 Tujuan
Penyusunan skripsi ditujukan untuk memberi bekal dasar kepada mahasiswa
dalam menyusun suatu karya ilmiah tertulis untuk menuangkan daya kritis, analisis
dan sintesis mahasiswa terhadap suatu fenomena atau masalah dengan
memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dari perspektif
lingkup bidang keilmuan pada program studi dimana mahasiswa terdaftar
(Peraturan Rektor UB No. 223/PER/2010: Pasal 2).
1.3 Bentuk Tugas Akhir di Fakultas Ilmu Budaya
a. Penelitian
Penelitian sesuai bidang ilmu yang ditekuni
b. Penciptaan karya (sastra dan seni rupa)
c. Kegiatan akademik seperti:
1) Mengikuti program akademik dengan komponen penelitian sesuai bidang
ilmu di universitas mitra
2) Publikasi artikel di jurnal ilmiah nasional/internasional terakreditasi atau
yang diakui Kemendiknas dalam bidang ilmu yang sesuai
3) Karya ilmiah sesuai bidang ilmu yang disajikan dalam seminar
nasional/internasional di bawah pembimbingan dosen berkompeten dan
diterbitkan dalam prosiding seminar tersebut
4) Karya ilmiah di bawah bimbingan dosen yang berkompeten dan
dikompetisikan di tingkat nasional/ internasional sesuai bidang ilmu

1

1.4 Syarat Akademik
Seorang mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tugas akhir program
sarjana apabila sudah memenuhi syarat-syarat akademik sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan,
b. Telah mengumpulkan sejumlah 120 SKS,
c. IP kumulatif sekurang-kurangnya 2,00,
d. Tidak memiliki nilai E dan nilai D/D+ tidak melebihi 10% dari beban kredit
yang sudah ditempuh pada saat pengajuan judul skripsi, namun dengan
persetujuan Kaprodi, mahasiswa dapat mengulang matakuliah tersebut pada
semester yang sama dengan pengambilan skripsi. Pada saat mendaftarkan ujian
skripsi maka nilai E tidak boleh ada dan nilai D/D+ tidak boleh melebihi 10 dari
beban kredit yang sudah ditempuh.
e. Lulus matakuliah yang berhubungan dengan dasar-dasar penelitian, metode
penelitian, dan penulisan proposal penelitian (bagi pendaftar skripsi reguler
penelitian).
f. Telah berkonsultasi dengan dan mendapat persetujuan dari dosen Penasehat
Akademik untuk mengajukan usulan tugas akhir
g. Mahasiswa yang telah mengikuti program akademik dengan komponen
penelitian sesuai bidang ilmu di universitas mitra dapat mengajukan
laporan/karya ilmiah yang ditulis dalam program tersebut sebagai tugas akhir
dengan ketentuan:
1) menulis kembali laporan/karya ilmiah sesuai format penulisan skripsi di
Fakultas Ilmu Budaya dengan dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang
sudah ditetapkan
2) mengikuti ujian skripsi tanpa melalui proses seminar proposal dan seminar
hasil.
h. Mahasiswa yang memiliki artikel sesuai bidang ilmu yang telah diterbitkan
dalam jurnal ilmiah dapat mengajukan artikel tersebut sebagai tugas akhir (lihat
Tabel 1). Artikel ditulis di bawah bimbingan dosen berkompeten yang telah
ditetapkan dan dicantumkan sebagai penulis ke-2. Artikel dilengkapi dengan
halaman sampul (Lampiran 13), halaman pengesahan (Lampiran 14), pernyataan
keaslian (Form 13), dan pernyataan pembimbing sebagai penulis ke-2 (Lampiran
15).
i. Mahasiswa yang memiliki artikel ilmiah sesuai bidang ilmu yang telah disajikan
dalam seminar nasional/internasional dan diterbitkan dalam prosiding seminar
dapat mengajukan artikel tersebut sebagai tugas akhir. Artikel ditulis di bawah
pembimbingan dosen berkompeten yang telah ditetapkan and dicantumkan
sebagai penulis ke-2. Artikel dilengkapi halaman sampul (Lamp. 13), halaman
pengesahan (Lamp. 14), pernyataan keaslian (Form 13), dan pernyataan
pembimbing sebagai penulis ke-2 (Lampiran 15. Mahasiswa wajib melaksanakan
seminar hasil dan ujian skripsi dengan nilai akhir sesuai hasil seminar dan ujian
tersebut.
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Tabel 1. Ketentuan Tugas Akhir dari Artikel di Jurnal Ilmiah
Kategori/
Status
Akreditasi
Jurnal

Tahap
Penyusunan
Tugas Akhir
Seminar
Proposal
Seminar Hasil
Ujian Skripsi
Nilai

Jurnal
Internasional
Bereputasi

Sinta
1

Sinta
2

Sinta
3

Sinta
4

Sinta
5

Sinta
6

Jurnal
Nasional
Tidak
Terakreditasi

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

tidak

Tidak
Tidak
A

Tidak
Tidak
A

Tidak
Tidak
A

Tidak
Ya
sesuai
hasil
ujian

Tidak
Ya
sesuai
hasil
ujian

Tidak
Ya
sesuai
hasil
ujian

Tidak
Ya
sesuai
hasil
ujian

Ya
Ya
sesuai hasil
seminar dan
ujian

j. Mahasiswa berprestasi dalam kompetisi karya ilmiah tingkat nasional/
internasional di bawah bimbingan dosen yang berkompeten tetap wajib menulis
kembali artikel ilmiahnya sesuai format penulisan skripsi di Fakultas Ilmu
Budaya dengan dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang sudah ditetapkan.
Mahasiswa dibebaskan dari seminar proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi
dan dinyatakan lulus dengan nilai A. Ketentuan ini diatur dalam Surat Keputusan
Dekan FIB No. 41/2017. Hasil kegiatan atau kompetisi yang tidak diatur dalam
SK Dekan tersebut akan dipertimbangkan oleh Kaprodi dan tim penetapan
skripsi konversi di prodi dengan berkoordinasi dengan jurusan dan fakultas.
k. Syarat akademik tambahan untuk tugas akhir karya sastra dapat dilihat pada
Lampiran 11 (Pedoman Penulisan Tugas Akhir Karya Sastra).
1.5 Syarat Akademik Khusus dari Program Studi
a. Seluruh Prodi : Untuk skripsi reguler penelitian, telah lulus mata kuliah Metode
Penelitian dengan nilai minimal C. Syarat ini berlaku bagi mahasiswa mulai
angkatan 2013.
b. Prodi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris: Telah lulus mata kuliah
Writing dan Structure dengan nilai minimal B. Telah lulus mata kuliah Metode
Penelitian dan Penulisan Proposal Penelitian dengan nilai minimal C. Syarat ini
berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2015.
c. Antropologi: Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Antropologi, Menulis
Etnografi, dan Menulis Kreatif Antropologi dengan nilai minimal C. Syarat ini
berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2015.
d. Prodi Seni Rupa Murni :Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian atau
Metode Penciptaan/Pengkajian dengan nilai minimal C. Telah lulus seluruh
mata kuliah minat penciptaan/pengkajian. Syarat ini berlaku bagi mahasiswa
mulai angkatan 2013.
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e. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia : Telah lulus mata kuliah Dasar-dasar
Penelitian dan Metodologi Penelitian dengan nilai minimal C. Syarat ini berlaku
bagi mahasiswa mulai angkatan 2013.
f. Prodi Sastra Cina : Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan minimal
nilai C dan lulus Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) 4. Syarat ini berlaku bagi
mahasiswa mulai angkatan 2013.
g. Syarat khusus Prodi untuk tugas akhir karya sastra dan tugas akhir konversi hasil
kegiatan akademik diatur oleh Prodi masing-masing.
1.6 Syarat Administratif
Mahasiswa yang hendak mengambil tugas akhir harus memenuhi
persyaratan-persyaratan administratif sebagai berikut:
a. Telah membayar UKT dan tanggungan untuk tahun akademik yang
bersangkutan.
b. Telah memprogram mata kuliah skripsi pada KRS semester yang bersangkutan.
1.7 Rangkaian Kegiatan Penyusunan Tugas Akhir
Kegiatan skripsi merupakan kegiatan penulisan ilmiah yang sesuai dengan kaidah
penulisan ilmiah dalam buku pedoman penulisan skripsi. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan rangkaian sebagai berikut:
a. Persiapan awal skripsi dimulai saat mahasiswa telah mengambil mata kuliah yang
berhubungan dengan dasar-dasar penelitian, metode penelitian dan penulisan
proposal penelitian.
b. Pendaftaran judul skripsi secara resmi minimal pada akhir semester 6 pada bagian
akademik.
c. Pembekalan
d. Penyusunan proposal skripsi dilaksanakan minimal setelah semester 6.
e. Seminar proposal
f. Penulisan skripsi
g. Seminar hasil
h. Ujian skripsi
i. Revisi skripsi (bila diperlukan)
1.8 Plagiarisme dan Sanksi
a. Mahasiswa harus menghindari plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan
menggunakan gagasan dan penemuan orang lain tanpa menyebutkan sumber atau
pengarang yang sebenarnya. Untuk menghindari plagiarisme maka mahasiswa
harus mengutip sumber tulisan dengan benar apabila menggunakan gagasan,
pendapat, teori, fakta, grafik, statistik, atau gambar penulis lain. Pedoman
pengutipan dapat dilihat pada bab penulisan skripsi.
b. Perbuatan plagiarisme akan dikenai sanksi berupa pembatalan nilai ujian,
pembatalan skripsi atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan akademik Universitas
Brawijaya.
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BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN SKRIPSI

2.1 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Skripsi
2.1.1 Pendaftaran Topik dan Judul Skripsi
a. Mahasiswa mengajukan judul skripsi secara online melalui Sistem Skripsi
Online (SISO) minimal pada akhir semester 6 dan sudah memenuhi persyaratan
yang dijabarkan pada Bab 1 (1.3 Syarat Akademik).
b. Pengajuan judul tersebut dilakukan dengan mengisi formulir yang ada dalam
SISO (Form 1).
Catatan:
1. Alur pendaftaran tugas akhir konversi dari kegiatan akademik dapat dilihat
pada Lampiran 9.
2. Rangkaian kegiatan penyusunan Tugas Akhir Karya Sastra dapat dilihat pada
Lampiran 11.
2.1.2 Pembekalan
Pembekalan sebelum penulisan proposal diberikan kepada mahasiswa guna
mempersiapkan para mahasiswa sebelum melakukan proses penelitian. Pembekalan
ini wajib diikuti mahasiswa sebagai prasyarat untuk melaksanakan seminar proposal
penelitian. Materi pembekalan akan mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. Dasar pemikiran dan tujuan kegiatan penulisan skripsi program sarjana.
b. Tatacara penyusunan dan pembimbingan penulisan skripsi program sarjana.
c. Kode etik penulisan karya ilmiah.
2.1.3 Penyusunan Proposal
Dalam penyusunan proposal, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen
pembimbing. Format penyusunan proposal disesuaikan dengan bidang yang dipilih
serta program studi mahasiswa sebagai berikut:
a. Proposal Penelitian Linguistik:
- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kajian Pustaka
- Bab III : Metode Penelitian
b. Proposal Penelitian Sastra:
- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kajian Pustaka
- Bab III : Metode Penelitian
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c. Proposal Penelitian Sastra untuk Program Studi Sastra Inggris
- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kajian Pustaka dan Metode Penelitian
d. Proposal Penelitian Pendidikan:
- Bab I
: Pendahuluan
- Bab II
: Kajian Pustaka
- Bab III : Metode Penelitian
e. Proposal Penelitian Antropologi:
A. Latar Belakang
B. Rumusan Permasalahan
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Tinjauan Pustaka
F. Kerangka Teori
G. Metode Penelitian
H. Sistematika Penyusunan
f. Proposal Pengkajian Seni:
- Bab I: Pendahuluan
1. Latar belakang
2. Rumusan masalah
3. Tujuan dan manfaat
- Bab II: Kajian Pustaka
1. Penelitian terdahulu
2. Teori dan konsep pendukung penelitian
- Bab III: Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
2. Sumber data
3. Teknik pengumpulan data
4. Analisis data
g. Proposal
Penciptaan Seni:
- BAB I: Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Rumusan Ide Penciptaan
3. Tujuan dan Manfaat
- BAB II: Konsep Penciptaan
1. Kajian Sumber Penciptaan
2. Landasan Penciptaan
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3. Konsep Perwujudan
4. Konsep penyajian karya
2.1.4 Seminar Proposal
a. Setelah mahasiwa memprogram skripsi dalam KRS dan proposalnya telah
disetujui oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa dapat mengajukan seminar
proposal.
b. Seminar proposal wajib dihadiri oleh dosen pembimbing serta minimal 10
mahasiswa.
c. Keterangan lebih lengkap tentang seminar proposal terdapat pada Bab III.
2.1.5 Penulisan Skripsi
Setelah melaksanakan seminar proposal, mahasiswa melanjutkan penulisan
skripsi dengan terus berkonsultasi kepada dosen pembimbing. Keterangan lebih
lanjut mengenai penulisan skripsi terdapat pada Bab VI dan VII.
2.1.6 Seminar Hasil
a. Seminar ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penulisan skripsi kepada
khalayak guna mendapatkan saran dan masukan demi penyempurnaan hasil
penelitian.
b. Seminar hasil wajib dihadiri oleh dosen pembimbing, penguji dan minimal 10
mahasiswa.
c. Tugas penguji adalah memberikan masukan untuk perbaikan skripsi mahasiswa
(tanpa memberi nilai).
d. Mahasiswa yang akan menyelenggarakan seminar mengisi formulir yang dapat
di unduh di web fib.ub.ac.id kecuali formulir penilaian harus diambil di bagian
akademik jurusan.
e. Keterangan lebih lanjut berkaitan dengan seminar hasil terdapat pada Bab IV.
2.1.7 Ujian Skripsi
a. Mahasiswa melaksanakan ujian skripsi dalam kurun waktu maksimum 30 hari
kerja setelah seminar hasil.
b. Ujian skripsi wajib dihadiri oleh dosen pembimbing dan 1 orang dosen penguji
yang memiliki keahlian yang berhubungan dengan topik skripsi yang diujikan.
c. Keterangan lebih lanjut berkaitan dengan ujian skripsi terdapat pada Bab V.
2.1.8 Revisi Skripsi (bila diperlukan)
a. Setelah ujian skripsi, mahasiswa yang bersangkutan melakukan revisi atas
naskah ujian sesuai dengan masukan dari Dewan Penguji.
b. Mengisi formulir laporan penyelesaian penulisan skripsi dengan tandatangan
mahasiswa dan dosen pembimbing dan diketahui dosen Pembimbing Akademik.
Formulir tersebut kemudian diserahkan kepada bagian akademik jurusan.
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c. Menyerahkan Laporan Skripsi (sudah dijilid) pada Fakultas Ilmu Budaya
selambat-lambatnya 2 hari sebelum batas akhir yudisium pada semester yang
bersangkutan.
d. Apabila penyerahan laporan skripsi melebihi batas akhir yudisium pada semester
yang bersangkutan maka nilai ujiannya dianggap gugur dan akan dilakukan ujian
ulang dengan memenuhi persyaratan administrasi.
2.2 Pembimbingan Skripsi
2.2.1 Kriteria Dosen Pembimbing Skripsi
Kriteria dosen pembimbing skripsi adalah sebagai berikut:
a. Pembimbing minimal berpendidikan S2 atau mempunyai jabatan fungsional
akademik minimal Lektor.
b. Pembimbing sudah pernah menghasilkan:
• karya ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar nasional atau internasional,
atau
• artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional,
atau
• untuk prodi Seni Rupa Murni, pembimbing sudah menghasilkan karya seni
yang sesuai dengan bidangnya.
c. Pembimbing memiliki bidang pendidikan atau bidang keilmuan yang sesuai
dengan topik skripsi yang diambil oleh mahasiswa bimbingannya.
d. Pembimbing adalah tenaga pengajar tetap Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Brawijaya. Apabila ada kekurangan jumlah tenaga pembimbing, maka tenaga
pengajar tidak tetap Fakultas Ilmu Budaya dapat pula ditugaskan untuk
membimbing skripsi.
e. Pembimbing direkomendasikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) skripsi pada
masing-masing program studi kepada Ketua Program Studi. Kelompok kerja
skripsi ini beranggotakan perwakilan dosen pembimbing dari bidang kajian yang
sesuai dengan topik skripsi.
f. Pembimbing kemudian diusulkan oleh Ketua Program Studi dan disetujui oleh
Ketua Jurusan dan diusulkan ke bagian akademik fakultas untuk penysunan SK
Pembimbing Skripsi.
2.2.2 Tugas Dosen Pembimbing
a. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan skripsi sejak penyusunan
proposal hingga akhir penulisan skripsi
b. Secara khusus pembimbing bertugas untuk membimbing mahasiswa dalam
menyelesaikan penulisan skripsi baik dalam hal isi maupun format
penulisan.pembimbing harus memastikan mahasiswa lulus tidak melebihi masa
studi normal (4 tahun).
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2.2.3 Prosedur Peninjauan Pembimbingan Skripsi
Apabila dalam 2 (dua) semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan
penulisan skripsi, maka Ketua Program Studi dapat melakukan peninjauan terhadap
proses pembimbingan skripsi.
2.2.4 Prosedur Pembimbingan Skripsi
Setelah judul skripsi mahasiswa disetujui dan telah mendapatkan
pembimbing, maka mahasiswa perlu melakukan prosedur bimbingan skripsi
sebagai berikut:
a. Merencanakan proses pembimbingan dengan dosen pembimbing dengan mengisi
Formulir Perencanaan Pembimbingan Skripsi yang ditandatangani oleh
mahasiswa, pembimbing, dan diketahui oleh dosen Pembimbing Akademik (PA)
minimal pada semester 7.
b. Mahasiswa mengumpulkan Formulir Perencanaan Pembimbingan Penulisan
Skripsi (lihat Form 2a) rangkap 4 dengan tiap formulir diserahkan kepada dosen
pembimbing, dosen PA dan Bagian Akademik.
c. Setiap melaksanakan konsultasi mahasiswa harus selalu meminta tanda tangan
pembimbing yang ada pada buku kendali.
2.2.5 Waktu Penyelesaian
a. Waktu penyelesaian skripsi adalah 1 (satu) semester, dan apabila belum selesai
dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) semester atas sepengetahuan dosen
pembimbing dan dosen PA, serta mendapat persetujuan Ketua Program Studi.
b. Mahasiswa mengajukan perpanjangan secara tertulis (lihat Form 2b) kepada
Ketua Program Studi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum semester
berakhir.
c. Apabila mahasiswa tidak mengalami perkembangan penulisan skripsi dalam satu
semester (ditunjukkan dengan seminar proposal) maka Ketua Program Studi
berwenang untuk meninjau ulang pembimbingan mahasiswa yang bersangkutan
dengan berdiskusi bersama dosen pembimbing dan mengambil langkah-langkah
yang diperlukan.
2.3 Artikel Ilmiah
Mahasiswa diwajibkan membuat artikel ilmiah yang merupakan ringkasan
dari skripsi atau yang membahas sebagian temuan penelitian skripsi. Ketentuan
penyerahan artikel ilmiah sebagai berikut:
a. Judul dan abstrak artikel tidak sama persis dengan judul dan abstrak laporan
skripsi.
b. Mahasiswa wajib mengumpulkan dokumen artikel ilmiah dalam format PDF
dalam CD dan jilidan sebanyak 2 (dua) eksemplar dengan warna sampul putih
tidak bermotif dan bentuk penjilidan yang ditentukan oleh Fakultas Ilmu
Budaya.
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c. Dokumen artikel ilmiah dan 2 (dua) eksemplar skripsi diserahkan ke Self Access
Center (SAC).
d. Artikel ilmiah dapat diajukan untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah di dalam
atau di luar FIB dengan melibatkan pembimbing sebagai penulis ke-2.
e. Mahasiswa wajib melapor pada SAC jika artikelnya diterbitkan di jurnal ilmiah
di dalam atau di luar FIB.
f. Jika dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pengumpulan ke SAC artikel ilmiah
tidak diterbitkan dalam jurnal di dalam atau luar FIB, SAC akan
mempublikasikan artikel tersebut dalam repositori skripsi FIB.
Ketentuan penulisan artikel ilmiah adalah sebagai berikut:
a. Kertas yang digunakan untuk mengetik adalah kertas HVS 80 gram ukuran A4
(21 cm x 29,7 cm) warna putih.
b. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12.
c. Artikel ilmiah terdiri dari 10-20 halaman, spasi 1.5 ditulis dalam bahasa Inggris
untuk mahasiswa Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris dan ditulis
dalam bahasa Indonesia untuk mahasiswa program studi yang lain.
d. Tabel dan gambar disajikan dalam bentuk JPEG.
e. Artikel diberi sampul depan. Contoh lihat Form 24.
f. Artikel ilmiah harus disertai lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani
oleh dosen pembimbing dan Kaprodi. Contoh lihat Form12.
g. Penggunaan peringkat rincian penomoran judul dan subjudul mengikuti aturan
yang terdiri atas tiga peringkat, sebagai berikut.
- Judul ditulis dengan huruf besar semua, cetak tebal, dan diletakkan di
tengah dengan ukuran huruf 14.
- Peringkat 1 ditandai dengan angka 2 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan
diletakkan di tepi kiri.
- Peringkat 2 ditandai dengan angka 3 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan
diletakkan di tepi kiri.
- Peringkat 3 ditandai dengan angka 4 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan
diletakkan di tepi kiri.
h. Susunan artikel ilmiah adalah sebagai berikut:
- Judul
- Nama Lengkap
- Abstrak (150 - 300 kata) dan berisi latar belakang, tujuan, landasan teori,
metode, hasil, kesimpulan.
- Kata kunci (antara 3-5 kata)
- Pendahuluan yang mencakup latar belakang, kajian pustaka, dan tujuan
penelitian.
- Metode
- Temuan
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-

Pembahasan
Kesimpulan
Referensi (format seperti aturan dalam skripsi)

2.4 Alur Penyusunan Skripsi
ALUR PENYUSUNAN SKRIPSI

Mahasiswa

Bagian Akademik

Ketua Program Studi

•mengajukan judul
skripsi
•memprogram
skripsi dalam KRS

•Melakukan
Koordinasi dgn
Kaprodi utk
distribusi dosen
pembimbing

•Berkoordinasi
dengan pokja
skripsi untuk
distribusi
pembimbing skripsi

Pembimbing skripsi

Mahasiswa

Mahasiswa

•Melakukan proses
pembimbingan
Skripsi

•Mengajukan dan
melakukan seminar
proposal

•Mengajukan dan
melaksanakan
seminar hasil

Mahasiswa

Dewan Penguji

Mahasiwa

•Mengajukan dan
melaksanakan ujian
skripsi

•Koordinasi Dosen
penguji dan
pembimbing

•Melakukan revisi
dan penjili dan
Skripsi

Gambar 1. Alur Penyusunan Skripsi
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BAB III
SEMINAR PROPOSAL

3.1 Syarat Administratif Pengajuan Seminar Proposal
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat pengajuan seminar proposal
(Sempro) dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM) terbaru.
b. Telah mengikuti seminar proposal skripsi di jurusan yang sama dengan jurusan
mahasiswa yang bersangkutan sebanyak minimal 5 kali.
c. Telah menyelesaikan penulisan proposal skripsi.
d. Mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
e. Melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
• Mahasiswa mengunduh borang pendaftaran seminar proposal di Sistem
Informasi Skripsi Online FIB (SISO).
• Mahasiswa melengkapi borang pendaftaran (bukti pengumpulan laporan
KKN dari SAC dan 5 tandatangan Seminar Proposal pada Buku Kendali)
• Mahasiswa melakukan konfirmasi jadwal pada dosen pembimbing
• Mahasiswa menyerahkan berkas seminar proposalkepada dosen
pembimbing
f. Mendaftarkan seminar proposal ke bagian akademik dan mengambil borang
penilaian seminar proposal untuk diserahkan kepada dosen pembimbing pada
waktu seminar
3.2 Pelaksanaan Seminar Proposal
a. Seminar proposal skripsi wajib dihadiri oleh:
1) minimal 10 mahasiswa
2) dosen pembimbing
b. Durasi seminar proposal skripsi maksimal 90 menit.
c. Tempat seminar proposal skripsi adalah di Fakultas Ilmu Budaya.
d. Moderator dan notulis ditunjuk oleh mahasiswa yang bersangkutan dan bukan
termasuk 10 mahasiswa peserta.
e. Mahasiswa tidak diperkenankan menyediakan makanan/minuman untuk
seluruh peserta seminar proposal.
f. Materi presentasi dengan power point menggunakan bahasa Indonesia, kecuali
Program Studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris menggunakan
bahasa Inggris.
g. Seminar proposal dan ringkasan proposal menggunakan bahasa Indonesia,
kecuali Program Studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris
menggunakan bahasa Inggris.
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3.3 Pelaporan Pelaksanaan Seminar Proposal
Setelah seminar proposal selesai, mahasiswa harus menyerahkan dokumen
seminar proposal skripsi ke bagian Akademik yang terdiri atas:
a. berita acara seminar proposal skripsi.
b. daftar hadir.
c. lembar notulensi masukan seminar proposal skripsi (diketik).
Sementara itu dosen pembimbing menyerahkan nilai seminar proposal melalui
SISO.
3.4 Alur Seminar Proposal
Persiapan Mahasiswa
a. Mahasiswa mengunduh formulir pendaftaran Seminar Proposal di SISO.
b. Mahasiswa melengkapi formulir pendaftaran (bukti pengumpulan laporan
KKN dari SAC + bukti telah mengikuti seminar proposal sebanyak 5
kali.)
c. Mahasiswa melakukan konfirmasi jadwal dosen pembimbing.
d. Mahasiswa menyerahkan berkas ke dosen pembimbing.

Pendaftaran Seminar Proposal
a. Mahasiswa mendaftar ke bagian Akademik Jurusan.
b. Mahasiswa mengambil formulir penilaian seminar proposal di bagian
Akademik Jurusan.
c. Staf Akademik Jurusan mengolah data seminar proposal.

Pelaksanaan Seminar Proposal
h. Mahasiswa menyiapkan Seminar Proposal.
i. Pelaksanaan Seminar Proposal.

Penyerahan Nilai
Dosen pembimbing menyerahkan nilai seminar proposal ke melalui SISO.
Gambar 2. Alur Seminar Skripsi
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BAB IV
SEMINAR HASIL

Seminar hasil skripsi dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penelitian
kepada khalayak guna mendapatkan saran dan masukan demi penyempurnaan
laporan hasil penelitian.
4.1 Syarat Administratif Pengajuan Seminar Hasil
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat pengajuan seminar hasil
dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
terbaru.
b. Telah menghadiri seminar hasil skripsi di jurusan yang sesuai dengan jurusan
mahasiswa yang bersangkutan sebanyak minimal 5 kali dengan melampirkan
fotokopi bukti kehadiran yang terdapat dalam buku kendali.
c. Mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
d. Menyerahkan draft skripsi sebanyak 2 eksemplar kepada bagian akademik
jurusan.
e. Melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
• Mahasiswa mengunduh borang pendaftaran seminar hasil di SISO.
• Mahasiswa melengkapi borang pendaftaran.
• Mahasiswa melakukan konfirmasi jadwal ke dosen pembimbing.

• Mahasiswa menyerahkan berkas ke dosen pembimbing.
f. Mahasiswa mendaftarkan seminar hasil dan mengambil borang penilaian di
bagian akademik jurusan.
g. Mahasiswa PS Sastra Jepang menyerahkan sertifikat JLPT N4 atau setara
dengan N4.
h. Mahasiswa PS Sastra Cina menyerahkan sertifikat HSK 4. Jika mahasiswa
tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka mahasiswa tersebut menunjukkan
bukti telah melaksanakan ujian HSK 4 sebanyak tiga kali.
4.2 Pelaksanaan Seminar Hasil
Seminar hasil skripsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dihadiri minimal 10 mahasiswadari konsentrasi yang sama dengan penulis
skripsi (dapat lintas program studi).
b. Dihadiri oleh dosen pembimbing dan dosen penguji.
c. Durasi seminar hasil skripsi maksimal 90 menit.
d. Tempat seminar hasil skripsi adalah di Fakultas Ilmu Budaya.
e. Moderator dan notulis ditunjuk oleh mahasiswa yang bersangkutan dan bukan
termasuk 10 mahasiswa peserta.
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f.
g.

h.

Mahasiswa tidak diperkenankan menyediakan makanan/minuman untuk
seluruh peserta (termasuk dosen pembimbing) seminar hasil.
Materi presentasi power point, presentasi dan sesi tanya jawab menggunakan
bahasa Indonesia, kecuali Program Studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa
Inggris menggunakan bahasa Inggris.
Sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta menggunakan bahasa Indonesia,
kecuali program studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris
menggunakan bahasa Inggris.

4.3 Pelaporan Pelaksanaan Seminar Hasil
a. Menyerahkan dokumen seminar hasil skripsi yang terdiri dari:
• Berita acara seminar hasil skripsi.
• Daftar hadir.
• Lembar notulensi masukan seminar hasil skripsi (diketik).
b. Waktu penyerahan dokumen seminar hasil skripsi paling lambat 3 hari kerja
setelah pelaksanaan seminar hasil.
c. Revisi laporan skripsi berdasarkan masukan yang diperoleh dalam seminar
hasil skripsi diselesaikan maksimal 30 hari setelah pelaksanaan seminar hasil.
d. Dosen pembimbing menyerahkan nilai melalui SISO.
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4.4 Alur Seminar Hasil

Persiapan Mahasiswa
a. Mahasiswa mengunduh formulir pendaftaran seminar hasil di SISO.
b. Mahasiswa melengkapi formulir pendaftaran (bukti telah mengikuti
seminar hasil sebanyak 5 kali)
c. Mahasiswa melakukan konfirmasi jadwal pembimbing
d. Mahasiswa menyerahkan berkas ke pembimbing dan penguji
e. Khusus Antropologi mahasiswa menyiapkan perolehan data lapangan.

Pendaftaran Seminar Hasil
a. Mahasiswa mendaftar ke bagian Akademik
b. Mahasiswa mengambil formulir penilaian seminar hasil di bagian
Akademik
c. Staf Akademik mengolah data seminar hasil

Pelaksanaan Seminar Hasil
a. Mahasiswa menyiapkan seminar hasil
b. Pelaksanaan seminar hasil

Penyerahan Nilai
Dosen Pembimbing menyerahkan nilai seminar hasil melalui SISO.
Gambar 3. Alur Seminar Hasil
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BAB V
UJIAN SKRIPSI

5.1 Sifat dan Tujuan Ujian Skripsi
a. Ujian skripsi adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai
syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.
b. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa
dalam penguasaan ilmu dan penerapannya sesuai dengan bidang keahliannya.
5.2 Syarat Administratif Pengajuan Ujian Skripsi
Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian skripsi apabila
memenuhi syarat-syarat berikut ini:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat pengajuan ujian skripsi dibuktikan
dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) terbaru.
b. Telah menyelesaikan revisi penulisan skripsi berdasarkan masukan yang
diperoleh dalam seminar hasil skripsi.
c. Mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
d. Telah lulus seluruh mata kuliah (nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dan tidak ada
nilai E). Memiliki IP kumulatif sekurang-kurangnya 2,00 yang dibuktikan
dengan melampirkan transkrip nilai sementara yang bisa diperoleh di bagian
akademik.
e. Mahasiswa PS Bahasa dan Sastra Prancis telah mengikuti tes DELF dengan
hasil setingkat B1.
f. Mahasiswa PS Sastra Jepang dan Pendidikan Bahasa Jepang telah lulus tes
JLPT N3 atau setara N3.
g. Mahasiswa PS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia telah mengikuti Uji
Kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI).
h. Mahasiswa PS Pendidikan Bahasa Jepang menyerahkan sertifikat JLPTN3.
Mahasiswa PS Pendidikan Bahasa Jepang yang tidak lulus tes JLPT N3
sebanyak 3 (tiga) kali wajib menyerahkan bukti nilai tes.
Setelah melengkapi persyaratan di atas, mahasiswa dapat mendaftarkan diri
untuk ujian skripsi dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:
a. Membayar biaya ujian skripsi di Bagian Keuangan.
b. Menyerahkan fotokopi kuitansi pembayaran biaya ujian akhir ke Bagian
Akademik dengan menunjukkan kuitansi aslinya.
c. Mengisi formulir pendaftaran ujian skripsi. Borang ujian skripsi dapat diunduh
di SISO.
d. Menyerahkan pas foto terbaru hitam putih 3x4 sebanyak 2 lembar dan 4 lembar
foto berwarna 3x4 (sesuai dengan ketentuan yang diumumkan oleh Bagian
Akademik).
e. Mengisi biodata mahasiswa.
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f.
g.
h.

Melampirkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir.
Melampirkan fotokopi Akte Kelahiran/Kenal Lahir.
Menyerahkan naskah ujian skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing
sejumlah 2 eksemplar.
i. Menyerahkan sertifikat/ bukti nilai tes kompetensi bahasa sesuai ketentuan
prodi
j. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Program Studi.
Setelah melakukan proses pendaftaran, selanjutnya mahasiswa melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mahasiswa melakukan konfirmasi jadwal ke dosen pembimbing dan penguji.
b. Mahasiswa menyerahkan berkas ke dosen pembimbing dan penguji 3 hari
sebelum pelaksanaan ujian (atau sesuai kesepakatan dengan dosen pembimbing
dan penguji).
c. Bagian akademik selanjutnya akan mengatur segala persiapan pelaksanaan
ujian skripsi bagi seorang mahasiswa.
5.3 Kriteria Dewan Penguji Ujian Skripsi
a. Dewan Penguji ujian skripsi ditentukan oleh Ketua Program Studi berdasarkan
diskusi dan rekomendasi dari kelompok kerja skripsi program studi.
b. Dewan Penguji terdiri atas 2 orang, yaitu Ketua Dewan Penguji yang sesuai
dengan bidang kajian skripsi mahasiswa yang diuji dan dosen pembimbing
sebagai anggota.
c. Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen program studi/instansi
lain yang ditentukan oleh Ketua Program Studi.
d. Ketua Dewan Penguji bertugas untuk memimpin ujian skripsi, menguji, dan
memberikan penilaian.
e. Anggota Dewan Penguji bertugas untuk mengatur kelancaran pelaksanaan
ujian, menguji dan memberikan penilaian.
5.4 Waktu Ujian Skripsi
Waktu yang disediakan untuk ujian skripsi adalah maksimal 90 menit.
5.5 Penilaian
a. Ketua Dewan Penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir
ujian skripsi.
b. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian skripsi, seorang mahasiswa sekurangkurangnya harus mendapat nilai yang setara dengan C.
c. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian skripsi harus melaksanakan
keputusan dewan penguji.
d. Mahasiswa diharuskan menyelesaikan dan menyerahkan laporan skripsi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ujian dengan berkonsultasi
kepada dosen pembimbing dan dosen penguji.
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e.

f.

g.

Apabila sampai batas akhir revisi belum diserahkan maka nilai ujian skripsi
dibatalkan dan mahasiswa wajib melaksanakan ujian ulang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Mahasiswa wajib mengumpulkan dokumen skripsi dalam format PDF dalam
CD dan jilidan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dengan warna sampul putih tidak
bermotif dan bentuk penjilidan yang ditentukan oleh Fakultas Ilmu Budaya.
Komponen nilai skripsi terdiri atas nilai seminar proposal, proses
pemimbingan, dan ujian skripsi.

Tabel 2 Komponen Penilaian Tugas Akhir (Penelitian)
Komponen Penilaian
Seminar Proposal
• Penyajian (Bahasa dan Teknik Presentasi) (1-20)
• Isi proposal (kesesuaian pertayaan penelitian & metode) (1-30)
• Penguasaan materi (1-35)
• Kebaruan (1-15)
Seminar Hasil dan Pembimbingan Skripsi
• Penyajian (Bahasa dan Teknik Presentasi) (1-20)
• Proses pembimbingan (1-25)
• Isi laporan penelitian (proses pengolahan data, dll.) (1- 35)
• Penguasaan materi (1-20)
Ujian
• Abstrak(1-5)
Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, Kesimpulan, Key
words
• Pendahuluan(1-15)
Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan, Manfaat
penelitian
• Kajian Pustaka(1-10)
Teori dan penelitian terdahulu yang relevan untuk
membantu menjelaskan fenomena penelitian dan
menunjukkan keaslian penelitian
• Metode Penelitian (1-10)
Teknik pengumpulan dan analisis data disertai penjelasan
alasan, karakteristik sumber data, setting,lama penelitian,
dan bentuk data
• Hasil dan Pembahasan(1-25)
pemaparan teknik pengolahan dan analisa data, kosistensi
data dengan pertanyaan penelitian, ketajaman analisis
dan sintesis data, dan perbandingan hasil dengan
hipotesis atau hasil sejenis sebelumnya
• Kesimpulan dan Saran (1-10)
Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan
• Penyajian Isi dan Penggunaan Bahasa Tulis (1-10)

Bobot
30%

20%

50%

19

Komponen Penilaian
•
-

Bobot

Organisasi, kejelasan dan tata bahasa yang baik dan
benar
Penggunaan rujukan dari sumber asli dengan cara
merujuk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Presentasi(1-15)
Cara dan sikap presentasi
Penggunaan bahasa
Ketepatan waktu penyajian
Tanya jawab

Panduan penilaian ujian skripsi terdapat pada Matriks Kriteria Penilaian Tugas
Akhir Mahasiswa Program Sarjana.
Tabel 3 Komponen Penilaian Tugas Akhir (Penelitian) Program Studi
Antropologi
Komponen Penilaian
Bobot
Seminar Proposal
30%
• Penyajian (1-15)
• Isi proposal (1-25)
• Penguasaan materi (1-25)
• Rancangan Instrumen Penelitian (1-20)
• Orisinalitas (1-15)
Seminar Hasil dan Pembimbingan Skripsi
• Penyajian (1-15)
• Proses pembimbingan (1-35)
• Penguasaan materi (1-30)
• Proses Pengolahan Data (1-20)
Ujian
• Abstrak(1-5)
Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, Kesimpulan, Key words
• Pendahuluan (1-20)
Latar belakang, Tujuan, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Metode
Penelitian, Sistematika Penulisan
• Kajian Wilayah, Manusia dan Kebudayaan(1-15) Penggambaran
situasi di lapangan yang sesuai dengan tema penelitian
• Temuan Penelitian – Judul Bebas (1-15)
Bagian ini mendeskripsikan permasalahan dan temuan data secara utuh
berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Bagian ini bisa berisi kategori,
jenis, pola, tema dan model yang disajikan berdasarkan data yang ada.
• Analisis atas Temuan Penelitian(1-15)
Bagian ini terdiri atas Analisis Teori danPembahasan/Interpretasi
Temuan.

20%

50%
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Komponen Penilaian
•

•
•
•

Bobot

Penutup (5)
Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan jawaban
atas rumusan masalah. Saran berisi rekomendasi-rekomendasi untuk
penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian yang sama.
Penyajian Isi dan Penggunaan Bahasa Tulis (1-10)
- Organisasi dan kejelasan tata bahasa
- Referencing
Presentasi (1- 5)
- Cara dan sikap presentasi
- Ketepatanwaktu penyajian
Tanya Jawab (1-10)

Tabel 4 Komponen Penilaian Skripsi Penciptaan Program Studi Seni Rupa
Murni
Komponen Penilaian Skripsi Penciptaan
Bobot
1 Seminar Proposal
20%
1. Penyajian / presentasi konsep karya (1-30)
o Sistematika penyajian, isi, dan penggunaan bahasa
o Cara dan sikap presentasi serta ketepatan waktu penyajian
2. Isi proposal (kesesuaian konsep penciptaan s/d metode (1-35)
3. Penguasaan materi (1-35)
2

Seminar Hasil
1. Penyajian (1-10)
2. Proses pembimbingan (1-15)
3. Penguasaan materi (1-20)
4. Isi laporan penciptaan (1- 55)
a. Abstrak (1-5)
Latar belakang, Tujuan, Metode,Hasil, Kesimpulan, Key
words
b. Pendahuluan (1-10)
Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat
c. Konsep Penciptaan (1-10)
Kajian Sumber Penciptaan, Landasan Penciptaan, Konsep
Penciptaan.
d. Metode Penciptaan (1-10)
Tahapan secara sistematik cara mewujudkan karya seni dari
tahap ide (eksplorasi), perencanaan dan pelaksanaan hingga
evaluasi.
e. Pembahasan Karya (1-15)

30%
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Komponen Penilaian Skripsi Penciptaan
Ulasan karya, proses/teknik penciptaan, kesesuaian ide,
konsep, dengan hasil karya rupa.
f. Kesimpulan (1-5)
Refleksi dari hasil cipta karya rupa
3

Bobot

Ujian Skripsi Penciptaan
1. Presentasi dan tanya jawab (1-20)
- Penyajian hasil laporan
- Penguasaan materi
2. Pameran (1-80)
a. Kesesuaian konsep dengan karya, inovasi kekaryaan,
keunikan ide/gagasan, penguasaan bahan dan teknik (1-30)
b. Display produk / hasil karya
Artistik dan Estetika (1- 20)
c. Alat dan bahan pendukung publikasi karya, (pres rilis, poster,
media, caption, kurasi) (1-15)
d. Katalog laporan proses kreatif
Substansi kekaryaan, deskripsi karya (1-10)
e. Apresiator (pengunjung) (1-5)
TOTAL

50%

100%

Panduan penilaian ujian skripsi terdapat pada Matriks Kriteria Penilaian
Mahasiswa Program Sarjana Minat Penciptaan Seni Rupa Program Studi Seni Rupa
Murni.
Total nilai Tugas Akhir kemudian dikonversi menjadi nilai huruf sesuai
tabel berikut:
Tabel 5 Konversi Nilai Tugas Akhir
No.
Nilai Angka
Nilai Huruf
1
81 – 100
A
2
76 – 80
B+
3
71 – 75
B
4
61 – 70
C+
5
56 – 60
C
6
51 – 55
D+
7
45 – 50
D
8
0 – 44
E

Mutu
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,0
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5.6 Alur Ujian Skripsi

Persiapan Mahasiswa
a.
b.
c.
d.
e.

Mahasiswa membayar pendaftaran ujian skripsi ke rekening
Rektor Universitas Brawijaya BNI No. Rek. 0039649393
Mahasiswa mendapatkan slip pembayaran untuk ditukarkan
dengan formulir ujian skripsi di bagian Akademik
Mahasiswa melengkapi formulir ujian skripsi (biodata,foto
berwarna ukuran 3x4, foto hitam putih ukuran 3x4, fotokopi
ijasah, fotokopi akte kelahiran,transkrip nilai sementara)
Mahasiswa melakukan konfirmasi jadwal Pembimbing dan
Penguji
Mahasiswa menyerahkan berkas ke Pembimbing dan Penguji

Pendaftaran Ujian Skripsi
a.
b.
c.

Mahasiswa mendaftar ke bagian Akademik.
Mahasiswa mengambil formulir penilaian ujian skripsi di bagian
Akademik.
Staf Akademik mengolah data ujian skripsi

Pelaksanaan Ujian Skripsi
a. Mahasiswa menyiapkan ujian skripsi
b. Pelaksanaan ujian skripsi

Penyerahan Nilai
Dosen Pembimbing menyerahkan nilai ujian skripsi ke melalui SISO.
Gambar 4. Alur Ujian Skripsi
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BAB VI
TEKNIK PENULISAN SKRIPSI

6.1 Standar Bahasa Penulisan
Laporan skripsi ditulis dalam ragam bahasa baku/formal. Program Studi
Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris.
Program studi lain, yaituProgram Studi Sastra Jepang, Pendidikan Bahasa dan
Sastra Jepang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Prancis,
Bahasa dan Sastra Cina, Antropologi, dan Seni Rupa Murni menggunakan bahasa
Indonesia.
6.2 Standar Teknis Penulisan
6.2.1 Bidang Pengetikan
Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penomoran halaman
adalah sebagai berikut:
a. Kertas yang digunakan untuk mengetik adalah kertas HVS 80 gram ukuran A4
(21 cm x 29,7 cm) warna putih.
b. Margin kertas, untuk pengetikan naskah adalah sebagai berikut:
atas
Kiri
bawah
kanan

: 4 Cm
: 4 Cm
: 3 Cm
: 3 Cm

6.2.2 Penomoran Halaman
Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penomoran halaman
adalah sebagai berikut:
a. Penomoran halaman bagian awal mulai dari halaman sampul dalam sampai
dengan halaman daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil dan
diletakkan di bawah tengah.
b. Halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, dan halaman
pengesahan diperhitungkan sebagai halaman i, ii, dan iii, tetapi nomor
halaman tersebut tidak dicantumkan/ tidak diketik pada lembar tersebut.
c. Halaman abstrak sampai dengan halaman daftar lampiran diberi nomor
dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelanjutan dari halaman sampul
dalam, halaman persetujuan pembimbing, dan halaman pengesahan (misal:
iv, v, ….dst).
d. Nomor halaman bagian isi diletakkan pada pias (jalur) sebelah kanan, berjarak
tiga spasi dari margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) dan angka
terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan teks.
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e.

f.
g.

Letak nomor halaman bagian isi di pojok kanan atas pada setiap halaman,
kecuali halaman pertama setiap bab dan halaman Bagian Awal. Nomor
halaman awal bab dan Bagian Awal ditulis di tengah bagian bawah halaman.
Penomoran halaman untuk bagian lampiran melanjutkan nomor halaman
Daftar Pustaka dan diletakkan di sudut kanan atas.
Contoh bidang pengetikan dan penomoran halaman dapat dilihat pada Form
21.

6.2.3 Penggunaan Huruf dan Spasi
Berikut adalah standar pengetikan skripsi:
a. Pengetikan hanya dilakukan pada satu halaman, tidak bolak- balik.
b. Pengetikan dengan menggunakan komputer.
c. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran huruf
12.
d. Jarak antar baris dalam penulisan teks 2 spasi (spasi ganda).
e. Untuk sampul depan ukuran huruf 14, jenis huruf Times New Roman dicetak
tebal dengan spasi tunggal.
f. Untuk sampul dalam, ukuran huruf 12, jenis huruf Times New Roman dicetak
tebal dengan spasi tunggal.
g. Dicetak dengan tinta warna hitam.
h. Tepi kiri dan kanan teks harus rata (justified).
6.2.4 Penomoran Bab, Anak Bab, dan Paragraf
Penggunaan peringkat rincian penomoran judul dan subjudul mengikuti
aturan yang terdiri atas lima peringkat, sebagai berikut.
a.

Peringkat 1 (judul bab) ditulis dengan huruf besar seluruhnya, cetak tebal, dan
diletakkan di tengah (centered).
Contoh:
BAB II
KAJIAN PUSTAKA

b.

Peringkat 2 ditandai dengan angka 2 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan diletakkan
di tepi kiri.
Contoh:
1.1 Latar Belakang

c. Peringkat 3 ditandai dengan angka 3 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan diletakkan
di tepi kiri.
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Contoh:
2.3.1 Bahasa Periklanan
d. Peringkat 4 ditandai dengan angka 4 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan diletakkan
di tepi kiri.
Contoh:
1.2.1.1 Code Switching Used by Biology Teachers
e. Peringkat 5 ditandai dengan angka 5 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan diletakkan
di tepi kiri.
Contoh:
4.3.1.1.1 Partial Translation Found in the Subtitle
6.3 Standar Penulisan Kutipan
Kutipan adalah pencantuman sebagian atau keseluruhan pernyataan yang
berkaitan dengan tema/topik yang ditulis dalam skripsi. Aturan dasar perujukan atau
pengutipan adalah sebagai berikut.
a. Penulisan rujukan/kutipan diawali atau diakhiri dengan nama akhir/surname
pengarang diikuti tahun dan halaman dalam tanda kurung.
b.

Jika buku ditulis oleh dua orang, penulisan rujukan/kutipan dilakukan dengan
menyebutkan nama akhir/surname dua pengarang diikuti tahun dan halaman
dalam tanda kurung.

c.

Jika buku ditulis oleh lebih dari dua orang, penulisan rujukan/kutipan
dilakukan dengan menyebutkan nama akhir/surname pengarang yang
disebutkan pertama, diikuti dengan et al. kemudian tahun dan halaman dalam
tanda kurung.

d.

Jika nama pengarang tidak disebutkan (tidak ada), penulisan rujukan/kutipan
dilakukan dengan mencantumkan nama lembaga yang menerbitkan, nama
dokumen yang diterbitkan, atau nama koran/majalah.

e.

Jika tahun rujukan tidak disebutkan, tuliskan “Tanpa Tahun”di dalam tanda
kurung setelah nama akhir/surname pengarang.

f.

Jika buku berupa karya terjemahan, penulisan rujukan/kutipan dilakukan
dengan menyebutkan nama akhir/surname pengarang aslinya, kemudian diikuti
tahun dan halaman dalam tanda kurung.
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g.

Jika rujukan bersumber lebih dari dua buku dari pengarang yang berbeda,
disebutkan dalam satu tanda kurung, dengan tanda titik koma sebagai
pemisahnya.

h.

Jika sumber rujukan berasal dari bahasa asing yang tidak menggunakan huruf
latin, maka sumber rujukan yang dituliskan adalah tulisan asli, pelafalannya,
dan terjemahannya.

Contoh:
Kutipan dari halaman 6 dari buku berbahasa Mandarin yang ditulis langsung oleh
orang Tiongkok bernama Yang Jizhou pada tahun 2005 sebagai berikut:
‘果然’表示事实跟预想的或别人说的一样。用在谓语动词/形容词或主语前”,
maka penulisan kutipan di dalam skripsi menjadi:
Yang (2005, hal.6) menjelaskan “果然’表示事实跟预想的或别人说的一样。用
在谓语动词/形容词或主语前。”
[guǒrán de biǎoshì shìshí gēn yùxiǎng de huò biérén shuō de yīyàng. yòng zài
wèiyǔ dòngcí/xíngróngcí huò zhǔyǔ qián.]
果然 menunjukan faktanya sama seperti yang diharapkan atau dikatakan orang lain
dan digunakan sebelum kata kerja predikat / kata sifat atau subjek.
6.3.1 Kutipan Langsung.
6.3.1.1 Kutipan Kurang dari 40 Kata
Apabila isi kutipan kurang dari 40 kata, penulisannya dilakukan secara
integratif (tidak dipisahkan) dalam satu paragraf. Cara penandaan kutipan, yakni (1)
isi pernyataan kutipan ditulis di antara dua tanda kutip (“…”), (2) apabila dalam
pernyataan terdapat tanda kutip, tanda tersebut diganti dengan tanda kutip tunggal
(‘…’), dan (3) nama pengarang buku yang dikutip, tahun penerbitan, dan nomor
halaman dapat disebutkan sebelum atau sesudah kutipan.
Contoh:
Ramlan (1993, hal.1) menjelaskan pengertian paragraf sebagai “bagian dari suatu
karangan atau tuturan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan
satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya.”
6.3.1.2 Kutipan 40 Kata atau Lebih
Apabila isi kutipan terdiri dari 40 kata atau lebih, penulisannya dilakukan
secara terpisah dari suatu paragraf. Cara penandaan kutipan dilakukan dengan cara:
(1) isi pernyataan kutipan tidak ditulis dalam tanda kutip, (2) ditulis 1,2 cm dari
kiri dan kanan, (3) ditulis dengan spasi tunggal, (4) apabila dalam pernyataan yang
dikutip terdapat tanda kutip, tanda tersebut diganti dengan tanda kutip tunggal
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(‘…’), dan (5) nama pengarang buku yang dikutip, tahun penerbitan, dan nomor
halaman disebutkan sebelum kutipan.
Contoh:
Chaer (1990, hal.15) menyatakan sebagai berikut:
Yang disebut sebagai kata sifat secara semantik adalah kata–kata
yang menyatakan atau menerangkan keadaan suatu kata benda,
sedangkan secara morfologis adalah kata–kata yang dapat diulang
disertai dengan imbuhan se – nya, dan secara sintaktik adalah kata–
kata yang dapat diikuti kata sekali dalam bentuk frase yang
menduduki fungsi predikat.
Jadi, kata–kata seperti baik, merah, dan jauh adalah termasuk golongan kata sifat
karena dapat memenuhi kriteria di atas.
6.3.1.3

Kutipan yang Sebagian Dihilangkan
Apabila dalam pengutipan (melalui pertimbangan efisiensi dan keefektifan)
ada beberapa bagian (kata/frasa/kalimat) yang akan dihilangkan, penulisan bagian
tersebut diganti dengan tanda tiga titik (...).

Contoh:
Chaer (1990, hal.15) menyatakan bahwa yang disebut sebagai kata sifat secara
semantik…menyatakan atau menerangkan keadaan suatu kata benda.
6.3.2 Kutipan Tidak Langsung
Kutipan tidak langsung ialah bentuk pengutipan yang dikemukakan dengan
bahasa penulis sendiri berdasarkan isi bacaan yang telah dibacanya. Cara
penandaan kutipan jenis ini, yakni (1) isi pernyataan kutipan tidak ditulis dengan
tanda kutip, (2) ditulis secara integratif (tidak dipisahkan) dalam suatu paragraf,
dan (3) nama pengarang buku yang dikutip, tahun penerbitan, dan nomor halaman
dapat disebutkan sebelum atau sesudah kutipan.
Contoh:
Ramlan (1993) menyatakan bahwa terdapat dua macam hubungan antar kalimatkalimat dalam sebuah paragraf.
6.3.3 Kutipan yang Telah Dikutip dalam Teks yang Lain
Kutipan yang digunakan dalam teks yang lain dapat dikutip apabila benarbenar tidak diperoleh sumber aslinya dan tidak boleh dikutip dari skripsi S1. Pada
prinsipnya penulisan kutipan yang telah dikutip sama dengan penulisan kutipan asli.
Perbedaannya terletak pada penulisan rujukan, dengan menyebutkan “dikutip dari”
atau “cited in” sebelum nama / surname pengutip pertama yang dilanjutkan dengan
tahun dan nomor halaman pengutip pertama.
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Contoh:
Fenomena ‗tip of the tongue‘ dapat diselidiki secara eksperimental menurut Brown
and MacNeill (1966, dikutip dari Wardhaugh 1993, hal. 109).
The tip of the tongue‘ phenomenon can be investigated experimentally, as Brown
and MacNeill (1966, cited in Wardhaugh 1993, p.109) have demonstrated.
6.3.4 Kutipan dari Internet
Kutipan dari sumber online yang berbentuk Word, Excel, PDF dan yang
semacamnya yang memiliki nomor halaman, maka penulisan kutipan tersebut pada
dasarnya sama dengan kutipan yang lain dengan menuliskan nomor halamannya
(dalam bahasa Indonesia ditulis hal.; dalam bahasa Inggris ditulis p.)
Contoh:
Sasangka (1999, hal.23) menyatakan bahwa Bahasa Sunda Brebes agak berbeda
dengan bahasa Sunda standar.
John (2009, p.2) says that it is not easy to measure lexical access in bilingual children.

Adapun kutipan dari sumber online yang tidak memiliki nomor halaman
seperti halnya HTML-based document, maka dalam kutipan harus dicantumkan
nomor paragrafnya (dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ditulis para.)
Contoh:
Anang (2007, para. 3) menyatakan bahwa saat ini murid tingkat sekolah dasar
hingga sekolah menengah yang mendapatkan pelajaran bahasa Jawa sebagian besar
dari bangku sekolah.
Grote, Swartz, Geibel & Zuckoff (2009, para. 2) suggest that prevalence rates of
antenatal major and minor depression have been estimated in community-based
studies to range from 7% to 15% of all pregnancies.
6.3.5 Kutipan dari Film
Kutipan dari film mencantumkan judul film, produser atau sutradara, dan
tahun publikasi film tersebut.
Contoh:
....seperti yang terlihat dalam video oleh Paterson (2005)
... seperti yang dapat diamati dalam film Crimson Tide (Unger & Scott, 1995)
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Adapun untuk mengutip dialog di dalam film adalah sebagai berikut:
JESSEP:“You want answers?”
KAFFEE: “I think I‘m entitled to.”
JESSEP: “You want answers?”
KAFFEE: “I want the truth!”
JESSEP: “You can‘t handle the truth!” (Sorkin, 1992)
6.3.6 Kutipan dari Komunikasi Pribadi
Kutipan dari komunikasi pribadi harus disertai dengan “komunikasi pribadi”
atau “personal communication” sebelum nama akhir/surname sumber dan sebelum
tanggal komunikasi yang diletakan di dalam tanda kurung.
Contoh:
Harga jagung di Amerika meningkat secara tajam seiring dengan meningkatnya
popularitas bahan bakar biogas (G. A. Smith, komunikasi pribadi, 5 Oktober,
2016).
The cost of corn in America has been rising substantially as cars running on
biofuels have risen in popularity (G. A. Smith, personal communication, October 5,
2016).
6.3.7 Kutipan dari Perkuliahan di Kelas
Contoh:
Ibu Setyawati menyebutkan bahwa ..... (2016)
atau
..... seperti yang tercantum dalam handout perkuliahan Fonetik (Nurhayani, 2016).
John Smith indicated that … (2016).
atau:
… as the handout emphasized (Smith, 2016).
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6.3.8 Koleksi Pribadi (Foto)
Koleksi pribadi seperti foto dapat dikutip dengan deskripsi foto yang diikuti
dengan pada bagian mana foto tersebut dapat dilihat.
Contoh:
.... seperti yang terlihat dalam foto yang diambil saat badai mereda (lihat Gambar
1).
..... as can be seen in photographs taken shortly after the storm died down (see
Figure 1).
6.4 Penulisan Daftar Pustaka
Daftar Pustaka merupakan daftar buku, majalah, artikel, atau bahan lainnya
dalam bidang tertentu yang kesemuanya telah dikutip baik secara langsung maupun
tidak langsung dalam skripsi. Urutan penulisan daftar pustaka berdasarkan abjad
nama penulis, tanpa diberi nomor.
6.4.1 Rujukan dari Buku
Urutan penulisannya: nama penulis (nama akhir disebutkan terlebih dahulu
secara lengkap dan diikuti oleh nama pertama dan kedua dalam bentuk singkatan
dari huruf pertama nama tersebut), tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring
dan menggunakan huruf besar pada kata pertama), tempat penerbitan: nama
penerbit (dipisah dengan tanda titik dua). Jika terdiri dari 2 baris atau lebih maka
jarak yang digunakan adalah 1 spasi dengan baris kedua menjorok ke dalam 5
ketukan. Sedangkan jarak antar daftar rujukan menggunakan spasi 1,5.
Contoh:
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for
journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.
6.4.2

Rujukan dari Buku yang Berisi Kumpulan Artikel
Rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel berisi: (1) nama pengarang
terdiri dari nama belakang yang ditulis lengkap diikuti oleh singkatan nama pertama
dan nama kedua, (2) tahun penerbitan buku, (3) judul buku (dicetak miring dan
menggunakan huruf besar pada kata pertama), (4) nama editor:jika editornya satu
orang maka diberikan keterangan (Ed.). Jika editornya lebih dari satu orang maka
diberikan keterangan (Eds.) dan (5) tempat penerbitan: nama penerbit (dipisah
dengan tanda titik dua).
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Contoh:
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY:
Anchor.
6.4.3 Rujukan dari Artikel dalam Jurnal
Urutan penulisannya: nama penulis (nama akhir disebutkan terlebih dahulu),
tahun penerbitan (pada sampul), judul artikel (dicetak biasa dan menggunakan
huruf besar pada kata pertama), nama editor, nama jurnal (dicetak miring dan
menggunakan huruf besar pada kata pertama), identitas jurnal: jurnal tahun ke
berapa, nomor berapa, dan nomor halaman artikel. Bagian terakhir adalah tempat
penerbitan dan penerbit.
Contoh:
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A
metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.),
Gender issues across thelife cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.
6.4.4 Rujukan dari Artikel Majalah atau Surat Kabar
Urutan penulisannya: nama penulis (nama akhir disebutkan terlebih dahulu),
diikuti tahun, tanggal dan bulan (jika ada), judul artikel (dicetak biasa dan
menggunakan huruf besar pada kata pertama), nama majalah/surat kabar (dicetak
miring dan menggunakan huruf besar pada kata pertama), nomor halaman.
Contoh:
Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135,
28-31.
Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies.
The CountryToday, pp. 1A, 2A.
6.4.5 Rujukan dari Artikel Majalah atau Surat Kabar tanpa Penulis
Urutan penulisannya: judul artikel, tahun dan tanggal dipisah dengan tanda
koma, nama majalah atau surat kabar dicetak miring, dan ditutup dengan
menuliskan nomor halaman tempat artikel itu dimuat.
Contoh:
New Drug Appear to Sharply Cut Risk of Death From Heart Failure. (1993, July
15). TheWashington Post, pp. A12.

32

6.4.6 Rujukan berupa Karya Terjemahan
Urutan penulisannya: nama pengarang asli, tahun penerbitan karya asli, judul
terjemahan, nama penerjemah, nama tempat penerbitan dan nama penerbit
terjemahan. Apabila tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, ditulis dengan
kata no date.
Contoh:
Laplace, P.S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities (F.W. Truscott & F.L.
Emory, Trans.) New York: Dover. (Original work published 1814).
6.4.7 Rujukan berupa Terbitan Tanpa Tahun
Rujukan berupa terbitan tanpa tahun diberikan keterangan n.d. (no date)
setelah nama penulis.
Robinson, D.N. (n.d.) Social Discourse and Moral Judgement. San Diego, CA:
Academic Press
6.4.8 Rujukan berupa Skripsi, Tesis, atau Disertasi
Urutan penulisannya: nama penyusun, tahun yang tercantum pada sampul,
judul skripsi, tesis atau disertasi dicetak miring, diikuti pernyataan Skripsi, Thesis,
atau Dissertation. Apabila tidak diterbitkan, harus disertai keterangan unpublished.
Apabila diterbitkan harus disertai link website tempat penerbitan atau nomer UMI
dari ProQuest.
Contoh:
Considine,
M.
(1986). Australian
insurance
politics in the 1970s:
Two
case studies. (Unpublished doctoral dissertation). University of
Melbourne, Melbourne, Australia.
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher
education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from
http://www.ohiolink.edu/etd/
Cooley,T. (2009). Design, development, and implementation of a Wireless Local
AreaNetwork (WLAN): The Hartford Job Corps Academy case study (Doctoral
dissertation).Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI
No. 3344745)
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6.4.9 Rujukan berupa Makalah yang Disajikan dalam Seminar
Pengutipan makalah yang disajikan dalam seminar berbeda-beda sesuai
dengan status penerbitan makalah.
Contoh:
Makalah dalam Prosiding Cetak
Wilkinson, R. (1999). Sociology as a marketing feast. In M. Collis, L. Munro, & S.
Russell (Eds.), Sociology for the New Millennium.Paper presented at The
Australian Sociological Association, Monash University, Melbourne, 7-10
December (pp. 281-289). Churchill, VIC: Celts.
Prosiding
Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The
FirstInternational Conference on Computer Support for Collaborative
Learning. Mahwah, NJ:Erlbaum.
Makalah yang tidak diterbitkan
Brown, S., & Caste, V. (2004, May). Integrated obstacle detection
framework.Paper presented at the IEEE Intelligent Vehicles Symposium,
Detroit, MI.
6.4.10 Rujukan dari Internet berupa Artikel dari Jurnal
Rujukan dari internet berupa artikel dari jurnal dibedakan apakah artikel
tersebut diambil dari (1) penerbitan online periodik, (2) penerbitan online dengan
DOI, atau (3) penerbitan online dari database,
Contoh:
Penerbitan Online Periodik
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People
Who MakeWebsites, 149. Retrieved from
http://www.alistapart.com/articles/writeliving
Penerbitan Online Periodik dengan DOI
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler
interaction scores lower during play with electronic toys. Journal of Applied
Developmental Psychology, 33(5), 211-218.
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005
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Penerbitan Online dari Database
Smyth, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of peas.
Journal of Abnormal Eating, 8(3), 120-125. Retrieved from
http://www.articlehomepage.com/full/url/
6.4.11 Rujukan dari Abstrak
Contoh:
Hendricks, J., Applebaum, R., & Kunkel, S. (2010). A world apart? Bridging the
gap between theory and applied social gerontology. Gerontologist, 50(3), 284293. Abstract retrieved from Abstracts in Social Gerontology database.
(Accession No. 50360869)
6.4.12 Rujukan dari Artikel Koran Online
Contoh:
Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry.
The
New
York
Times.
Retrieved
from
http://well.blogs.nytimes.com/2008/05/06/psychiatry-handbook-linked-todrug-industry/?_r=0
6.4.13 Rujukan dari E-book
Contoh:
Davis,J. (n.d.). Familiar birdsongs of the Northwest. Available from
http://www.powells.com/cgi-bin/biblio? inkey=1-9780931686108-0
Engelshcall, R. S. (1997). Module mod_rewrite: URL Rewriting Engine. In Apache
HTTPServer version 1.3 documentation (Apache modules). Retrieved from
http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/mod_rewrite.html

6.4.14 Rujukan dari Artikel Online Nonperiodik
Contoh:
Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L., &
Brizee, A. (2010, May 5). General format. Retrieved from
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
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6.4.15 Rujukan dari Ensiklopedia dan Kamus Online
Contoh:
Feminism.
(n.d.). In
Encyclopædia Britannica online. Retrieved from
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism
6.4.16 Rujukan dari Kuliah atau Presentasi Online
Contoh:
Hallam, A. Duality in consumer theory [PDF document]. Retrieved from Lecture
Notes Online Web site:
http://www.econ.iastate.edu/classes/econ501/Hallam/index.html
Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment
[PowerPoint slides]. Retrieved from http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html
6.4.17 Rujukan Berupa Film atau Video
Contoh:
Unger, B.
(Producer), &
Scott, T.
(Director).
(1995). Crimson
Tide. [Motion picture]. United: Touchstone Home Entertainment.
Cambridge Educational. (Producer). (2006). Information Literacy: The Perils of
Online Research [Video]. Retrieved from
http://digital.films.com.libezproxy.nait.ca/PortalPlaylists.aspx?aid=6122&xtid=
35675
6.4.18 Rujukan Berupa Komunikasi Pribadi
Rujukan berupa komunikasi pribadi hanya dapat disebutkan di dalam
teks skripsi dan tidak dalam daftar pustaka.
6.5 Penyajian Tabel dan Gambar
Penyajian data dapat menggunakan tabel dan gambar dengan tujuan untuk
memberikan pemahaman dan penafsiran yang benar mengenai data dalam tabel
atau gambar tersebut. Penyajian tabel dan gambar diatur pada bagian berikut.
6.5.1 Penyajian Tabel
Penggunaan tabel memungkinkan peneliti untuk menyajikan sejumlah data
dalam ruang yang terbatas. Tabel yang baik tidak menyajikan terlalu banyak data.
Selain itu tabel juga harus dapat menyampaikan ide dan hubungannya secara
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efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian tabel adalah sebagai
berikut:
1) Untuk penyajian tabel, apabila tabel tersebut kurang dari setengah halaman
maka diintegrasikan dengan teks. Namun, jika tabel tersebut lebih dari setengah
halaman, maka ditempatkan pada halaman tersendiri. Tidak boleh memotong
tabel menjadi dua bagian (dalam dua halaman) jika memang bisa ditempatkan
pada halaman yang sama.
2) Tabel diletakkan rata kiri, begitu pula dengan judul tabel. Jarak antara judul
tabel dengan tabel adalah 1 spasi. Jika judul tabel lebih dari satu baris maka
baris berikutnya diletakkan sejajar dengan huruf awal judul tabel dengan jarak
1 spasi.
3) Tabel harus diberi identitas (berupa nomor dan judul tabel) dan ditempatkan di
atas tabel agar memudahkan perujukan. Judul tabel sebaiknya singkat, jelas.
Ukuran huruf untuk judul tabel adalah 12 dan dicetak tebal. Aturan penomoran
tabel adalah sebagai berikut:
a. Angka pertama menunjukkan nomor bab dimana tabel tersebut ditampilkan.
b. Angka berikutnya menunjukkan nomor urut tabel pada bab yang
bersangkutan. Ukuran huruf di dalam tabel adalah 10 dengan spasi tunggal.
c. Nomor tabel ditulis dengan sistem angka Arab sebagai identitas tabel yang
menunjukkan bab tempat tabel itu dimuat dan nomor urutnya dalam bab
yang bersangkutan. Dengan demikian untuk setiap bab nomor urut tabel
dimulai dari nomor 1.
4) Kata ―Tabel atau Table (diawali huruf kapital) ditulis di pinggir kiri, diikuti
nomor, dan judul tabel. Judul tabel ini ditulis dengan huruf kapital pada huruf
pertama setiap kata kecuali kata hubung. Jika judul tabel lebih dari satu baris,
baris kedua dan seterusnya ditulis sejajar dengan huruf awal judul dengan jarak
satu spasi. Judul tabel tanpa diakhiri tanda titik.
Contoh: (Tabel ke-3 di Bab III)
Table 2.3 Judgement of Agency of Life Events by Condition
Target Judgement
Future problems
Future successes
Life circumstances

Anger
Hot
4.10
4.31
3.80

Sadness
Cold
4.35
4.55
4.50

Hot
5.46
4.55
5.40

Cold
3.81
3.85
3.46

5) Tabel yang lebih dari satu halaman, bagian kepala tabel (termasuk teksnya)
harus diulang pada halaman berikutnya. Akhir tabel pada halaman pertama
tidak perlu diberi garis horisontal. Pada halaman berikutnya, tuliskan Lanjutan
Tabel ... pada tepi kiri, 3 spasi dari garis horisontal teratas tabel.
6) Beri jarak 3 spasi antara teks sebelum dan sesudah tabel.
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7) Tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai nama
akhir penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman tabel asli di bawah tabel
dengan jarak 1 spasi dari garis horisontal terbawah, mulai dari tepi kiri.
6.5.2 Penyajian Gambar (Figure)
Gambar adalah semua jenis ilustrasi selain dalam bentuk tabel yang
mengacu pada foto, grafik, diagram, bagan, dan gambar lain. Beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam penulisan gambar adalah sebagai berikut:
1)
Judul gambar ditempatkan di bawah gambar dengan jarak 1.5 spasi dari
gambar. Cara penulisannya sama dengan penulisan judul tabel.
2)
Penggunaan gambar harus hemat dan sederhana agar dapat menyampaikan
ide dengan jelas dan mudah dipahami.
3)
Gambar yang lebih dari setengah halaman harus ditempatkan pada halaman
tersendiri.
4)
Penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar.
Contoh:
-ing, plural, copula

auxiliary, article

irregular past

regular past
3rd person singular
Possessive -s

Figure 2.1 Krashen’s Natural Order of L2 Acquisition (English)
(Source: Ellis, 1994, p. 94)
6.6 Penjilidan
Skripsi dapat dijilid dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sampul luar (kulit luar) hard cover berwarna putih tidak bermotif (sesuai
dengan ketentuan di bagian akademik).
b. Halaman sampul dicetak dengan tinta warna hitam
c. Pada punggung skripsi ditulis nama penulis, judul skripsi, dan tahun ujian.
Lihat contoh di Form 23.
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d.

Skripsi dibuat rangkap 3, dengan rincian satu eksemplar untuk Fakultas Ilmu
Budaya, satu eksemplar untuk perpustakaan pusat, dan satu eksemplar untuk
penulis. Mahasiswa juga diminta untuk menyerahkan 3 CD yang berisikan
softcopy skripsi dalam bentuk file PDFdengan rincian satu CD untuk Fakultas
Ilmu Budaya, satu CD untuk perpustakaan pusat, dan satu CD untuk program
studi.
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BAB VII
PANDUAN PENULISAN SKRIPSI

Panduan ini berguna untuk membantu mahasiswa S1 di Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Brawijaya dalam persiapan penyelesaian skripsi. Panduan ini
berisi tentang hal-hal yang perlu ditampilkan dalam skripsi dan bagaimana setiap
bagian dalam skripsi ditulis. Panduan ini mencakup Panduan Umum Penulisan
Skripsi, Panduan Penulisan Skripsi Linguistik, Panduan Penulisan Skripsi Sastra,
Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Antropologi, Panduan Penulisan Skripsi
Program Studi Seni Rupa Murni, dan Panduan Penulisan Skripsi Pendidikan.
7.1 Panduan Umum Penulisan Skripsi
Skripsi mencakup tiga bagian yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Jumlah
halaman bagian isi adalah antara 30-85 halaman termasuk data, tabel, dan gambar.
Untuk judul, jumlah kata dalam judul skripsi maksimal 17 kata yang mencerminkan
isi atau topik, sasaran penelitian atau metode penelitian.
Panduan umum penulisan skripsi ini ditujukan untuk memberi informasi
mengenai isi ketiga bagian tersebut dan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam
setiap bagian skripsi.
7.1.1 Bagian Awal
Di bagian awal pada skripsi, informasi yang perlu dicantumkan adalah
sebagai berikut:
a. Sampul bagian dalam
Halaman ini berisi judul skripsi, nama penulis, pernyataan mengenai
kualifikasi, nama institusi, serta bulan dan tahun pengumpulan skripsi (Form
10a atau 10b).
b. Lembar Persetujuan Pembimbing Skripsi
Halaman ini memuat nama penulis, judul skripsi, dan dilengkapi dengan tanda
tangan dosen pembimbing, serta tanggal persetujuan oleh pembimbing untuk
diujikan (Form 11 a atau 11 b).
c. Lembar Pengesahan Dewan Penguji Skripsi
Halaman ini memuat nama penulis, judul skripsi, dan dilengkapi dengan tanda
tangan Pembimbing, Penguji, dengan diketahui oleh Ketua Program Studi dan
Ketua Jurusan (Bahasa dan Sastra, Pendidikan Bahasa, atau Seni dan
Antropologi Budaya) serta tanggal pengesahan skripsi oleh Dewan Penguji
(Form 12a atau 12b).
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Kata Pengantar
Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung
telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi. Kata Pengantar
ditulis dengan singkat, jelas, dan bersifat formal (akademis).
Pernyataan Keaslian
Bagian ini berisi pernyataan bahwa karya skripsi benar-benar karya penulis dan
bukan hasil dari menjiplak karya orang lain (Form 13a atau 13b).
Abstrak
Abstrak adalah versi Bahasa Indonesia dari abstract yang ditulis dalam bahasa
Inggris. Oleh karena itu, isi yang tercantum dalam abstrak harus sesuai dengan
abstract yang telah ditulis dalam bahasa Inggris. Abstrak dalam versi bahasa
Indonesia dan Inggris harus ada dalam skripsi. Panjang abstrak tidak lebih dari
300 kata dan diketik dengan spasi tunggal. Lihat contoh di Form 14 dan Form
15.
Abstract/extrait/youshi/youxiang (dalam bahasa asing yang sesuai dengan
program studinya)
Bagian ini ditulis dalam bahasa asing sesuai dengan bahasa yang dipelajari,
memuat penjelasan singkat mengenai skripsi secara keseluruhan. Bagian ini
berisi masalah/ tujuan penulisan, metodologi/pendekatan, temuan dan
kesimpulan yang diambil dalam skripsi. Abstract ditulis tidak lebih dari 300
kata dan diketik dengan spasi tunggal.
Daftar Isi
Daftar ini berisi bagian-bagian yang ada dalam skripsi, yang ditulis secara
berurutan dan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pedoman penulisan
skripsi. Lihat contoh di Form 16.
Daftar Tabel
Daftar ini berisi judul tabel dalam teks dan disertai dengan halaman awal tabel
tersebut. Tabel yang ada dalam skripsi diberi nomor secara berurutan dengan
menggunakan angka. Lihat contoh di Form 17.
Daftar Gambar
Daftar ini berisi tentang diagram, grafik, peta, gambar, atau ilustrasi yang lain,
yang dilengkapi dengan judul dan halaman gambar tersebut. Gambar yang ada
dalam skripsi diurutkan dengan menggunakan angka. Lihat contoh di Form 18.
Daftar Lampiran
Daftar ini berisi tentang judul semua lampiran yang diperlukan untuk skripsi.
Lampiran ini ditulis secara berurutan dengan menggunakan angka dan juga
dilengkapi dengan halaman lampiran tersebut dalam skripsi. Lihat contoh di
Form 19.

7.1.2 Bagian Isi
Bagian isi skripsi secara umum terbagi atas pendahuluan, kajian pustaka,
metode, temuan, analisis, dan kesimpulan. Dalam penulisan skripsi, mahasiswa
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WAJIB menggunakan tulisan ilmiah (artikel jurnal, artikel prosiding/ presentasi,
buku, tesis, atau disertasi) dosen FIB yang relevan sebagai bagian dari referensi
skripsi.
a. Bagian isi skripsi Linguistik dibagi menjadi 5 bab yaitu:
BAB I
: Pendahuluan /Introduction
BAB II
: Kajian Pustaka / Review of Related Literature
BAB III
: Metode Penelitian / Research Method
BAB IV
: Temuan dan Pembahasan / Finding and Discussion
BAB V
: Kesimpulan dan Saran /Conclusion and Suggestion
b.

Bagian isi skripsi bidang Sastra
Bagian isi skripsi sastra Prodi Bahasa dan Sastra Prancis, Sastra Jepang,
Prodi Sastra Cina, dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terdiri dari 5
bab yaitu:
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V

: Pendahuluan
: Kajian Pustaka
: Metode Penelitian
: Pembahasan
: Kesimpulan dan Saran

c. Bagian isi skripsi sastra Program Studi Sastra Inggris terdiri dari 4 bab, yaitu:
BAB I
: Pendahuluan /Introduction
BAB II
: Kajian Pustaka / Review of Related Literature and Research Method
BAB III
: Temuan dan Pembahasan / Finding and Discussion
BAB IV
: Kesimpulan dan Saran /Conclusion and Suggestion.
d. Bagian isi skripsi Program Studi Antropologi adalah sebagai berikut:
BAB I
: Pendahuluan
BAB II
: Setting Wilayah, Budaya, dan Kemasyarakatan
BAB III
: Temuan Penelitian (judul bebas)
BAB IV
: Analisis dan Pembahasan (judul bebas)
BAB V
: Penutup
e.
1.

Bagian isi skripsi program studi Seni Rupa Murni adalah sebagai berikut:
Kerangka Laporan Skripsi Pengkajian Seni Rupa
BAB I : Pendahuluan
- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Tujuan dan Manfaat
- Definisi Istilah
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BAB II : Kajian Pustaka
- Penelitian Terdahulu
- Teori dan Konsep Pendukung Penelitian
BAB III : Metode Penelitian
- Pendekatan Penelitian
- Sumber Data
- Teknik Pengumpulan Data
- Analisis Data
BAB IV : Pembahasan
BAB V
2.

: Penutup

Kerangka Laporan Skripsi Penciptaan Seni Rupa
BAB I : Pendahuluan
- Latar belakang
- Rumusan masalah
- Tujuan dan manfaat
BAB II : Konsep Penciptaan
- Kajian sumber penciptaan
- Landasan penciptaan
BAB III : Metode Penciptaan
BAB IV : Pembahasan Karya
Ulasan dan diskripsi karya
BAB V : Penutup
Kesimpulan dan saran

f. Panduan Skripsi Pendidikan
Kerangka Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Kajian Pustaka
Bab III
: Metode Penelitian
Bab IV
: Hasil dan Pembahasan
Bab V
: Penutup
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Kerangka Penelitian Pengembangan
Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Kajian Pustaka
Bab III
: Metode Penelitian dan Pengembangan
Bab IV
: Hasil Pengembangan
Bab V
: Kajian Produk dan Saran
Penjelasan secara terperinci mengenai masing-masing bab disajikan pada 7.2
Panduan Penulisan Skripsi.
7.1.3 Bagian Akhir
Bagian ini berisi semua informasi yang terkait dan mendukung bagian isi
yang ada dalam skripsi. Bagian ini terbagi menjadi 2 yaitu:
1.

2.

Daftar Pustaka
Semua sumber dan rujukan yang tercantum dalam bagian isi harus disebutkan
dalam daftar pustaka sehingga memudahkan pembaca untuk mendapatkan
materi yang dirujuk dalam skripsi. Penulisan daftar pustaka mengacu pada
format penulisan daftar pustaka menurut American Psychological Association
(APA). (Lihat Bab VI Teknik Penulisan Skripsi.)
Lampiran
Lampiran dapat berupa data asli, rujukan atau deskripsi lengkap, dan informasi
terkait lainnya yang tidak tersedia secara langsung bagi pembaca (misalnya
kuesioner, hasil cetak komputer, dan dokumen lainnya). Lampiran disajikan
dalam spasi tunggal. Setiap lampiran harus diberi judul. Halaman lampiran
ditulis melanjutkan halaman Daftar Pustaka dan ditulis di bagian kanan atas
kertas. Adapun dokumen administratif yang harus dilampirkan adalah:
1) Berita acara bimbingan skripsi
2) Perencanaan bimbingan skripsi
3) Surat ijin penelitian
4) Surat balasan ijin penelitian

7. 2 Panduan Khusus Penulisan Skripsi sesuai Prodi
Panduan ini berisi tentang informasi bab dan sub bab yang ada dalam skripsi
tiap program studi.
7.2.1 Panduan Penulisan Skripsi Linguistik
7.2.1.1 BAB I Pendahuluan
Bab I terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:
1. Latar Belakang

44

2.

3.

4.
5.

Bagian ini berisi penjelasan umum mengenai bahasan utama dari topik skripsi.
Bagian ini sebaiknya tidak ditulis terlalu umum maupun terlalu spesifik agar
mendapat gambaran topik skripsi yang akurat. Pada bagian ini dituliskan
penelitian terdahulu secara umum yang menjadi latar belakang penulisan topik,
sehingga di akhir bagian ini perlu disebutkan alasan mengapa topik yang
diambil penting untuk dibahas lebih lanjut. Selain itu, perlu dicantumkan pula
manfaat penulisan skripsi dan ruang lingkup penelitian.
Rumusan Masalah atau Fokus Penelitian
Bagian ini memuat rumusan masalah atau fokus penelitian yang terkait dengan
topik yang dibahas. Rumusan masalah atau fokus penelitian dibuat dengan
bahasa yang singkat dan jelas.
Tujuan
Bagian ini berisi tujuan yang ingin dicapai terkait dengan rumusan masalah
atau fokus penelitian di atas. Tujuan penelitian ditulis dalam bentuk pernyataan
dengan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas.
Hipotesa
Hipotesa ditulis apabila penelitian merupakan penelitian kuantitatif.
Definisi Istilah Kunci
Definisi istilah kunci berisi penjelasan tentang definisi operasional dari istilahistilah yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Cara penulisan istilahistilah kunci tersebut adalah dengan dicetak tebal dan diikuti oleh definisinya
serta sumber dari mana definisi tersebut diambil.
Contoh penulisan adalah sebagai berikut:
a. Politeness Phenomena: a term which characterizes linguistic features
mediating norms of social behavior, in relation to such notions as courtesy,
rapport, difference and distance (Crystal, p.358)
b. Dead Poets Society: the title of a film about American educational system
(senior high school) in fifties whose script written by Tom Schulman.

7.2.1.2 BAB II Kajian Pustaka
Bagian kajian pustaka ini harus mencakup landasan teori yang terkait dengan
topik penelitian dan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah atau topik
penelitian. Beberapa hasil penelitian yang serupa bisa dijadikan kajian khusus
dalam bagian ini, untuk menentukan posisi penelitian tersebut dalam khasanah
penelitian serupa.
7.2.1.3 BAB III Metode Penelitian
Secara umum metode penelitian berisi ulasan sebagai berikut: (1) Jenis
Penelitian, (2) Desain Penelitian, (3) Data dan Sumber data, (4) Teknik
Pengumpulan Data, (5) Analisis Data, dan (6) Validitas dan Reliabilitas. Isi dari
setiap bagian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
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2.

3.

4.

5.

6.

Bagian ini menjelaskan tentang desain yang digunakan dalam penelitian apakah
kuantitatif atau kualitatif.
Desain dalam penelitian yang bisa digunakan misalnya untuk kuantitatif adalah
experimental research, ex-post facto, causal comparative, correlation study,
case study dan sebagainya. Sedangkan untuk jenis penelitian kualitatif adalah
single case study, multi case study,grounded research, textual analysis,
historical analysis, ethnography dan sebagainya, serta penjelasan ciri-ciri utama
jenis penelitian yang dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Data dan Sumber Data
Bagian ini menjelaskan tentang data dan sumber data penelitian dan alasan
pemilihan serta penentuan sumber data.
Teknik Pengumpulan Data
Secara umum, dalam penelitian kuantitatif, jenis-jenis teknik pengumpulan data
adalah melalui observasi, analisis dokumen,surveiatau eksperimen. Peneliti bisa
memilih salah satu diantaranya yang sesuai dengan metode penelitian yang
digunakan. Beberapa alat yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data adalah
seperti rating scale, interview guide, performance checklist, questionnaires,
personality inventories, achievement/aptitude test, projective devices, attitude
scales dan sebagainya. Dalam konteks penelitian kualitatif, jenis pengumpulan
data diantaranya adalah observation, document analysis dan interview. Namun,
instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.
Analisis Data
Bagian ini membahas tentang metode, teknik, serta prosedur yang digunakan
untuk penyederhanaan, pengelompokan, perbandingan, dan penyajian data yang
diperoleh. Selanjutnya proses interpretasi terhadap temuan dapat dilakukan.
Peneliti harus menentukan metode yang sesuai dengan penelitian seperti: rating
scale, tally sheet, flowchart, performance checklist, dan sebagainya.
Validitas dan Realiabiltas
Untuk Penelitian Kuantitatif dapat menggunakan validitas dan realibilitas data
dengan menggunakan SPSS, sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat
menggunakan validitas misalnya trianggulasi teori, penyidik dan lain-lain.

7.2.1.4 BAB IV Temuan dan Pembahasan
Bagian ini terdiri dari: (1) Temuan, dan (2) Pembahasan/Interpretasi Temuan.
1. Temuan
Bagian ini menyajikan hasil temuan dari data yang diperoleh. Bagian ini bisa
berisi kategori, jenis, pola, tema dan model yang disajikan berdasarkan data yang
ada tanpa menuliskan analisis ataupun komentar peneliti.
2. Pembahasan
Tujuan pembahasan adalah menjawab rumusan masalah, memberikan
interpretasi atau makna temuan penelitian yang dikaitkan dengan kajian teori.
Pada bagian ini dijelaskan apakah temuan penelitian yang disajikan dalam sub-
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bab sebelumnya mendukung, menolak atau memperkaya temuan penelitian
terdahulu.
7.2.1.5 BAB V Kesimpulan dan Saran
Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan berisi garis besar
dari hasil penelitian yang terdapat pada bab sebelumnya. Saran berisi rekomendasi
untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian yang
telah dilakukan.
7.2.2 Panduan Penulisan Skripsi Sastra
Panduan ini berisi tentang informasi bab dan sub bab yang ada dalam skripsi
Sastra.
7.2.2.1 Prodi Sastra Inggris
7.2.2.1.1 BAB I Pendahuluan
Bab ini terdiri atas tiga sub bab yaitu:
1. Latar Belakang
Membahas permasalahan umum penelitian dan merumuskan menjadi
permasalahan spesifik yang nantinya akan dipergunakan sebagai topik bahasan
penelitian. Dipaparkan alasan pemilihan topik penelitian dan penelitian
terdahulu yang menginspirasi penelitian selanjutnya (research gap). Di akhir
bagian ini, perlu disebutkan alasan mengapa topik yang diambil penting untuk
dibahas lebih lanjut.
2. Rumusan Masalah
Bagian ini memuat rumusan masalah atau fokus penelitian yang terkait dengan
topik yang dibahas. Rumusan masalah atau fokus penelitian dibuat dengan
bahasa yang singkat dan jelas.
3. Tujuan
Bagian ini pada prinsipnya berisi tujuan penelitian yang terkait dengan
rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian ditulis dalam bentuk pernyataan
dengan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas.
7.2.2.1.2 BAB II Kajian Pustaka
Bagian kajian pustaka ini berisi landasan teori yang terkait dengan subyek
penelitian dan mencakup hasil-hasil penelitian sebelumnya.
7.2.2.1.3 BAB III Temuan dan Pembahasan
Bab ini adalah bagian utama dari skripsi sastra. Bab ini berisi sintesa
argumen, pendapat dan pemikiran, yang dituangkan ke dalam bentuk analisis yang
utuh dan terintegrasi. Jumlah sub bab pada bab ini terkait dengan rumusan
permasalahan pada Bab I. Bila terdapat dua atau tiga permasalahan, maka bab ini
memiliki dua atau tiga sub bab. Dalam menganalisis, peneliti harus konsisten
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terhadap pendekatan atau teori yang telah dipilih dan diuraikan dalam bab
sebelumnya karena pendekatan atau teori tersebut menjadi panduan dan batasan
dalam pembahasan, serta menjaga keabsahan hasil analisis.
7.2.2.1.4 BAB IV Kesimpulan dan Saran
Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan berisi garis besar
dan temuan khas dari hasil penelitian yang terdapat pada Bab III. Saran berisi
rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan
penelitian yang telah dilakukan.
7.2.2.1.5 Daftar Pustaka
Daftar pustaka ditulis sesuai dengan pedoman dari APA (American
Psychological Association) dan disusun menurut urutan abjad nama belakang
penulisnya.
7.2.2.2 Prodi Bahasa dan Sastra Prancis, Sastra Jepang, Sastra Cina, dan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (bagi konsentrasi sastra)
7.2.2.2.1 BAB I Pendahuluan
Bab ini terdiri atas 6 (enam) sub bab yaitu:
1. Latar Belakang
Membahas permasalahan umum penelitian dan merumuskan menjadi
permasalahan spesifik yang nantinya akan dipergunakan sebagai topik bahasan
penelitian. Di akhir bagian ini, perlu disebutkan alasan mengapa topik yang
diambil penting untuk dibahas lebih lanjut.
2. Rumusan Masalah
Mengidentifikasi, merinci, merumuskan permasalahan yang didasarkan pada
latar belakang. Rumusan masalah ini dipergunakan untuk menghasilkan tujuan
penereferensulitian.
3. Tujuan
Bagian ini pada prinsipnya berisi tujuan penelitian yang terkait dengan
rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian ditulis dalam bentuk pernyataan
dengan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas.
4. Manfaat penelitian
Menjelaskan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, baik
manfaat secara teoretis maupun manfaat praktis.
5. Ruang Lingkup Penelitian
Memberikan batasan jelas mengenai ruang lingkup dari topik yang diteliti.
6. Definisi Istilah Kunci
Definisi istilah kunci berisi penjelasan tentang definisi operasional dari istilahistilah yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Cara penulisan istilah-
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istilah kunci tersebut adalah dengan dicetak tebal dan diikuti oleh definisinya
serta sumber dari mana definisi tersebut diambil.
Contoh penulisan adalah sebagai berikut:
Imigran: Orang-orang asing yang masuk ke dalam suatu negara untuk tinggal
dan menetap di negara tersebut (Suharso, 2014, hal. 178)
Sosiologi sastra: Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segisegi kemasyarakatan (Damono, 1978, hal.2)
7.2.2.2.2 BAB II Kajian Pustaka
Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab, yaitu:
1. Landasan Teori
Menjelaskan pendekatan serta teori yang dipergunakan sebagai landasan
untuk menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian
2. Penelitian Terdahulu
Menjelaskan penelitian sejenis yang pernah dilakukan terkait dengan objek
material maupun objek formal dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut
sekaligus menunjukkan unsur kebaruan yang dihadirkan dalam karya ilmiah
ini.
7.2.2.2.3 BAB III Metode Penelitian
Bab ini terdiri atas 4 (empat) sub bab, yaitu:
1. Jenis Penelitian
Menjelaskan jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, misalnya
penelitian kualitatif, kuantitatif, atau gabungan kualitatif-kuantitatif.
2. Sumber Data
Menjelaskan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu sumber
data utama dan sumber data pendukung. Dipaparkan juga jenis data yang
dipergunakan sebagai bahan analisis (misalnya: alur cerita,
tokoh/penokohan, dialog, hasil wawancara, ilustrasi gambar, screenshot
film, dll.)
3. Teknik Pengumpulan Data
Memaparkan cara/teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data
sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin (2) (misalnya: observasi,
dokumentasi, wawancara, dll.)
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4. Analisis Data
Memaparkan langkah—langkah yang dilakukan setelah data terkumpul,
proses analisis hingga mencapai kesimpulan.
7.2.2.2.4 BAB IV Temuan dan Pembahasan
Bab ini adalah bagian utama dari skripsi sastra. Bab ini berisi sintesa
argumen, pendapat dan pemikiran, yang dituangkan ke dalam bentuk analisis yang
utuh dan terintegrasi. Jumlah sub bab pada bab ini terkait dengan rumusan
permasalahan pada Bab I. Bila terdapat dua atau tiga permasalahan, maka bab ini
memiliki dua atau tiga sub bab. Dalam menganalisis, peneliti harus konsisten
terhadap pendekatan atau teori yang telah dipilih dan diuraikan dalam bab
sebelumnya karena pendekatan atau teori tersebut menjadi panduan dan batasan
dalam pembahasan, serta menjaga keabsahan hasil analisis.
7.2.2.2.5 BAB V Kesimpulan dan Saran
Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab, yaitu:
1. Kesimpulan
Bagian kesimpulan berisi garis besar dan temuan khas dari hasil penelitian
yang terdapat pada Bab IV.
2. Saran
Berisi rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat
mengembangkan penelitian yang telah dilakukan.
7.2.2.2.6 Daftar Pustaka
Daftar pustaka ditulis sesuai dengan pedoman dari APA (American
Psychological Association) dan disusun menurut urutan abjad nama belakang
penulisnya
7.2.3 Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Antropologi
7.2.3.1 BAB I Pendahuluan
Bab ini terdiri atas lima sub bab yaitu:
1. Latar Belakang
Membahas permasalahan umum penelitian dan merumuskannya menjadi
permasalahan spesifik yang akan dipergunakan sebagai topik bahasan penelitian.
Di akhir bagian ini, perlu disebutkan alasan mengapa topik yang diambil penting
untuk dibahas lebih lanjut. Latar belakang merupakan acuan utama bagi
pembaca dalam memahami gagasan yang ingin disampaikan mahasiswa.
2. Rumusan Masalah
Mengidentifikasi, merinci, merumuskan permasalahan yang didasarkan pada
latar belakang. Rumusan masalah ini dipergunakan untuk menghasilkan tujuan
penelitian.
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3 Tujuan
Bagian ini pada prinsipnya berisi tujuan penelitian yang terkait dengan
rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian ditulis dalam bentuk pernyataan
dengan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas.
4. Kajian Pustaka
Bagian kajian pustaka ini membahas kerangka teori yang berisi rujukan sejumlah
teori yang menjadi dasar analisis permasalahan penelitian.
5. Metode Penelitian
Pada penelitian antropologi, metode penelitian harus mencakup: (1) pemilihan
lokasi penelitian, (2) pemilihan informan, (3) teknik pengumpulan data, dan (4)
analisis data. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
(1) Pemilihan lokasi penelitian : Menjelaskan alasan dipilihnya lokasi penelitian
terkait dengan tema yang dibahas.
(2) Pemilihan informan: menjelaskan siapa saja yang terlibat sebagai informan
dalam penelitian ini, serta alasan mengapa informan tersebut dipilih dan
dianggap mampu memberikan data yang akurat.
(3) Teknik pengumpulan data: Membahas proses pengumpulan data yang
dilakukan peneliti selama proses penelitian. Pada penelitian antropologi,
pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif (al. wawancara,
observasi, dan dokumentasi). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan
peneliti akan menggabungkan teknik pengumpulan data kualitatif tersebut
dengan teknik pengumpulan data kuantitatif sebagai data penunjang.
(4) Analisis data: Membahas tentang metode, teknik, serta prosedur yang
digunakan untuk penyederhanaan, pengelompokan, perbandingan, dan
penyajian data yang diperoleh. Selanjutnya proses interpretasi terhadap
temuan dapat dilakukan untuk
mendapatkan kesimpulan yang logis.
6. Sistematika Penulisan
Bagian sistematika penulisan berisi penjelasan singkat tentang rencana isi
masing-masing bab dalam skripsi itu.
7.2.3.2 BAB II Setting wilayah, Budaya, dan Kemasyarakatan
Berisi deskripsi tentang kondisi di lokasi penelitian. Bagian ini meliputi (1)
letak geografis, (2) kegiatan ekonomi, (3) sosial budaya masyarakat. Kondisi di
lokasi penelitian yang disampaikan harus mengarah ke permasalahan yang sedang
dibahas dan dimaknai secara holistik.
7.2.3.3 BAB III Temuan Penelitian (judul bab bebas)
Bab ini mendeskripsikan permasalahan dan temuan data secara utuh
berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Bagian ini bisa berisi kategori, jenis, pola,
tema dan model yang disajikan berdasarkan data yang ada.
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7.2.3.4 Bab IV Analisis dan Pembahasan (judul bab bebas)
Bagian ini terdiri dari: (1) Analisis teoritis, dan (2) Pembahasan/Interpretasi
Temuan.
1. Analisis teoritis
Bagian ini menyajikan hasil temuan dari data yang diperoleh dan diformulasikan
dengan teori yang dirujuk di kajian pustaka.
2. Pembahasan/Interpretasi Temuan
Tujuan pembahasan adalah menjawab rumusan masalah, memberikan
interpretasi atau makna temuan penelitian yang dikaitkan dengan kajian teori.
Pada bagian ini dijelaskan apakah temuan penelitian yang disajikan dalam subbab sebelumnya mendukung, menolak atau memperkaya temuan penelitian
terdahulu.
7.2.3.5 BAB V Kesimpulan
Bagian kesimpulan berisi garis besar dan temuan khas dari hasil penelitian yang
terdapat pada Bab IV. Kesimpulan ini ditutup dengan rekomendasi bagi
kemungkinan penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan
penelitian yang telah dilakukan.
7.2.4 Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Seni Rupa Murni
7.2.4.1.1 BAB I Pendahuluan
1. Latar Belakang
Membahas permasalahan umum penelitian dan merumuskannya menjadi
permasalahan spesifik yang akan dipergunakan sebagai topik bahasan penelitian. Di
akhir bagian ini, perlu disebutkan alasan mengapa topik yang diambil penting untuk
dibahas lebih lanjut. Latar belakang merupakan acuan utama bagi pembaca dalam
memahami gagasan yang ingin disampaikan mahasiswa.
2. Rumusan Masalah
Mengidentifikasi, merinci, merumuskan permasalahan yang didasarkan pada
latar belakang. Rumusan masalah ini dipergunakan untuk menghasilkan tujuan
penelitian.
3. Tujuan dan Manfaat
Bagian ini pada prinsipnya berisi tujuan penelitian yang terkait dengan
rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian ditulis dalam bentuk pernyataan
dengan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas,serta menyampaikan manfaat
dari penelitian yang dilakukan bagi diri sendiri atau personal, masyarakat atau
sosial, bagi cabang seni atau bidang ilmu dan bagi lembaga.
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7.2.4.1.2 BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori
Bagian kajian pustaka ini harus mencakup penelitian-penelitian sebelumnya
dan kerangka teori yang terkait dengan tema penelitian. Dalam pembahasan hasil
penelitian sebelumnya yang serupa inilah yang dapat dijadikan sebagai sebuah tema
penelitian yang baru. Mahasiswa harus mampu mendeskripsikan masalah penelitian
tersebut dalam kerangka teori yang telah dipelajari. Landasan teori mencakup
tentang teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan
dalam penelitian.
7.2.4.1.3 BAB III Metode Penelitian
Secara umum metode penelitian berisi ulasan sebagai berikut: (1) Jenis
Penelitian, (2) Sumber data, (3) Pengumpulan Data, dan (4) Analisis Data.
Isi dari setiap bagian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Bagian ini menjelaskan tentang desain yang digunakan dalam penelitian
apakah kuantitatif, kualitatif atau gabungan keduanya yang dipilih untuk menjawab
pertanyaan penelitian.
2. Sumber Data
Bagian ini menjelaskan tentang sumber data penelitian dan alasan pemilihan
serta penentuan sumber data.
3. Pengumpulan Data
Secara umum, dalam penelitian kuantitatif jenis-jenis teknik pengumpulan
data adalah melalui observasi, analisis dokumen,surveiatau eksperimen. Peneliti
bisa memilih salah satu diantaranya yang sesuai dengan metode penelitian yang
digunakan. Dalam kontek penelitian kualitatif, jenis pengumpulan data diantaranya
adalah observasi, document analysis dan interview. Namun, instrumen utama dalam
penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.
4. Analisis Data
Bagian ini membahas tentang metode, teknik, serta prosedur yang
digunakan untuk penyederhanaan, pengelompokan, perbandingan, dan penyajian
data yang diperoleh. Selanjutnya proses interpretasi terhadap temuan dapat
dilakukan. Peneliti harus menentukan metode yang sesuai dengan penelitian.
7.2.4.1.4 BAB IV Pembahasan
Bagian ini terdiri atas: (1) Temuan, dan (2) Pembahasan/Interpretasi
Temuan.
1. Temuan
Bagian ini menyajikan hasil temuan dari data yang diperoleh. Bagian ini
bisa berisi kategori, jenis, pola, tema dan model yang disajikan berdasarkan data
yang ada.
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2.

Pembahasan
Tujuan pembahasan adalah menjawab rumusan masalah, memberikan
interpretasi atau makna temuan penelitian yang dikaitkan dengan kajian teori. Pada
bagian ini dijelaskan apakah temuan penelitian yang disajikan dalam sub-bab
sebelumnya mendukung, menolak atau memperkaya temuan penelitian terdahulu.
7.2.4.1.5 BAB V Penutup
Kesimpulan dan saran
Bagian kesimpulan berisi garis besar dan temuan khas dari hasil penelitian
yang terdapat pada Bab IV. Kesimpulan ini ditutup dengan rekomendasi bagi
kemungkinan penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan
penelitian yang telah dilakukan.
7.2.4.2 Konsentrasi Penciptaan Seni Rupa
7.2.4.2.1 BAB I Pendahuluan
1. Latar Belakang
Membahas permasalahan umum penciptaan dan merumuskannya menjadi
permasalahan spesifik yang akan dipergunakan sebagai topik bahasan penciptaan.
Di akhir bagian ini, perlu disebutkan alasan spesifik personal mengapa topik yang
diambil penting untuk dibahas menjadi sumber penciptaan dan diwujudkan menjadi
karya seni visual. Ditampahkan juga dengan metode singkat yang akan dibuat serta
diwujudkan dalam media apa. Latar belakang merupakan acuan utama bagi
pembaca dalam memahami konsep, gagasan dan ide yang ingin disampaikan.
2. Rumusan Ide Penciptaan
Mengidentifikasi, merinci, merumuskan permasalahan yang didasarkan pada
latar belakang. Rumusan ide penciptaan ini dipergunakan untuk menjawab masalah
dan diwujudkan dalam bentuk karya seni visual.
3. Tujuan dan Manfaat
Bagian ini pada prinsipnya berisi tujuan penciptaan yang terkait dengan
rumusan masalah penelitian. Tujuan penciptaan ditulis dalam bahasa yang singkat
dan jelas. Menyampaikan manfaat dari penciptaan yang dilakukan bagi diri sendiri,
masyarakat sosial, cabang seni dan bidang keilmuan, serta bagi lembaga.
7.2.4.2.2 BAB II KONSEP PENCIPTAAN
1. Kajian Sumber Penciptaan
Mendefinisikan subjek kajian dan lingkupnya didukung dengan kajian
melalui berbagai sumber yang memberi inspirasi, menunjang gagasan dan
perwujudannya. Sumber penciptaan bisa dari: karya seni, film, lagu, karya sastra,
fenomena lingkungan, pengalaman, dll.
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Disampaikan juga mengenai keberbedaan atau ciri khas karya yang akan
dibuat dengan karya orang sebelumnya. Porsi ini mencari persamaan yang identik
dengan karya orang lain kemudian dicari perbedaan yang otentiknya. Persamaan
idententik bisa dalam bentuk visual, media, bahan, gaya, tema, ide, bentuk, konsep,
cara ungkap, media maupun teknik. Kemudian perbedaan otentik ini dalam arti
perbedan yang mendasar dari karya yang sudah dengan orang lain.
2. Landasan Penciptaan
Menjelaskan tentang paradigma, landasan teori atau konsep yang dipilih
untuk menjadi dasar penciptaan karya seni visual.
3. Konsep Perwujudan
Menjelaskan konsep perwujudan karya (bentuk karya), dari permasalahan
yang diangkat hingga menjadi sebuah karya seni. Dalam bagian ini mahasiswa
mempertanggungjawabkan bagaimana wujud setiap karya yang akan dibuat.
Misalkan menyangkut ulasan konseptual dari perwujudan karya yang dibuat, bisa
dalam aspek bentuk visual, media, bahan, gaya, tema, ide, bentuk, konsep, cara
ungkap, media atau teknik
4. Konsep penyajian karya
Menjelaskan secara konseptual tentan penyajian karya ( diruang pamer)
menyangkut konsep pendispaian karya: displai dengan sudut pandang sesui
orientasi pengunjung, alur apresiasi pengunjung, irama displai, maupun konseptual
pendisplain dengan tujuan tertentu sesui dengan tema karya.
7.2.4.2.3 BAB III Metode Penciptaan
Metode penciptaan berisi tentang cara mewujudkan karya seni secara
sistematik yang terdiri dari tahap ide, tahap perancangan, tahap pelaksanaan, dan
evaluasi karya. Pada metode penciptaan juga dilengkapi dengan bagan proses
penciptaan. Dalam metode penciptaan ini bisa mengadopsi metode yang sudah ada
atau dari metode yang sudah ada digubah sesui dengan proses penciptaan yang
dilakuakan.
Salah satu contoh metode penciptaan seni yang sering digunakan menurut
Hawkins adalah eksplorasi: penetapan tema, ide dan judul karya,
Improvisasi/eksperimentasi: memilih, membedakan, mempertimbangkan, dan
menciptakan harmonisasi dalam kesatuan, pembentukan: menentukan bentuk
ciptaan dengan mengabungkan simbol-simbol menjadi sebuah kesatuan yang
bernilai seni, dipaparkan juga tentang bahan, alat, teknik dan tahap pembuatan
karya.
7.2.4.2.4 BAB IV Pembahasan Karya
Mendeskripsikan narasi tentang karya seni yang telah diciptakan, yaitu
berupa aspek-aspek wujud karya baik secara visual ataupun makna karya.
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7.2.4.2.5 BAB V Penutup
Kesimpulan dan Saran
Bagian kesimpulan berisi garis besar dan temuan khas dari hasil penciptaan
yang terdapat pada Bab IV. Kesimpulan ini ditutup dengan rekomendasi bagi
kemungkinan penciptaan selanjutnya agar dapat mengembangkan ide, tema dan
gagasan yang telah dilakukan.
7.2.2.2.6 Daftar Pustaka
Daftar pustaka ditulis sesuai dengan pedoman dari APA (American
Psychological Association) dan disusun menurut urutan abjad nama belakang
penulisnya
7.2.5 Panduan Penulisan Skripsi Pendidikan
Panduan Penulisan Skripsi Pendidikan untuk Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Bahasa Jepang
7.2.5.1. Kerangka Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Tindakan Kelas
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
1.6 Hipotesis
1.7 Definisi Operasional
BAB II KAJIAN PUSTAKA
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
3.2 Lokasi dan Subyek Penelitian
3.3 Prosedur Penelitian
3.4 Jenis Data
3.5 Instrumen Penelitian
3.6 Teknik Pengumpulan Data
3.7 Analisis Data
3.8 Pengecekan Keabsahan Data
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
4.2 Pembahasan
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BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
7.2.5.2. Kerangka Penelitian Pengembangan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
1.6 Definisi Operasional
BAB II KAJIAN PUSTAKA
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
3.2 Model Penelitian dan Pengembangan
3.3 Prosedur Penelitian
3.4 Data dan Sumber Data
3.5 Instrumen Penelitian
3.6 Teknik Pengumpulan Data
3.7 Analisis Data
3.8 Pengecekan Keabsahan Data
BAB IV HASIL PENGEMBANGAN
4.1 Hasil pada Tahap Analisis
4.2 Tahap Perancangan
4.3 Tahap Pengembangan
4.4 Tahap Implementasi
4.5 Tahap Evaluasi
BAB V KAJIAN PRODUK DAN SARAN
5.1 Kajian Produk
5.2 Saran
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7.2.5.3. Kerangka Penelitian Kuantitatif dan Tindakan Kelas (Quantitative
Approach and Classroom Action Research)
CHAPTER I INTRODUCTION
1.1 Background of the Study
1.2 Research Question(s)
1.3 Purpose(s) of the Study
1.4 Significance of the Study
1.5 Scope of the Study
1.6 Hypothesis
1.7 Definition of Key Terms
CHAPTER II REVIEW OF RELATED LITERATURE
CHAPTER III RESEARCH METHODS
3.1 Research Design
3.2 Data and Source of Data
3.3 Research Procedures
3.4 Research Instrument
3.5 Data Collection
3.6 Data Analysis
3.7 Validity of the Study
CHAPTER IV FINDING AND DISCUSSION
4.1 Finding
4.2 Discussion
CHAPTER V CONCLUSION
5.1 Conclusion
5.2 Suggestions
7.2.5.4. Kerangka Penelitian Pengembangan (Research and Development/
R&D)
CHAPTER I INTRODUCTION
1.1 Background of the Study
1.2 Research Question(s)
1.3 Purpose(s) of the Study
1.4 Significance of the Study
1.5 Scope of the Study
1.7 Definition of Key Terms
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CHAPTER II REVIEW OF RELATED LITERATURE
CHAPTER III RESEARCH METHODS
3.1 Research Design
3.2 Model of Development
3.3 Research Procedures
3.4 Data and Source of Data
3.5 Research Instrument
3.6 Data Collection
3.7 Data Analysis
3.8 Validity of the Study
CHAPTER IV FINDING AND DISCUSSION
4.1 Stage of Analysis
4.2 Stage of Design
4.3 Stage of Development
4.4 Stage of Implementation
4.5 Stage of Evaluation
CHAPTER V CONCLUSION
5.1 Conclusion
5.2 Suggestions
7.2.5.5 Kerangka Penelitian Kualitatif
CHAPTER I INTRODUCTION
1.1 Background of the Study
1.2 Research Question(s)
1.3 Purpose(s) of the Study
1.4 Significance of the Study
1.5 Scope of the Study
1.6 Definition of Key Terms
CHAPTER II REVIEW OF RELATED LITERATURE
CHAPTER III RESEARCH METHODS
3.1 Research Design
3.2 Data and Source of Data
3.3 Research Procedures
3.4 Research Instrument
3.5 Data Collection
3.6 Data Analysis
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3.7 Validity of the Study
CHAPTER IV FINDING AND DISCUSSION
4.1 Finding
4.2 Discussion
CHAPTER V CONCLUSION
5.1 Conclusion
5.2 Suggestions
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CONTOH FORMULIR DAN SURAT UNTUK SKRIPSI
Form 1: Blanko Pengajuan Judul Skripsi
FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NIM
Nama
Alamat di Malang
Alamat Asal
No. HP / E-mail
Program Studi
Nilai IPK lulus
Jumlah sks yang ditempuh
Jumlah sks yang lulus
Apakah ada nilai E
Dosen PA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dengan ini imengajukan alternative topik/judul tugas akhir sebagai berikut :
a. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Bidang Kajian (dipilih oleh
mahasiswa)
Topik/Judul terpilih adalah
Penulisan terhitung mulai
Skripsi diharapkan selesai

: Linguistik/ Sastra/ Budaya
:a /b /c
: Awal Semester Genap / Ganjil 20.../20…
: Akhir Semester Genap/ganjil 20.../20...
Malang, ________________

Menyetujui,
Penasehat Akademik
_________________________
NIP.

Yang mengajukan
______________________
NIM.

Keterangan :
• Mohon diketik menggunakan komputer
• Boleh mengajukan maksimal 3 judul sebagai alternatif .
• Formulir ini dibuat rangkap 2 (dua) : Satu lembar untuk Bagian Akademik Jurusan, satu lembar
untuk mahasiswa
• Tidak boleh ada nilai E saat mengajukan judul skripsi
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Form 2a: Contoh Perencanaan Pembimbingan Skripsi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 551611Pes.309 Telex. No. 31873 Fax. (0341) 565420

FORMULIR PERENCANAAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI
Nama
Mahasiswa

:____________________________

Nomor Induk Mahasiswa

:____________________________

Prodi

:____________________________

Topik

:____________________________

_______________________
Nomor Telp/HP

:____________________________

Alamat e-mail

:____________________________

Pembimbing
Pelaksanaan
Skripsi

: ____________________________

No

: semester ganjil/genap* tahun akademik 20__/20__
Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1
2
3
Malang,
Mengetahui
Penasehat Akademik

Mahasiswa,

___________________
NIP/NIK.

__________________
NIM
Menyetujui
Pembimbing

___________________
NIP/NIK.
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Form 2b: Blanko Perpanjangan Penulisan Skripsi
Contoh Pengajuan Perpanjangan Pembimbingan dan Penulisan Skripsi
Perihal: Pengajuan Perpanjangan Pembimbingan dan Penulisan Skripsi
Kepada Yth. Ketua Program Studi ……………………………
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Brawijaya
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
NIM
Program Studi
Judul Skripsi
Pembimbing

:
:
:
:
:

Dengan ini mengajukan Pengajuan perpanjangan pembimbingan dan penulisan Skripsi pada semester
Ganjil/Genap *)
Tahun Akademik 20……/20……dan merupakan Pengajuan perpanjangan yang ke:
1. I (pertama)
2. II (kedua)
Pada saat ini saya telah melaksanakan penulisan dan konsultasi pembimbingan skripsis ampai dengan : (pilih)
1. Konsultasi Judul

2. Bab I

3. Bab II

4. Bab III

5.Bab IV

6. Bab V

Demikian Pengajuan saya, atas perhatian Bapak/Ibu saya sampaikan terima kasih.
Malang,
Mengetahui,

Pemohon,

Dosen Penasehat Akademik,

(……….Nama Terang.........................)
(……........Nama Terang................)
NIP/NIK.

Catatan:
1.
2.
3.

*) coret yang tidakperlu
Surat Pengajuan harap diketik , diisi dengan lengkap dan dibuat rangkap 2 (dua)
Pengajuan perpanjangan skripsi hanya bagi mahasiswa yang sudah memprogram skripsi dan
sudah memiliki dosen pembimbing
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Form 3: Pengajuan Ijin Penelitian Skripsi (disediakan oleh bagian
akademik dan dilampirkan di laporan skripsi)
Contoh:
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575875
Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id
http://www.fib.ub.ac.id

Malang,
Nomor
Form
Perihal

:
/UN10.12/AK/2019
: 1 (satu) lembar
: Pengajuan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Jalan Veteran nomor
19 Kota Malang, Jawa Timur
Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Sarjana (S1)
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, kami mohon dengan hormat agar
Saudara:
Nama

: Dwi Merista Arini

NIM

: 125110500111021

Semester

: VIII (Delapan)

Program
Studi

: S1 Pendidikan Bahasa Inggris

diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data
pendukung berkaitan dengan usulan skripsi berjudul:
"STUDENTS' PERCEPTION ON THE USE OF VIDEO TO TEACH SPEAKING
FOR THE EIGHTH GRADE STUDENTS OF SMPN 10 MALANG"
Selanjutnya kami sampaikan bahwa data yang diperoleh akan dijaga
kerahasiannya dan hanya digunakan untuk penelitian (terlampir).
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik ini, diucapkan terimakasih.
Dekan,
Prof. Dr. Agus Suman, SE. DEA.
NIP. 19600615 198701 1 001
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Form 4: Berkas Pengajuan Pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Skripsi
a.

Contoh: Blanko Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi
FORM
SEMINAR
PROPOSAL

FORMULIR PENDAFTARAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
PROGRAM S-1 FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ____________________________________________
NIM

: ____________________________________________

Program

: ____________________________________________

dengan ini mendaftarkan diri untuk mengadakan Seminar Proposal Skripsi Program S-1 dengan
menyerahkan syarat dan kelengkapan sebagai berikut :
Map hijau
Fotokopi Bukti Telah Ujian Laporan KKN
Fotokopi skripsi yang telah disetujui pembimbing sebanyak 2 berkas untuk pembimbing Buku
Kendali (Bukti Telah Mengikuti 5x Seminar Proposal)
Keterangan : Beri paraf bila sudah menyerahkan

Malang, ________________
Yang menerima

Pendaftar

( _____________________________)

(____________________________)
nama terang

-----------------------------------------------potong disini -----------------------------------FORM
SEMINAR
PROPOSAL

BUKTI PENDAFTARAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :
Nama
: …………………………………………………………
NIM
: …………………………………………………………
Program
: …………………………………………………………
Benar-benar telah mendaftarkan diri untuk mengadakan Seminar Proposal Skripsi dan yang bersangkutan :
(
) telah melengkapi
(
) belum melengkapi
persyaratan administrasi dan akademik sesuai daftar formulir pendaftaran.
Yang menerima pendaftaran
( __________________________)
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b. Contoh Lembar Penilaian Seminar Proposal Skripsi Untuk Jurusan Bahasa dan Sastra,
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Jepang serta Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA

LEMBAR PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa

: ___________________________

2. Nomor Induk Mahasiswa

: ___________________________

3. Program Studi

: ___________________________

4. Judul Skripsi
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Tanggal Seminar Proposal Skripsi:
6. Rekaputulasi Penilaian
:
No Kriteria
Nilai Pembimbing
Penyajian (Bahasa dan Teknik Presentasi)
1
(1-20)
2
Isi proposal (kesesuaian pertanyaan
penelitian & metode) (1- 30)
3
Penguasaan materi (1-35)
4
Orisinalitas (1-15)
Total Nilai
Nilai Akhir
Malang,
Dosen Pembimbing

__________________________
NIP.
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c. Contoh Lembar Penilaian Seminar Proposal Skripsi Untuk Program Studi Antropologi
(Disiapkan oleh staf administrasi jurusan)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA

LEMBAR PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
1. Nama Mahasiswa

: ___________________________

2. Nomor Induk Mahasiswa

: ___________________________

3. Program Studi

: ___________________________

4. Judul Skripsi
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Tanggal Seminar Proposal Skripsi:
6. Rekapitulasi Penilaian:
No Kriteria
Nilai Pembimbing
Penyajian (Bahasa dan Teknik Presentasi)
1
(1-15)
2
Isi proposal (1- 25)
3
Penguasaan materi (1-25)
4
Rancangan Instrumen Penelitian (1-20)
5
Orisinalitas (1-15)
Total Nilai
Nilai Akhir
Malang,
Dosen Pembimbing

__________________________
NIP.
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d.

Contoh Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575875
Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id
http://www.fib.ub.ac.id
BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Brawijaya pada :
Hari, tanggal

: _______________________________________________

Untuk mahasiswa :
Nama

: _______________________________________________

NIM

: _______________________________________________

Prodi

: _______________________________________________

Dengan judul

: ____________________________________________________________

Yang telah dihadiri oleh:
Pembimbing
Peserta umum sejumlah

:
: ………. Orang (terlampir)

Malang,
Pembimbing
( __________________________)
NIP.
Ketua Jurusan
Bahasa dan Sastra/Pendidikan Bahasa/ Seni danAntroplogi Budaya,

……………………………………….
NIP. ………………………………
Perhatian : Format ini dibuat 2 lembar untuk Jurusan 1 lembar dan untuk pegangan mahasiswa 1 lembar
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e. Contoh Berita Acara dan Penilaian Seminar Proposal Program Studi Seni Rupa
Murni
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
BERITA ACARA DAN PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL SARJANA
PRODI SENI RUPA MURNI
Pada hari ini ___________, tanggal ______, Bulan ___________, tahun ____________, Pukul ____________ WIB,
bertempat di ruang _________________.
1. Nama Mahasiswa

: ______________________________________

2. Nomor Induk Mahasiswa / Program Studi

: ____________________ / ________________

3. Bidang Kajian Skripsi / Judul Skripsi

: ____________________ / ________________
________________________________________
________________________________________

4. Tanggal Mengajukan / Ujian Skripsi

: ____________________ / ______________

5. Rekapitulasi Nilai Ujian

:

NO

KRITERIA

1

2
3

Seminar Proposal
1. Penyajian / presentasi konsep karya
o Sistematika penyajian, isi, dan penggunaan
bahasa
o Cara dan sikap presentasi serta ketepatan waktu
penyajian
2. Isi proposal (kesesuaian konsep penciptaan s/d metode
3. Penguasaan materi
JUMLAH
TANDA TANGAN

4

TOTAL

Nilai
Sempro
(20%)

Nilai Akhir
(Dalam Angka)
Nilai
Nilai Skripsi
Semhas
(50%)
(30%)

SKOR

Nilai
Akhir

NILAI
PEMBIMBING

NILAI
PENGUJI

1-30

1-35
1-35

Nilai Akhir
dalam Huruf

Keterangan
A : 81-100
B+ : 76-80
B : 70-75
C+ : 61-69

C : 56-60
D+ : 51-55
D : 45-50
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Form 5 : Berkas Pengajuan Pelaksanaan Seminar Hasil Skripsi
FORM
SEMINAR
HASIL

a. Contoh: Blanko Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi
FORMULIR PENDAFTARAN
SEMINAR HASIL SKRIPSI
PROGRAM S-1 FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ____________________________________________
NIM

: _______________________________________________

Program

: _______________________________________________

dengan ini mendaftarkan diri untuk mengadakan Seminar Proposal Skripsi Program S-1 dengan
menyerahkan syarat dan kelengkapan sebagai berikut :
Map hijau
Fotokopi skripsi yang telah disetujui pembimbing
Buku Kendali (Bukti Telah Mengikuti 5x Seminar Proposal)
Keterangan : Beri paraf bila sudah menyerahkan

Malang,
________________

Yang menerima
( _____________________________)

Pendaftar
(_________________________)
nama terang
-----------------------------------------------potong disini -------------------------------------------

ORM

BUKTI PENDAFTARAN
SEMINAR HASIL SKRIPSI
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :
Nama
: ………………………………………………………
NIM
: ………………………………………………………
Program
: ………………………………………………………
Benar-benar telah mendaftarkan diri untuk mengadakan Seminar Hasil Skripsi dan yang
bersangkutan
(
) telah melengkapi
(
) belum melengkapi
persyaratan administrasi dan akademik sesuai daftar formulir pendaftaran.

Malang,
Yang menerima pendaftaran
( ________________________)
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b. Contoh : Berita Acara Seminar Hasil Skripsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575875
Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id
http://www.fib.ub.ac.id
BERITA ACARA
SEMINAR HASIL SKRIPSI
Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :
Hari, tanggal

: _____________________________________________

Untuk mahasiswa :
Nama

: _____________________________________________

NIM

: _____________________________________________

Prodi

: _____________________________________________

Dengan judul

:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Yang telah dihadiri oleh :
1. Pembimbing

: __________________________________________

2. Penguji

: __________________________________________

3. Peserta umum sejumlah

:

orang (terlampir)

Malang,
Ketua Jurusan ……….,

(…………………………………..)
NIP. ...........................................

Pembimbing

( __________________________)
NIP.

Perhatian :
•
Format ini dibuat 2 lembar untuk Jurusan, 1 lembar dan untuk pegangan mahasiswa 1 lembar
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c.

Contoh: Lembar Penilaian Seminar Hasil dan Pembimbingan Skripsi Untuk Jurusan Bahasa dan
Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Jepang, dan Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
LEMBAR PENILAIAN SEMINAR HASIL SKRIPSI
1. Nama Mahasiswa

: ___________________________

2. Nomor Induk Mahasiswa

: ___________________________

3. Program Studi

: ___________________________

4. Judul Skripsi

: ______________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Tanggal Seminar Hasil Skripsi
6.

: _____________________________________

Rekapitulasi Penilaian

No

Nilai
Pembimbing

Kriteria

1

Penyajian (Bahasa dan Teknik Presentasi)
(1-20)

2

Proses pembimbingan
(1- 20)

3

Penguasaan materi
(1-25)
Isi laporan penelitian (proses pengolahan data, dll.) (1-

4

35)
Total Nilai
NILAI AKHIR

Malang,
Dosen Penguji

Dosen Pembimbing
_ _(
NIP

)

(
NIP__

)
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d.

Contoh: Lembar Penilaian Seminar Hasil dan Pembimbingan Skripsi Untuk Program Studi
Antropologi (disiapkan oleh Staf administrasi jurusan)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
LEMBAR PENILAIAN SEMINAR HASIL SKRIPSI
1. Nama Mahasiswa

: ___________________________

2. Nomor Induk Mahasiswa

: ___________________________

3. Program Studi

: ___________________________

4. Judul Skripsi

: ______________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Tanggal Seminar Hasil Skripsi
6.

: _____________________________________

Rekapitulasi Penilaian

No

Nilai

Kriteria

Pembimbing
1

Penyajian (Bahasa dan Teknik Presentasi)
(1-15)

2

Proses pembimbingan
(1- 35)

3

Penguasaan materi
(1-30)

4

Proses pengolahan data
(1-15)
Total Nilai
NILAI AKHIR

Malang,
Dosen Penguji
___________________
NIP.
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e. Contoh Berita Acara dan Penilaian Seminar Hasil Program Studi Seni Rupa
Murni
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL SARJANA
PRODI SENI RUPA MURNI
Pada hari ini ___________, tanggal ______, Bulan ___________, tahun ____________, Pukul ____________ WIB,
bertempat di ruang _________________.
1. Nama Mahasiswa

: ______________________________________

2. Nomor Induk Mahasiswa / Program Studi

: ____________________ / ________________

3. Bidang Kajian Skripsi / Judul Skripsi

: ____________________ / ________________
________________________________________

4. Tanggal Mengajukan / Ujian Skripsi

: ____________________ / ______________

5. Rekapitulasi Nilai Ujian

:

NO

KRITERIA

SKOR

1

2
3

Seminar Hasil
1. Penyajian
2. Proses pembimbingan
3. Penguasaan materi
4. Isi laporan penciptaan
a. Abstrak
Latar belakang, Tujuan, Metode,Hasil,
Kesimpulan, Key words
b. Pendahuluan
Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan
Manfaat
c. Konsep Penciptaan
Kajian Sumber Penciptaan, Landasan
Penciptaan, Konsep Penciptaan.
d. Metode Penciptaan
Tahapan secara sistematik cara mewujudkan
karya seni dari tahap ide (eksplorasi),
perencanaan dan pelaksanaan hingga evaluasi.
e. Pembahasan Karya
Ulasan karya, proses/teknik penciptaan,
kesesuaian ide, konsep,dengan hasil karya rupa.
f. Kesimpulan
Refleksi dari hasil cipta karya rupa
JUMLAH
TANDA TANGAN

4

TOTAL

NILAI
PEMBIMBING

NILAI
PENGUJI

1-10
(1-15)
(1-20)
1- 55
1-5
1-10
1-10
1-10

1-15
1-5
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Nilai Akhir
(Dalam Angka)
Nilai
Nilai
Nilai
Sempro
Semhas
Skripsi
(20%)
(30%)
(50%)

Nilai
Akhir

Nilai Akhir dalam
Huruf

Keterangan
A : 81-100
B+ : 76-80
B : 70-75
C+ : 61-69

C : 56-60
D+ : 51-55
D : 45-50
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Form 6: Berkas Pengajuan Pelaksanaan Ujian Skripsi
a. Contoh Formulir Pendaftaran Ujian Skripsi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575875
Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id
http://www.fib.ub.ac.id
FORMULIR UJIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIM
Program

: _______________________________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________________

dengan ini mendaftarkan diri untuk mengadakan Ujian Skripsi Program S-1 dengan menyerahkan syarat dan
kelengkapan sebagai berikut :
Map merah 2 buah untuk berkas pembimbing dan penguji
Fotokopi skripsi yang telah disetujui pembimbing sebanyak 2 berkas untuk pembimbing
dan penguji

Malang,
Yang menerima

Pendaftar

( _____________________________)

(_____________________________)
nama terang

--------------------------------------------------------- potong disini ----------------------Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :
Nama

: _______________________________________________

NIM

: _______________________________________________

Program

: _______________________________________________

Benar-benar telah mendaftarkan diri untuk mengadakan Ujian Skripsi dan yang bersangkutan :
(
) telah melengkapi
(
) belum melengkapi
persyaratan administrasi dan akademik sesuai daftar formulir pendaftaran.

Malang,
Yang menerima pendaftaran
(________________________)
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b. Contoh formulir Penjadwalan Ujian Skripsi
JADWAL UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Telah disetujui untuk dilaksanakan Ujian Skripsi Program S1 Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Brawijaya.
Nama
NIM
Judul
Hari/ Tanggal
Pukul
Ruang
No. HP
Dosen Pembimbing
Dosen Penguji

Malang,
Kasubag Akademik,

Diisi nama Kasubag
Akademik
NIP.

Perhatian :
a. Pengumpulan berkas pendaftaran diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum pelaksanaan Ujian Skripsi.
b. Formulir pendaftaran harus diketik dan lengkap.
c. Formulir penilaian Ujian Skripsi diserahkan maksimal 1 (satu) hari setelah
ujian
d. Ploting ruangan diisi oleh petugas pendaftaran
e. Jadwal Ujian Skripsi dibuat rangkap 3 untuk diserahkan dosen
pembimbing, dosen penguji dan bagian akademik / administrasi jurusan
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c. Contoh Berita Acara Bimbingan Skripsi (tidak dilampirkan dalam skripsi selama
proses penyelesaian skripsi secara daring)
KEMENTERIAN PENDIDIDKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575875
Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id
http://www.fib.ub.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI
1. Nama

: _________________________________________

2. NIM
Program
3. studi
Topik
4. Skrips
Judul
5. Skripsi

: _________________________________________
: _________________________________________
: _________________________________________

: _________________________________________
_________________________________________
6. Tanggal Mengajukan : ________/___________/____________
7. Tanggal Selesai Revisi : ________/___________/____________
8. Nama Pembimbing

: _____________________________
Keterangan Konsultasi *)

No
.

Tanggal

Materi

Pembimbing

Paraf

Malang, **__________
Mengetahui
Ketua Jurusan
___________
NIP./NIK.

Dosen Pembimbing

_________
NIP./NIK.

*) Jumlah baris disesuaikan dengan kebutuhan konsultasi
**) Penulisan tanggal berdasar pada tanggal revisi setelah ujian
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d. Contoh surat perjanjian untuk mahasiswa peserta ujian skripsi (disediakan oleh staf administrasi
jurusan)
SURAT PERJANJIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: _______________________________________

NIM

: _______________________________________

Program Studi

: _______________________________________

Judul skripsi
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan oleh karena itu berjanji akan melakukan revisi
dan penjilidan skripsi tepat pada waktunya sesuai dengan batas waktu
penyelesaian yang diberikan oleh Majelis Penguji yaitu :
selama _______ hari (tanggal. _______________ s/d _______________) .
Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran dan bilamana
dalam penyelesaian skripsi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.
Malang,
Mahasiswa,
_____________________
_
NIM.
Mengetahui,
Dosen Pembimbing,
____________________
NIP/NIK
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e. Contoh : Berita Acara dan Penilaian Ujian Sarjana (Jurusan Bahasa dan Sastra,
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Jepang serta Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia)
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA

BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN SARJANA
Pada hari ini ___________, tanggal ______, Bulan ___________, tahun ____________, Pukul ____________ WIB,
bertempat di ruang _________________.
TELAH DIUJI
: ______________________________________

1.

Nama Mahasiswa

2.

Nomor Induk Mahasiswa / Program Studi

: ____________________ / ________________

3.

Bidang Kajian Skripsi / Judul Skripsi

: ____________________ / ________________

4.

Tanggal Mengajukan / Ujian Skripsi

: ____________________ / ______________

5.

Rekapitulasi Nilai Ujian

:

________________________________________

NO.
1

2

3

4

5

6

7

Kriteria
ABSTRAK
Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, Kesimpulan,
Key words
PENDAHULUAN
Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat
Penelitian
KAJIAN PUSTAKA
Teori dan penelitian terdahulu yang relevan
untuk
membantu
menjelaskan fenomena
penelitian dan menunjukkan keaslian penelitian
Metode Penelitian
Teknik pengumpulan dan analisis data disertai
Penjelasan alasan, karakteristik sumber data,
setting, lama penelitian, dan bentuk data
HASIL DAN PEMBAHASAN
pemaparan teknik pengolahan dan analisa data,
Kosistensi data dengan pertanyaan penelitian,
ketajaman analisis
dan sintesis data, dan
perbandingan hasil dengan hipotesis atau hasil
sejenis sebelumnya
KESIMPULAN DAN SARAN
Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan
Penyajian Isi dan Penggunaan Bahasa Tulis
• Organisasi, kejelasan dan tata bahasa yang
baik dan benar

Skor

Nilai
Pembimbing

Nilai
Penguji

1-5
1-15

1-10

1-10

1-25

1-10

1-10
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8

• Penggunaan rujukan dari sumber asli
dengan cara merujuk yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Presentasi
• Cara dan Sikap Presentasi
• Penggunaan Bahasa
• Ketepatan Waktu Penyaji
• Tanya Jawab

1-15

JUMLAH
TANDA TANGAN
TOTAL
Nilai Akhir
(Dalam Angka)
Nilai Sempro
(25%)

Nilai Semhas
(25%)

Nilai Akhir
Ujian Skripsi
(50%)

Nilai Akhir
Dalam Huruf

Keterangan
A : 81-100
B+ : 76-80
B : 70-75
C+ : 61-69

C : 56-60
D+ : 51-55
D : 45-50
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f. Contoh : Berita Acara dan Penilaian Ujian Sarjana Program Studi Antropologi
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA

BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN SARJANA (ANTROPOLOGI)

Pada hari ini ___________, tanggal ______, Bulan ___________, tahun ____________,
Pukul ____________ WIB, bertempat di ruang _________________.

TELAH DIUJI
: ______________________________________

6.

Nama Mahasiswa

7.

Nomor Induk Mahasiswa / Program Studi

: ____________________ / ________________

8.

Bidang Kajian Skripsi / Judul Skripsi

: ____________________ / ________________
________________________________________
________________________________________

9.

Tanggal Mengajukan / Ujian Skripsi

: ____________________ / ______________

10.

Rekapitulasi Nilai Ujian

:

NO.

1

2

3

4

5

6

Kriteria
Abstrak
Latar belakang, Tujuan,
Kesimpulan, Key words

Skor
Metode,

Hasil,

1-5

Pendahuluan
Latar belakang,
Tujuan, Rumusan Masalah,
Tinjauan
Pustaka,
Metode
Penelitian,
Sistematika Penulisan

1-20

Kajian Wilayah, Manusia dan Kebudayaan
Penggambaran situasi di lapangan yang sesuai
dengan tema penelitian

1-15

Temuan Penelitian – Judul Bebas
Bagian ini mendeskripsikan permasalahan dan
temuan data secara utuh berdasarkan hasil
penelitian di lapangan. Bagian ini bisa berisi
kategori, jenis, pola, tema dan model yang

1-15

disajikan berdasarkan data yang ada.
Analisis atas Temuan Penelitian
Bagian ini terdiri atas analisis teori dan
pembahasan/interpretasi temuan
Penutup
Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan
memuat ringkasan jawaban atas rumusan
masalah. Saran berisi rekomendasi-rekomendasi
untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan
tema penelitian yang sama.

Nilai
Pembimbing

Nilai
Penguji

1-15

5
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7

8

Penyajian Isi dan Penggunaan Bahasa Tulis
•Organisasi dan kejelasan tata bahasa
•
Referencing
Presentasi
• Cara dan sikap presentasi
• Ketepatan waktu penyajian
Tanya Jawab

1-10

1-5
1-10
JUMLAH

TANDA TANGAN
TOTAL
Nilai Akhir
(Dalam Angka)
Nilai Sempro
(25%)

Nilai Semhas
(25%)

Nilai Akhir
Ujian Skripsi
(50%)

Nilai Akhir
Dalam
Huruf

Keterangan
A : 81-100
B+ : 76-80
B : 70-75
C+ : 61-69

C : 56-60
D+ : 51-55
D : 45-50
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g. Contoh : Berita Acara dan Penilaian Ujian Sarjana Program Studi Seni Rupa Murni
(Skripsi Penciptaan)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN AKHIR SKRIPSI PENCIPTAAN
SARJANA PRODI SENI RUPA MURNI
Pada hari ini ___________, tanggal ______, Bulan ___________, tahun ____________, Pukul ____________ WIB,
bertempat di ruang _________________.
1. Nama Mahasiswa

: ______________________________________

2. Nomor Induk Mahasiswa / Program Studi

: ____________________ / ________________

3. Bidang Kajian Skripsi / Judul Skripsi

: ____________________ / ________________
________________________________________

4. Tanggal Mengajukan / Ujian Skripsi

: ____________________ / ______________

5. Rekapitulasi Nilai Ujian

:

NO

KRITERIA

1

2
3

Ujian Skripsi Penciptaan
1. Presentasi dan tanya jawab
a. Penyajian hasil laporan
b. Penguasaan materi
2. Pameran
a. Kesesuaian konsep dengan karya, inovasi
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Program Studi Nama

: ___________________________________________

Pembimbing

: ___________________________________________

TUJUAN
Evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja dosen
pembimbing skripsi dalam rangka penjaminan mutu skripsi di Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Brawijaya. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk
perbaikan pembimbingan semester berikutnya. Terima kasih atas kesediannya.
PETUNJUK
Berikan tanda (V) sesuai dengan pendapat anda secara obyektif/secara jujur
tentang komponen penilaian yang dimaksud.

A. TUGAS DOSEN DALAM PEMBIMBINGAN
Sangat

No.

KOMPONEN PENILAIAN

Baik
(5)

Baik

Cukup

(4)

(3)

Tidak Sangat
Tidak
Baik Baik
(2)
(1)

Dosen membantu mengarahkan topik dan
1. perumusan
permasalahan skripsi
2. Dosen menguasai topik/masalah penelitian
Dosen menguasai dan dapat mengarahkan
3. mahasiswa
dalam metodologi penelitian dan sistematika
penulisan
Dosen menunjukkan materi keilmuan yang
4. relevan
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Sangat

No.

5.

6.

7
8
9

KOMPONEN PENILAIAN

Baik
(5)

dengan topik skripsi
Peran dosen dalam seminar proposal,
seminar hasil,
dan ujian skripsi
Dosen dapat berkomunikasi dengan bahasa
yang
mudah dipahami mahasiswa
Dosen memotivasi mahasiswa agar
menyelesaikan skripsi tepat waktu
Dosen memberi penjelasan/ saran perbaikan
yang mudah dipahami
Dosen menghargai pendapat/ penjelasan
mahasiswa

Baik

Cukup

(4)

(3)

Tidak Sangat
Tidak
Baik Baik
(2)
(1)

B. PROSES PEMBIMBINGAN
No.

KOMPONEN PENILAIAN

Sangat
Baik

(5)

Baik

(4)

Cukup

(3)

Tidak
Baik

Sangat
Tidak
Baik

(2)

(1)

Dosen membuat rencana
pembimbingan (waktu dan tempat
pembimbingan) yang jelas
Proses pembimbingan sesuai jadwal
yang disepakati
Waktu yang disediakan dosen cukup
untuk pembimbingan skripsi
C. KESESUAIAN PERENCANAAN DAN REALISASI PROSES SKRIPSI
Petunjuk : Lingkari/isilah pada kolom JAWABAN yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
1. Berapa lama rencana Anda semula untuk penyelesaian skripsi?
a. Kurang dari 6 bulan
b. 6 s/d 12 bulan
c. Lebih dari 12 bulan
2. Berapa lama realisasi skripsi anda selesai? …………………..bulan
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3. Berapa kali anda melakukan konsultasi dengan pembimbing ? …………………….. kali
4. Apakah anda melakukan konsultasi dengan pembimbing melalui email? ……... jika Ya, berapa
kali? ……..

5. Kendala apa yang Anda hadapi pada waktu penyelesaian skripsi?
a. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
c. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..

E. KOMENTAR DAN SARAN
Beri komentar dan saran sehubungan pembimbingan skripsi anda
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Terima kasih telah mengisi form evaluasi ini.
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Lampiran 4. SK Dekan FIB Ub No. 42 Tahun 2017
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Lampiran 5. Surat Tugas Panitia Revisi Buku Pedoman Skripsi
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Surat Tugas Panitia Revisi Buku Pedoman Tugas Akhir Karya
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Lampiran 6 Kriteria Penilaian Tugas Akhir Mahasiswa
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127

128

129
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Lampiran 7. Kriteria Penilaian Tugas Akhir PS Antropologi
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133

134

135

136
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Lampiran 8. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Penyandang Disabilitas
PEDOMAN TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA
PENYANDANG DISABILITAS

1.

Definisi Mahasiswa dengan Disabilitas
Mahasiswa dengan Disabilitas adalah mahasiswa yang mengalami hambatan
fisik maupun mental yang secara substansial membatasi aktifitas mahasiswa seharihari sehingga mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus,
modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara
penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
2.
1.

2.

3.

4.

a.

b.

Jenis-jenis Disabilitas
Tuli: Tuli sangat luas cakupannya, mulai dari Tuli ringan hingga berat. Orang
Tuli atau kesulitan mendengar biasanya menggunakan beberapa cara untuk
berkomunikasi, seperti membaca gerak bibir, menulis di notes, menggunakan
alat bantu pendengaran, atau dibantu berkomunikasi oleh penerjemah bahasa
isyarat.
Disabilitas Daksa: Individu yang mengalami hambatan motorik atau mobilitas,
sebagian besar membutuhkan alat bantu berupa kursi roda, kruk/tongkat
penyangga, dan walker. Selain itu, disablilitas daksa dapat digolongkan lagi
menjadi dua, yaitu daksa atas dan daksa bawah.
Disabilitas Netra: Penyandang disabilitas netra mengacu pada orang yang yang
tidak bisa melihat (total blind) atau yang memiliki gangguan penglihatan
sebagian (low vision).
Disabilitas Mental: Disabilitas Mental merupakan istilah umum untuk
hambatan dan gangguan yang mempen- garuhi fungsi mental seseorang
meliputi fungsi kognitif, afeksi, dan perilaku sosial yang dalam justifikasinya
perlu keterangan dari ahli psikiatri ataupun psikologi. Beberapa ragam
disabilitas mental yang banyak dikenal di masyarakat misalnya disabilitas
intelektual, sindrom autisme, ADHD, disleksia, digrafia, skizofrenia, depresi,
bipolar.
ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan neurologis
yang muncul sejak masa kanak-kanak diindikasikan dengan perilau yang
impulsive, kesulitan dalam memusatkan perhatian (mempertahankan
konsentrasi) serta kecenderungan untuk hiperaktif (melakukan gerak-gerak
yang tidak bermakna, bertujuan, dan selaras dengan konteks).
Sindrom Autisme: Sindrom autisme adalah gangguan neurologis (brain
disorder) yang menyebabkan penyandangn- ya memiliki kesulitan dalam
berkomunikasi, menggunakan bahasa, dan memunculkan perilaku sosial yang
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akurat. Peyandang autisme cenderung kurang berminat pada aktivitas-aktivitas
sosial dan cenderung rigid sehingga menyukai keteraturan. Beberapa
penyandang autisme memiliki kemampuan intelektual yang setara dengan
kebanyakan orang (bahkan beberapa memiliki kapasitas intelektual yang lebih
tinggi disbanding kebanyakan orang.
3.
1.

Akomodasi Tugas Akhir bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas
Definisi : Akomodasi atau disebut dengan Reasonable Accommodation
(Akomodasi yang Layak) adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan
diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi
manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan
kesetaraan.
2. Jenis-jenis Akomodasi Tugas Akhir bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas
a. Mahasiswa Tuli diperkenankan mempresentasikan hasil Tugas Akhirnya dalam
Bahasa Isyarat dengan bantuan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang disediakan oleh
Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD).
b. Mahasiswa Tunanetra diperkenankan menggunakan headset ketika presentasi
hasil Tugas Akhir agar dapat mengakses materi Tugas Akhirnya melalui
pembaca layar (screen reader)
c. Mahasiswa Tunadaksa yang memiliki hambatan mobilitas (misalnya pengguna
kursi roda atau kruk sehingga menghambat mobiliats), mendapatkan ruang
ujian yang aksesibel dan mudah dijangkau serta modifikasi ruangan yang
memudahkan pergerakan mahasiswa Tunadaksa.
d. Mahasiswa Penyandang Disabilitas Mental diperkenankan ditemani shadow
untuk membantu mahasiswa lebih konsentrasi. Selain itu, mahasiswa
penyandang disabilitas mental diberikan waktu ujian yang fleksibel dengan
perpanjangan waktu dan jeda waktu, hal ini dikarenakan mahasiswa dengan
disabilitas mental sulit berkonsentrasi dalam waktu yang lama, sehingga adanya
waktu jeda akan sangat membantu.
Pada dasarnya, akomodasi yang layak bersifat individual sesuai dengan kondisi
dan hambatan yang dialami oleh mahasiswa penyandang disabilitas. Untuk
mendapatkan Akomodasi yang Layak dan sesuai dengan kebutuhan, mahasiswa
penyandang disabilitas dimohon untuk berkonsultasi dengan dosen Pembimbing
dan PSLD. Berdasarkan hasil diskusi, PSLD akan memberikan rekomendasi
penyediaan Akomodasi yang layak untuk pelaksanaan ujian Tugas Akhir bagi
mahasiswa penyandang disabilitas.
4.
1.

Penyusunan Tugas Akhir bagi Mahasiswa penyandang Disabilitas
didasarkan pada kurikulum adaptif yang terdiri dari :
Duplikasi: Tugas akhir disusun sesuai dengan standar kurikulum yang
ditetapkan.
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2.

3.

Modifikasi: Tugas akhir disusun dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas namun tetap
sesuai dengan kualitas akademik yang ditetapkan.
Subtitusi: Tugas akhir disusun dengan melakukan penggantian bentuk tugas
akhir dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan mahasiswa
penyandang disabilitas namun tetap sesuai dengan kualitas akademik yang
ditetapkan.

5.
1.
2.

Proses Pembimbingan:
Mahasiswa Penyandang Disabilitas mendaftar Skripsi.
Mahasiswa Penyandang Disabilitas menghubungi PSLD apabila membutuhkan
layanan Pendampingan Skripsi. Sebagai contoh:
a. mahasiswa Tuli membutuhkan layanan pendampingan Juru Bahasa Isyarat
(JBI) untuk menerjemahkan ketika bimbingan skripsi dan ujian skripsi
b. Mahasiswa Tunanetra membutuhkan bantuan digitalisasi buku untuk
mengkonversi buku referensi cetak menjadi digital sehingga bisa terbaca
dengan pembaca layar (Screen Reader).
c. Mahasiswa penyandang Low Vision membutuhkan bantuan ketika mencari
referensi di perpustakaan, dan lain sebagainya.
3. PSLD memberikan layanan pendampingan skripsi sesuai dengan kebutuhan
yang diajukan.

6.
1.
2.

3.
7.
1.
2.
3.

4.

Proses Ujian Tugas Akhir:
Mahasiswa berkonsultasi dengan PSLD untuk menentukan Akomodasi apa
yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam ujian Tugas Akhir.
PSLD menerbitkan surat rekomendasi pengadaan akomodasi ujian Tugas Akhir
dengan penyesuaian yang tepat dan diperlukan dan bertujuan untuk menunjang
kemandirian dan partisipasi penuh mahasiswa penyandang disabilitas dalam
ujian tugas akhir dan bukan merupakan bentuk pengistimewaan.
Mahasiswa melaksanakan ujian tugas akhir dengan akomodasi yang layak.
Sumber Pedoman Pedoman Tugas Akhir bagi Mahasiswa dengan
Disabilitas
UN CRPD Artikel 24 tentang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
UN CRPD Artikel 2 tentang Reasonable Accomodation
Peratutran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan
Layanan Khusus di Perguruan Tinggi
Ragam Disabilitas, Akomodasi dan Teknologi Bantu oleh Pusat Studi dan
Layanan Disabilitas tahun 2018
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5.

Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi oleh Kementrian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan tahun 2017.
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Lampiran 9. Alur Pendaftaran Tugas Akhir Konversi Hasil Kegiatan Akademik
Alur Pendaftaran Tugas Akhir Konversi Hasil Kegiatan Akademik
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kegiatan dan Pelaksana
Mahasiswa mengunduh form dan melengkapi permohonan pengajuan
tugas akhir konversi hasil kegiatan akademik di website FIB UB.
Mahasiswa menyerahkan form permohonan dan berkas persyaratan ke
staf jurusan.
Staf jurusan memeriksa form permohonan dan persyaratan yang
diajukan.
Staf jurusan merekap berkas permohonan per program studi dan
menyerahkan ke masing-masing program studi.
Ketua Program Studi membentuk tim penilai permohonan mahasiswa.
Ketua Program Studi mengirimkan kembali berkas permohonan
mahasiwa berserta kelengkapan lainnya ke staf jurusan.
Staf jurusan menerima berkas dan membuat berita acara penentuan
kategori skripsi nonpenelitian.
Tim penilai menyerahkan berita acara penentuan kategori tugas akhir
nonpenelitian kepada ketua program studi.
Ketua Program Studi menyusun pembimbing skripsi jika diperlukan.
Staf jurusan mengumumkan kepada mahasiswa kategori skripsi
nonpenelitian yang disetujui beserta pembimbing skripsinya jika ada.
Mahasiswa melanjutkan proses skripsi sesuai kategori yang disetujui.
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Lampiran 10 Form Pendaftaran dan Berita Acara Penetapan Jenis Tugas Akhir
Konversi Kegiatan Akademik
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875,
Fax. +62341- 575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id - http://www.fib.ub.ac.id

FORM PENDAFTARAN
TUGAS AKHIR KONVERSI HASIL KEGIATAN AKADEMIK
Nama
NIM
Program Studi

: ________________________________________
: ________________________________________
: ________________________________________

Hasil Kegiatan Akademik yang diajukan*
• Penelitian sesuai bidang ilmu di perguruan tinggi mitra
• Nama PT Mitra
:
• Asal PT Mitra
:
• Nama Kegiatan
:
• Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :
• Judul/ Tema Karya Ilmiah yang Dihasilkan :
•

Pembimbing

•
•
•
•
•
•
•
•

Artikel di jurnal ilmiah nasional atau internasional
Nama Jurnal Internasional Bereputasi
:
Kategori (index) Jurnal Internasional
:
Nama Jurnal Nasional
:
Kategori Jurnal Nasional
: Sinta: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
No ISBN/ISSN Jurnal
:
Volume dan Waktu Terbit
:
Judul Artikel
:

•

Pembimbing (sebagai penulis ke -2)

•

Karya ilmiah sesuai bidang ilmu yang disajikan dalam seminar nasional
atau internasional dan diterbitkan dalam prosiding seminar tersebut
Nama Seminar
:
Institusi Penyelenggara
:
Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Seminar
:
ISBN Prosiding
:

•
•
•
•

:

:

143

•

Judul Artikel

:

•

Pembimbing (sebagai penulis ke-2)

:

•
•
•
•
•

Karya ilmiah sesuai bidang ilmu yang dikompetisikan di tingkat nasional
atau internasional
Nama Kompetisi
:
Penyelengara Kompetisi
:
Waktu dan Tempat Penyelengaraan Kompetisi
:
Judul/ Tema Karya Ilmiah yang Dihasilkan
:

•
•

Prestasi yang Diraih dalam Kompetisi
Pembimbing

:
:
………………….., 20..
Yang menyatakan,
………………………..

Keterangan
*) pilih salah satu sesuai bentuk kegiatan akademik yang dipilih

Lampiran
1. Surat penerimaan (letter of acceptance) dari jurnal penerbit/ panitia seminar
/ surat bukti penugasan mengikuti kegiatan/ kompetisi
2. Fotokopi lengkap karya ilmiah yang dihasilkan (termasuk sampul dan daftar
isi terbitan untuk artikel jurnal atau prosiding seminar) rangkap 2 (dua)
3. Foto Kegiatan (untuk kegiatan akademik di universitas mitra/ presentasi
saat seminar/ kompetisi ilmiah)
4. Surat pernyataan keterlibatan pembimbing sebagai penulis ke-2 (untuk
artikel jurnal atau prosiding, Lampiran 15)
5. Logbook bimbingan
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875,
Fax. +62341- 575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id - http://www.fib.ub.ac.id

BERITA ACARA
PENETAPAN TUGAS AKHIR KONVERSI HASIL KEGIATAN AKADEMIK
Telah dilaksanakan rapat penetapan jenis tugas akhir konversi hasil kegiatan
akademik Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada:
Hari, tanggal :________________________________________________
Untuk mahasiswa
Nama
NIM
Prodi

:
:________________________________________________
:________________________________________________
:________________________________________________

Dengan judul
:________________________________________________
__________________________________________________________________
Yang telah dihadiri oleh:
1. Tim Penilai

: 1) _______________________________________
2) _______________________________________
dst
2. Ketua Program Studi :__________________________________________

Jenis Tugas Akhir yang Disetujui: (pilih salah satu)
a. Kegiatan akademik, yaitu:
1) Program akademik dengan komponen penelitian sesuai bidang ilmu di
universitas mitra
2) Publikasi artikel di jurnal ilmiah nasional/internasional terakreditasi atau
yang diakui Kemendiknas dalam bidang ilmu yang sesuai (pilih salah satu)
Jurnal internasional bereputasi
Jurnal Nasional Sinta: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / tidak terakreditasi
3) Karya ilmiah sesuai bidang ilmu yang disajikan dalam seminar
nasional/internasional di bawah pembimbingan dosen berkompeten dan
diterbitkan dalam prosiding seminar
4) Karya ilmiah di bawah bimbingan dosen yang berkompeten dan yang
dikompetisikan di tingkat nasional/ internasional sesuai bidang ilmu
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Keputusan untuk tahap selanjutnya

:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang,
Ketua Tim Penilai

( _________________________) ( __________________________)
NIP/ NIK.
NIP/ NIK.
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Lampiran 11 Pedoman Penulisan Tugas Akhir Karya Sastra
PEDOMAN PENULISAN KARYA SASTRA SEBAGAI
TUGAS AKHIR MAHASISWA
a.

Deskripsi Penulisan Karya Sastra sebagai Tugas Akhir (Skripsi)
Tugas akhir berbentuk karya sastra merupakan karya kreatif mahasiswa dengan
genre novel, kumpulan cerita pendek, dan naskah drama yang memenuhi standar
penulisan karya sastra, dan divalidasi oleh ahli/praktisi yaitu sastrawan. Proses
penulisan karya sastra akan dibimbing oleh dosen yang memiliki kompetensi dalam
penulisan karya sastra. Hasil akhir karya sastra yang wajib diterbitkan tersebut
dinilai memiliki bobot seperti skripsi.
b. Tujuan
Tujuan penulisan dan penerbitan karya sastra sebagai tugas akhir dalah sebagai
berikut:
1) Mempraktikkan teori dan pengetahuan yang didapatkan dari dalam mata kuliah
bahasa, sastra dan penulisan kreatif yang menjadi penciri Program Studi
dengan disiplin bahasa dan sastra di Fakultas Ilmu Budaya.
2) Memberikan pengakuan akademik pada para mahasiswa yang memiliki
kompetensi dan prestasi dalam penulisan karya sastra yang berkualitas dan
mendapatkan pengakuan publik.
3) Memfasilitasi dan mempersiapkan para mahasiswa yang memiliki potensi
menulis karya sastra untuk menyongsong dunia kerja.
c. Persyaratan Umum Penulisan Karya Sastra sebagai Skripsi
1) Penulis karya sastra merupakan mahasiswa aktif yang telah memenuhi
persyaratan untuk mengajukan tugas akhir
2) Mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah yang mendukung penulisan
karya sastra seperti mata kuliah sastra dan penulisan kreatif.
3) Tema karya sastra (novel, kumpulan cerita pendek, dan kumpulan naskah
drama) bebas tidak mengandung unsur SARA.
4) Naskah ditulis dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia yang baik.
5) Karya sastra diterbitkan oleh penerbit (baik mayor maupun indie) dan
dilengkapi dengan ISBN
6) Karya sastra diberi pengantar oleh dosen pembimbing/pakar karya sastra
7) Karya sastra harus orisinil, bukan saduran dan tidak terindikasi plagiasi.
Mahasiswa wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai yang
menyatakan bahwa karyanya bebas dari plagiasi.
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d. Persyaratan Khusus Penulisan Karya Sastra sebagai Skripsi
1) Panjang naskah:
a. Naskah drama minimal 2 naskah dengan panjang masing-masing naskah
minimal berjumlah 20 halaman.
b. Cerita pendek minimal 5 cerpen, dengan panjang masing-masing naskah
minimal berjumlah 6 halaman.
c. Panjang novel minimal berjumlah 20.000 kata.
2) Ukuran kertas, huruf, marjin, spasi menyesuaikan dengan gaya selingkung dari
penerbit yang akan menerbitkan karya sastra mahasiswa.
3) Karya sastra divalidasi/direview oleh ahli atau praktisi (sastrawan).
4) Dalam biodata di buku karya sastra yang diterbitkan, mahasiswa wajib
mencantumkan identitas sebagai mahasiswa Program Studi di Fakultas Ilmu
Budaya UB.
e. Tahapan Penulisan Karya Sastra sebagai Skripsi
1) Pengajuan Judul Karya
Judul karya yang diajukan adalah judul yang sudah didaftarkan untuk
mendapatkan ISBN atau judul yang belum mendapatkan ISBN. Karya yang
telah terbit selama mahasiswa menempuh kuliah di program studi di FIB dapat
diajukan sebagai tugas akhir dengan menempuh tahapan yang sama yaitu
seminar rancangan, validasi, bedah karya sastra, dan penulisan laporan proses
karya kreatif.
2) Seminar Rancangan Karya Sastra
Rancangan ini disampaikan dalam forum dengan tujuan mempresentasikan dan
mendiskusikan rancangan karya sastra seperti judul, tema, kerangka, unsurunsur karya sastra, dan berbagai referensi yang telah dibaca, dan riset yang
akan atau telah dilakukan. Dalam forum ini juga bisa disampaikan rencana
proses penerbitan. Saran dan masukan diharapkan diberikan oleh peserta
seminar untuk perbaikan rancangan karya yang telah disusun.
3) Validasi dari Ahli/Praktisi (Sastrawan)
a. Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing untuk menentukan validator
karya. Validator adalah dosen FIB yang memiliki pengalaman/ reputasi sebagai
praktisi dalam penulisan karya sastra.
b. Mahasiswa menemui validator dengan membawa form kesediaan yang harus
diisi oleh validator yang kemudian diserahkan oleh mahasiswa ke jurusan FIB.
Operator akademik jurusan kemudian memproses surat penugasan validator
dan memasukkan data validator ke SISO.
b. Mahasiswa menyerahkan karya ke validator untuk divalidasi.
c. Validator mereview karya mahasiswa, memberikan penilaian melalui SISO,
dan memberikan catatan validasi bagi penulis.
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d. Karya diterbitkan setelah mendapatkan validasi.
e. Mahasiswa/penerbit merencanakan bedah buku karya sastra yang telah
diterbitkan.
4) Bedah Karya Sastra
Kegiatan bedah karya ini dilaksanakan untuk mempresentasikan hasil karya
sastra dan bersifat terbuka untuk umum. Kegiatan bedah karya dilakukan di
Fakultas Ilmu Budaya. Dalam bedah karya ini dewan penguji (penguji dan
pembimbing) akan melakukan penilaian karya sastra yang meliputi:
a. Kebaruan dan eksplorasi tema
b. Kemampuan penggunaan bahasa
c. Kesatuan, keutuhan dan kedalaman unsur-unsur karya sastra (tokoh,
penokohan, latar, alur).
d. Dramaturgi dan visibilitas naskah untuk dipentaskan (khusus untuk naskah
drama)
5) Penulisan Laporan Proses Kreatif Penulisan karya Sastra
Panjang laporan penulisan proses kreatif penulisan karya sastra minimal
berjumlah 10 halaman dan maksimal berjumlah 20 halaman. Sistematika
laporan adalah sebagai berikut:
1. Latar belakang Penulisan
Dalam latar belakang ini dituliskan beberapa hal sebagai berikut:
a. Motivasi/alasan/inspirasi menulis
b. Pemilihan tema
c. Sinopsis singkat karya sastra
2. Proses kreatif Penulisan (Durasi penulisan, eksplorasi unsur-unsur karya sastra,
revisi/editing, proses pembuatan sampul, hingga penerbitan)
3. Deskripsi Respons publik
Tanggapan ini bisa diapatkan melalui bedah buku atau kegiatan lain, serta yang
diperoleh dari komentar/tanggapan yang diberikan pembaca melalui bentuk
resensi, artikel, esai
4. Lampiran-lampiran (Foto bedah buku, resensi, dan lain sebagainya yang terkait
dengan karya sastra mahasiswa yang telah diterbitkan)
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LEMBAR PENILAIAN SEMINAR RANCANGAN KARYA SASTRA
Judul Karya :
Penulis
:
NIM
:
Pembimbing :
No.
Aspek yang Dinilai
1
Tema
(Tema yang diajukan apakah menarik, tidak klise, dan
mahasiswa apakah menguasai tema yang akan digarap
dalam karya sastra)
2
Kerangka karya

3

(Kerangka memberikan gambaran secara jelas karya
sastra yang akan ditulis, dari awal hingga akhir)
Referensi dan rencana riset
(Sejauh mana mahasiswa mengeksplorasi referensi
terkait denga tema/karya sastra dan bagaimana rencana
riset yang akan dilakukan untuk mendalami rancangan
karya yang akan ditulisi)
Nilai Total

Bobot
1-25

Nilai

1-40

1-35

Malang,
Pembimbing,
(Tanda tangan)
Nama
NIP./NIK.
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MATRIKS PENILAIAN RANCANGAN KARYA SASTRA
No

1

2

Aspek yang
Dinilai dan
Nilai
Tema (1-25)

1-10
Tema tidak
(Tema yang
menarik dan
diajukan
klise, sudah
apakah
terlalu
menarik, tidak
banyak
klise, dan
ditulis, dan
mahasiswa
tidak
apakah
disajikan
menguasai tema secara
yang akan
berbeda dan
digarap dalam
menarik
karya sastra)

Kerangka karya
(1-40)
(Kerangka
memberikan
gambaran
secara jelas
karya sastra
yang akan
ditulis, dari
awal hingga
akhir)

3

Bobot Penilaian

Referensi dan
rencana riset (135)
(Sejauh mana
mahasiswa
mengeksplorasi
referensi terkait
denga
tema/karya
sastra dan
bagaimana

1-15
Kerangka
masih belum
utuh, tidak
menunjukkan
kesatuan dan
kelengkapan
bagian/unsur

1-10
Karangan
tidak
didukung
dengan
referensi dan
riset

11-15
Tema
tergolong
umum
namun
menarik,
namun
penulis
memiliki
sudut
pandang
sedikit
berbeda
atas tema
tersebut
16-20
Kerangka
sudah
tersusun
namun
sebagian
besar unsur
belum
tergarap
dengan
baik

16-20
Tema unik
dan menarik
dan penulis
mampu
menyajikann
ya secara
menarik

21-25
Tema sangat
unik dan
menarik,
penulis
mampu
mengeksploras
inya secara
mendalam

21-30
Kerangka
menunjukkan
keutuhan dan
kelengkapan
unsur namun
hubungan
antar
bagiannya
masih belum
terjalin
dengan baik

11-20
Referensi
yang
digunakan
sangat
terbatas dan
riset hanya
melalui
studi
pustaka
internet

21-29
Referensi
yang
digunakan
sudah
lumayan
memadai,
dan penulis
melakukan
riset
(termasuk
observasi

31-40
Kerangka
utuh, padu.
Jalinan antar
unsur/bagian
dibangun
dengan baik
dan menarik.
Terlihat ada
eksperimentasi
yang
dilakukan
penulis
30-35
Referensi yang
digunakan
sangat
komprehensif
dan relevan
dengan
karangan.
Penulis juga
melakukan
riset baik
pustaka
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rencana riset
yang akan
dilakukan untuk
mendalami
rancangan
karya yang
akan ditulisi)

lapang)
untuk
memperkuat
karangannya
namun
belum
maksimal

maupun
lapang seperti
melalui
wawancara
dan observasi
langsung.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id - http://www.fib.ub.ac.id

BERITA ACARA
SEMINAR RANCANGAN KARYA SASTRA
Telah dilaksanakan Bedah Karya Sastra Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Brawijaya pada :
Hari, tanggal : ___________________________________
Untuk mahasiswa :
Nama
NIM
Prodi

: ___________________________________
: ___________________________________
: ___________________________________

Dengan judul :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Yang telah dihadiri oleh :
1. Pembimbing
:__________________________________________
2. Peserta umum sejumlah
:
orang (terlampir)
Malang,
Ketua Jurusan

Pembimbing

( _________________________)

( __________________________)

NIP.

NIP.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id - http://www.fib.ub.ac.id

FORM KONFIRMASI KESEDIAAN
MENJADI VALIDATOR PENULISAN KARYA SASTRA
SEBAGAI TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Lengkap

: _________________________________________

Perguruan Tinggi/ Instansi

: _________________________________________

Alamat Kantor

: _________________________________________

Telpn/Fax

: _____________________________ /___________

Alamat Rumah

: _________________________________________

Nomor HP

: _________________________________________

Email

: _________________________________________

Dengan menyatakan bahwa saya bersedia menjadi validator penulisan karya
sastra sebagai tugas akhir mahasiswa sebagai berikut :
Nama*

: _________________________________________

NIM*

: _________________________________________

Program Studi*

: _________________________________________

Tema/Judul karya sastra*

: _________________________________________

_________________________________________________________________
…………………, 20..
Yang menyatakan,

…………………….
Keterangan
*) diisi oleh mahasiswa yang mengajukan
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LEMBAR PENILAIAN VALIDASI KARYA SASTRA
Judul Karya :
Penulis
:
NIM
:
No

Aspek yang Divalidasi

Nilai

1

Kebaruan dan eksplorasi tema

0 - 25

2

Kesatuan, keutuhan dan kedalaman unsur-unsur
karya sastra (tokoh, penokohan, konflik, latar, alur).
Dramaturgi dan kelayakan untuk dipentaskan
(khusus untuk naskah drama)
Penggunaan bahasa

0 - 55

3

0 – 20

Nilai Total

Malang,
Reviewer/Validator
(Tanda Tangan)
Nama
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LEMBAR HASIL VALIDASI KARYA SASTRA
Judul Karya :
Penulis
:
NIM
:
No

Aspek yang Divalidasi

1

Kebaruan dan eksplorasi tema

2

Kesatuan, keutuhan dan
kedalaman unsur-unsur karya
sastra (tokoh, penokohan,
konflik, latar, alur). Dramaturgi
dan kelayakan untuk
dipentaskan (khusus untuk
naskah drama)
Penggunaan bahasa

3

Deskripsi/Hasil Review

Catatan tambahan:

Malang,
Reviewer/Validator
(Tanda Tangan)
Nama
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LEMBAR PENILAIAN BEDAH KARYA SASTRA
(NOVEL DAN CERITA PENDEK)
Judul Karya
Penulis
NIM
Pembimbing

:
:
:
:

No
Aspek
1
Kebaruan dan eksplorasi tema
2

4
5

BOBOT
1-25

Kesatuan, keutuhan dan
kedalaman unsur-unsur karya
sastra (tokoh, penokohan,
konflik, latar, alur).
Penggunaan bahasa

1-40

Proses dan kualitas penerbitan
Nilai Total

1-15

NILAI

1-20

Malang,
Pembimbing

Penguji,

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

Nama
NIP./NIK.

Nama
NIP./NIK.
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MATRIKS PENILAIAN BEDAH KARYA SASTRA
(CERITA PENDEK DAN NOVEL)
No Aspek
1
Kebarua
n dan
eksplora
si tema
(1-25)

2

4

1-10
Tidak
ditemukan
kebaruan
tema dan
tidak ada
eksplorasi
tema

BOBOT NILAI
11-15
16-20
Tidak
Penulis
ditemukan
mengangkat
kebaruan
tema yang
tema, namun
belum banyak
penulis telah
diangkat dan
terlihat
mampu
mengeksplora mengeksplorasi
si tema
nya meskipun
tersebut
masih kurang
meskipun
mendalam
belum
mendalam

Kesatua
1-10
11-20
n,
Tidak ada Sebagian
keutuhan
kesatuan
unsur telah
dan
unsur-unsur terjalin antara
kedalam
karya
satu dan
an
sastra.
lainnya.
unsurUnsurNamun
unsur
unsur
sebagaian
karya
seperti
yang lain
sastra
terpisah
masih
(tokoh,
terpisah,
penokoh
belum
an,
menunjukkan
konflik,
korelasi.
latar,
Detail dari
alur). (1unsur-unsur
40)
yang tersaji
juga lemah

21-30

Penggun

11-15

1-5

6-10

Unsur-unsur
karya sastra
telah disajikan
semuanya,
namun detail
dari unsurunsur itu dan
hubungan antar
unsur tersebut
masih belum
terlalu kuat.

21-25
Penulis
mengang
kat tema
yang
unik,
belum
banyak
diangkat
dan
mampu
mengesk
plorasika
n secara
mendala
m dan
utuh
31-40
Unsurunsur
karya
sastra
telah
digunaka
n dengan
sangat
baik dan
memiliki
korelasi
dan
keutuhan,
mampu
membang
un cerita
yang
menarik
16-20
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No

5

Aspek
aan
bahasa
(1-20)

Proses
dan
kualitas
penerbit
an

Bahasa
belum
secara
efektif,
benar dan
baku
digunakan

1-5
Kualitas
penerbitan
sangat
rendah

BOBOT NILAI
Bahasa
Sebagian besar
sebagian telah bahasa yang
digunakan
digunakan
secara efektif, sudah benar,
benar dan
baku dan
baku namun
efektif. Namun
masih ada
sebagian kecil
berbagai
masih ada
kesalahan dan kesalahanketidakefektif kesalahan
an.

6-8
Kualitas
penerbitan
cukup baik

9-12
kualitas
penerbitan baik

Bahasa
sudah
digunaka
n dengan
baik dan
benar dan
menjadi
medium
efektif
dalam
komposis
i
karangan
13-15
kualitas
penerbita
n sangat
baik

(Tampila
n buku,
sampul,
layout,
hasil
cetakan)
(1-15)
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LEMBAR PENILAIAN BEDAH KARYA SASTRA (NASKAH DRAMA)
Judul Karya
Penulis
NIM
Pembimbing :

:
:
:

No
1

Aspek
Kebaruan dan eksplorasi tema

2

Kesatuan, keutuhan dan
kedalaman unsur-unsur karya
sastra (tokoh, penokohan, konflik,
latar, alur).
Dramaturgi dan kelayakan untuk
dipentaskan (khusus untuk naskah
drama)
Penggunaan bahasa

1-30

Proses dan kualitas penerbitan
Nilai Total

1-15

3

4
5

Bobot
1-25

Nilai

1-15

1-15

Malang,
Pembimbing

Penguji,

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

Nama
NIP./NIK.

Nama
NIP./NIK.
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MATRIK PENILAIAN BEDAH KARYA DRAMA
No
1

Aspek
Penilaian
Kebaruan
dan
eksplorasi
tema (1-25)

2

Kesatuan,
keutuhan
dan
kedalaman
unsur-unsur
karya sastra
(tokoh,
penokohan,
konflik,
latar, alur).
(1-30)

3

Dramaturgi
dan
kelayakan
untuk
dipentaskan
(khusus
untuk

BOBOT NILAI
1-10
Tidak
ditemukan
kebaruan
tema dan
tidak ada
eksplorasi
tema

11-15
Tidak
ditemukan
kebaruan
tema, namun
penulis telah
terlihat
mengeksplora
si tema
tersebut
meskipun
belum
mendalam
1-10
11-15
Tidak ada Sebagian
kesatuan
unsur telah
unsur-unsur terjalin antara
karya
satu dan
sastra.
lainnya.
UnsurNamun
unsur
sebagaian
seperti
yang lain
terpisah
masih
terpisah,
belum
menunjukkan
korelasi.
Detail dari
unsur-unsur
yang tersaji
juga lemah
1-5
6-8
Kurang
Layak
layak
dipentaskan
dipentaskan namun perlu
banyak sekali
revisi

16-20
Penulis
mengangkat
tema yang
belum
banyak
diangkat dan
mampu
mengeksplor
asinya
meskipun
masih kurang
mendalam
16-22
Unsur-unsur
karya sastra
telah
disajikan
semuanya,
namun detail
dari unsurunsur itu dan
hubungan
antar unsur
tersebut
masih belum
terlalu kuat.

21-25
Penulis
mengangkat
tema yang
unik, belum
banyak
diangkat dan
mampu
mengeskplor
asikan
secara
mendalam
dan utuh
23-30
Unsur-unsur
karya sastra
telah
digunakan
dengan
sangat baik
dan
memiliki
korelasi dan
keutuhan,
mampu
membangun
cerita yang
menarik

9-12
Konsep
dramartugi
baik dan
Layak
dipentaskan
dan

13-15
Konsep
dramaturgi
bagus sekali
dan sangat
layak untuk
dipentaskan
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No

4

5

Aspek
Penilaian
naskah
drama) (115)
Penggunaa
n bahasa
(1-15)

Proses dan
kualitas
penerbitan
(Tampilan
buku,
sampul,
layout,
hasil
cetakan)
(1-15)

BOBOT NILAI

1-5
Bahasa
belum
secara
efektif,
benar dan
baku
digunakan

6-8
Bahasa
sebagian telah
digunakan
secara efektif,
benar dan
baku namun
masih ada
berbagai
kesalahan dan
ketidakefektif
an.

1-5
Kualitas
penerbitan
sangat
rendah

6-8
Kualitas
penerbitan
cukup baik

berpotensi
menarik jika
dipentaskan
9-12
Sebagian
besar bahasa
yang
digunakan
sudah benar,
baku dan
efektif.
Namun
sebagian
kecil masih
ada
kesalahankesalahan
9-12
kualitas
penerbitan
baik

13-15
Bahasa
sudah
digunakan
dengan baik
dan benar
dan menjadi
medium
efektif
dalam
komposisi
karangan

13-15
kualitas
penerbitan
sangat baik
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KOMPONEN PENILAIAN TUGAS AKHIR KARYA SASTRA
Komponen Penilaian
1. Seminar Rancangan Karya Sastra

Bobot

•

Tema (1-25)
Tema yang diajukan apakah menarik, tidak klise, dan
mahasiswa apakah menguasai tema yang akan digarap dalam
karya sastra)
• Kerangka karya (1-40)
Kerangka memberikan gambaran secara jelas karya sastra
yang akan ditulis, dari awal hingga akhir
• Referensi dan rencana riset (1-35)
Sejauh mana mahasiswa mengeksplorasi referensi terkait
denga tema/karya sastra dan bagaimana rencana riset yang
akan dilakukan untuk mendalami rancangan karya yang akan
ditulisi
2. Penilaian Validasi Karya Sastra
• Kebaruan dan eksplorasi tema (0 – 25)
• Kesatuan, keutuhan dan kedalaman unsur-unsur karya sastra
(tokoh, penokohan, konflik, latar, alur). Dramaturgi dan
kelayakan untuk dipentaskan (khusus untuk naskah drama)
(0 – 55)
• Penggunaan bahasa (0 – 20)
3. Penilaian Bedah Karya Sastra
a. novel dan cerita pendek
• Kebaruan dan eksplorasi tema (1-25)
• Kesatuan, keutuhan dan kedalaman unsur-unsur karya sastra
(tokoh, penokohan, konflik, latar, alur) (1-40)
• Penggunaan bahasa (1-20)
• Proses dan kualitas penerbitan (1-15)

25%

30%

45%

b. naskah drama
• Kebaruan dan eksplorasi tema (1-25)
• Kesatuan, keutuhan dan kedalaman unsur-unsur karya sastra
(tokoh, penokohan, konflik, latar, alur) (1-30)
• Dramaturgi dan kelayakan untuk dipentaskan (khusus untuk
naskah drama) (1-15)
• Penggunaan bahasa (1-15)
• Proses dan kualitas penerbitan (1-15)
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id - http://www.fib.ub.ac.id

BERITA ACARA
BEDAH KARYA SASTRA
Telah dilaksanakan Bedah Karya Sastra Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Brawijaya pada :
Hari, tanggal : _____________________________________
Untuk mahasiswa :
Nama

: _____________________________________

NIM

: _____________________________________

Prodi

: _____________________________________

Dengan judul :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Yang telah dihadiri oleh :
Pembimbing

: __________________________________________

Penguji

: __________________________________________

Peserta umum sejumlah:

orang (terlampir)
Malang,

Pembimbing

Penguji

( _________________________)

( __________________________)

NIP.

NIP.
Ketua Jurusan
_______________________
NIP..

.
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Lampiran 12. Berita Acara Seminar Hasil Susulan
BERITA ACARA SEMINAR HASIL SUSULAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
:
Jabatan
:
Status
: penguji/pembimbing (pilih salah satu)
Nama Mahasiswa
:
Program Studi
:
Pada hari ___ tanggal ___ berhalangan melaksanakan seminar hasil sesuai jadwal
yang telah ditetapkan tidak bisa menghadiri dikarenakan alasan sebagai berikut:
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas ketidakhadiran saya di seminar hasil
tersebut bersama ini maka saya melaporkan pada hari ini telah dilaksanakan
seminar hasil pada
Hari
:
Tanggal
:
Pukul
:
Tempat
:
Berikut adalah kronologi proses seminar hasil susulan yang telah saya laksanakan.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Demikian laporan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bukti
tertulis untuk penjaminan mutu akademik. Berita acara ini disampaikan kepada
Wakil dekan 1, GJM, dan disimpan sebagai administrator jurusan sebagai arsip.
Malang,
Dosen pembimbing

Mahasiswa

Nama
NIP

Nama
NIM

Ketua Jurusan

Mengetahui
Ketua Program Studi

Nama
NIP

Nama
NIP
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Lampiran 13 Format Halaman Sampul Artikel Jurnal atau Prosiding sebagai
Tugas Akhir
Versi bahasa Indonesia:

(JUDUL ARTIKEL, TIMES NEW ROMAN 14)

Skripsi
Diajukan kepada Universitas Brawijaya
untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

OLEH
..............................
NIM .........

PROGRAM STUDI .......
JURUSAN ...
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2020
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Versi bahasa Inggris:

(TITLE, TIMES NEW ROMAN 14)

Undergraduate Thesis
Presented to
Universitas Brawijaya
In partial fulfillment of the requirements
for the degree of Sarjana Sastra

BY
..............................
NIM .........

STUDY PROGRAM OF ….
DEPARTMENT OF …
FACULTY OF CULTURAL STUDIES
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2020
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Lampiran 14 Halaman Pengesahan Artikel Jurnal atau Prosiding sebagai Tugas
Akhir
Versi bahasa Indonesia
HALAMAN PENGESAHAN

Nama
NIM
Program Studi
Judul Artikel
Bidang Ilmu
Nama Jurnal/ Prosiding
Kategori Jurnal/ Nama Konferensi
Indeks/ Penyelenggara Konferensi
Tahun terbit
Volume
ISBN/ISSN
Nama Dosen Pembimbing
NIP/NIK

: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: .......................................................
: .......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................

Mengetahui
Ketua Program Studi ...

Ketua Jurusan ...

(Nama)
NIP/NIK

(Nama)
NIP/ NIK
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Versi bahasa Inggris
VERIFICATION PAGE

Name
NIM
Study Program
Title of Article
Area of Interest/ Topic
Title of Journal/ Proceedings
Journal Category/ Conference Title
Journal Index/Conference Organizer
Year of Publication
Volume
ISBN/ISSN
Name of Supervisor
NIP/NIK

: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: .......................................................
: .......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................

Acknowledged by,
Head of Study Program of …

Full Name
NIP.

Head of Department of ….

Full Name
NIP.
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Lampiran 15 Surat Pernyataan Keterlibatan Pembimbing sebagai Penulis ke-2
pada Artikel Ilmiah (Jurnal atau Prosiding)
Versi bahasa Indonesia

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
: [Nama Mahasiswa sebagai Penulis Utama]
NIM
:
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa: [nama dan gelar dosen pembimbing] pada
saat saya studi di Program Studi ..., Jurusan ..., Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Brawijaya bertindak sebagai Pembimbing yang terlibat langsung secara aktif dalam
penulisan artikel ilmiah saya dengan judul: “[Judul Artikel]” yang telah
dipublikasikan dalam [Nama Jurnal, volume, nomor, halaman, tahun] sehingga
dicantumkan sebagai penulis ke-2 dalam artikel ini.
Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Malang, ...
Ttd.
[Nama terang]
NIM

170

Versi bahasa Inggris

STATEMENT LETTER
Herewith I, the undersigned,
Name
: [Name of Student as the First Author]
NIM
:
declare that: [Supervisor’s full name and title] during my study at [Study Program,
Department], Faculty of Cultural Studies, Universitas Brawijaya, supervised and
was actively contributed in the writing of my article titled: “[Title of Article]”,
which was published in [Journal’s Title, Volume, Issue, page numbers, year] and
therefore they are listed as a co-author of this article.

This statement is made truthfully and to be used accordingly.

Malang, ...
[signature]
[Student’s Name]
NIM
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Lampiran 16 Cara Pendaftaran Skripsi melalui sistem Skripsi Online (SISO) FIB
Mahasiswa yang akan mengajukan judul skripsi harus berkonsultasi dan
mendapat persetujuan dari dosen Penasehat Akademik. Pendaftaran dan validasi
dilakukan sesuai jadwal dari Akademik FIB. Validasi oleh dosen PA juga berlaku
bagi mahasiswa yang melakukan perpanjangan penulisan skripsi.
Cara pendaftaran akun dan judul skripsi adalah sebagai berikut.
A. Pendaftaran Akun SISO
1. Masuk ke laman fib.ub.ac.id/skripsi.
2. Pilih menu register thesis.
3. Isi form registrasi dan pilih jenis skripsi (reguler atau karya sastra).
4. Tekan menu Register.
5. Tunggu approval dari admin di jurusan.
B. Pengajuan Judul Skripsi
1. Login dengan NIM dan password seperti saat pendaftaran akun.
2. Isi biodata dan foto.
3. Pilih menu Pengajuan Judul.
4. Isi form pengajuan judul (hanya berlaku 1 kali input).
5. Pastikan data yang dimasukkan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika nilai D/ D+ > 10 % atau ada nilai E, pendaftaran tidak dapat diproses.
6. Validasi form pendaftaran oleh dosen PA.
7. Cetak form sebagai bukti pendaftaran.
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Lampiran 17 Pelaksanaan Seminar dan Ujian Skripsi secara Daring
Ketentuan mengenai pendaftaran dan pelaksanaan seminar dan ujian secara
daring berikut berlaku pada saat pendaftaran dan pelaksanaan Seminar Proposal,
Seminar Hasil, dan Ujian Akhir Skripsi secara reguler (tatap muka) tidak dapat
dilaksanakan sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di
lingkungan Universitas Brawijaya.
Pendaftaran dan Teknis Pelaksanaan
Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Akhir Skripsi Secara Daring
FIB UB
1. Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Akhir adalah serangkaian ujian
akhir skripsi mahasiswa, yang harus ditempuh untuk memenuhi salah satu
persyaratan kelulusan.
2. Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Akhir secara daring dilaksanakan
berdasarkan Surat Edaran Rektor No. 3071/UN10HK.05.4/2020 dalam rangka
memperlancar proses penyelesaian studi mahasiswa di tengah penyebaran
COVID-19.
3. Waktu pelaksanaan: a. Pada hari dan jam kerja dari Senin sampai Jumat
b. Tidak diperkenankan dilaksanakan dihari libur nasional
4. Teknis Pelaksanaan Seminar Proposal
a. Dosen Pembimbing menyetujui draft proposal untuk diseminarkan
b. Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui SISO dengan melengkapi
biodata/profil mahasiswa dan mengisi form pendaftaran
c. Mahasiswa melapor Dosen Pembimbing telah melakukan pendaftaran
seminar proposal
d. Dosen Pembimbing mengkonfirmasi jadwal ujian ke staf Jurusan melalui
WA atau email Jurusan
e. Mahasiswa mengunduh Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal
melalui link https://fib.ub.ac.id/pendidikan/prosedur-mahasiswa/formundergraduate-thesis/
f. Mahasiswa melaksanakan sempro sesuai dengan jadwal dan platform yang
telah disepakati dengan berpakaian putih hitam.
g. Seminar Proposal dilaksanakan antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing
tanpa audience
h. Mahassiwa melaporkan pelaksanaan ujian melalui link yang telah
ditentukan oleh jurusan dengan mengunggah Berita Acara Ujian Seminar
dan screenshot pelaksaan ujian.
i. Dosen Pembimbing memasukan nilai Seminar Proposal ke SISO
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j. Selesai (Lanjut ke SOP Seminar Hasil)
5. Teknis Pelaksanaan Seminar Hasil
a. Dosen Pembimbing menyetujui draft skripsi untuk seminar hasil
b. Mahasiswa menghubungi Ketua Program Studi (KPS) secara online untuk
mendapatkan dosen penguji
c. Ketua Program Studi menugaskan Dosen Penguji
d. Mahasiswa menghubungi Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji untuk
mendapatkan jadwal pelaksanaan Seminar Hasil
e. Dosen Pembimbing mengkonfirmasi jadwal ujian ke staf Jurusan melalui
WA atau email Jurusan
f. Mahasiswa memastikan nilai Seminar Proposal melalui SISO
g. Mahasiswa melakukan pendaftaran Seminar Hasil melalui SISO dengan
melengkapi Biodata/ profil Mahasiswa dan mengisi form pendaftaran
h. Mahasiswa mengunduh Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil melalui
link
https://fib.ub.ac.id/pendidikan/prosedur-mahasiswa/formundergraduate-thesis/
i. Mahasiswa menggirimkan jadwal pelaksaan ujian dan softcopy naskah
skripsi yang akan diuji kepada dosen pembimbing dan dosen penguji
secara daring maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan Seminar Hasil.
j. Mahasiswa melaksanakan Seminar Hasil sesuai jadwal yang telah
ditentukan dengan platform yang telah disepakati menggunakan pakaian
putih hitam.
k. Seminar Hasil dilaksanakan antara mahasiswa, Dosen Penguji dan Dosen
Pembimbing tanpa audience.
l. Mahasiswa melaporkan pelaksanaan Seminar Hasil melalui link yang telah
ditentukan oleh jurusan dengan mengunggah Berita Acara Ujian Seminar
Hasil dan screenshot pelaksanaan ujian.
m. Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji memasukan nilai Seminar Hasil ke
SISO
n. Selesai (lanjut ke SOP Ujian Skripsi)
6. Teknis Pelaksanaan Ujian Akhir Skripsi
a. Dosen Pembimbing menyetujui draft skripsi untuk ujian.
b. Mahasiswa menghubungi Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji untuk
mendapatkan jadwal pelaksanaan ujian akhir skripsi.
c. Dosen Pembimbing mengkonfirmasi jadwal ujian ke staf Jurusan melalui
WA atau email Jurusan
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d. Mahasiswa melakukan pendaftaran Ujian Skripsi melalui SISO dengan
memperbaharui biodata/profil mahasiswa dan mengisi form pendaftaran.
e. Mahasiswa mengkonfirmasi kepada staf jurusan.
f. Staf jurusan melakukan pengecekan kelayakan syarat ujian skripsi ( SKS
yang ditempuh minimal 138 SKS, nilai D/D+ maksimal 10% dari jumlah
SKS yang sudah ditempuh tanpa MK skripsi, tidak ada nilai E, dan
prasyarat lain yang telah ditentukan, kemudian memverifikasi pendaftaran
apabila sudah memenuhinya.
g. Mahasiswa mengkonfirmasi jadwal ujian skripsi dan mengirimkan naskah
skripsi yang akan diuji kepada Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji
secara daring maksimal 2 hari sebelum jadwal ujian.
h. Melaksanakan Ujian Akhir Skripsi sesuai jadwal yang telah ditentukan
dengan platform yang telah disepakati menggunakan pakaian putih hitam.
i. Ujian dilaksanakan antara mahasiswa, Dosen Penguji dan Dosen
Pembimbing tanpa audience.
j. Mahasiswa melaporkan pelaksanaan ujian dengan mengunggah screenshot
pelaksanaan ujian melalui link yang telah ditentukan oleh jurusan.
k. Mahasiswa mengirimkan revisi naskah skripsi (jika ada) kepada dosen
pembimbing dan dosen penguji secara daring.
l. Dosen penguji memberikan nilai ujian skripsi melalui SISO apabila sdah
tidak ada revisi pada naskah skripsi.
m. Dosen pembimbing memberikan nilai ujian skripsi dan validasi lembar
pengesahan naskah skipsi.
n. Mahasiswa mengunduh lembar pengesahan yang telah di validasi melalui
SISO untuk proses penyusunan naskah skripsi lengkap.
o. Selesai (lanjut ke SOP Yudisium).

175

176

177

178

Lampiran 18 Surat Tugas Panitia Revisi Buku Pedoman (2020)

179

