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A. Ujian Akhir  Skripsi 

 Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa setingkat S-1 

dengan bimbingan dosen sebagai salah satu syarat kelulusannya untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan. Skripsi harus memenuhi syarat-syarat keilmuan, 

misalnya paradigma logika, penalaran, sistematika, dan metode ilmiah. Skripsi 

adalah bentuk pengalaman belajar yang meliputi penggalian kembali apa yang 

telah dipelajari, mencari dan mengumpulkan pengetahuan baru secara mandiri, 

melakukan analisis dan sintesis sendiri dan dengan bimbingan, serta 

mengungkapkannya dengan bantuan pembimbing sehingga menghasilkan 

keluaran berupa tulisan tentang suatu pengetahuan baru. Skripsi harus dapat 

dipertanggung jawabkan secara akademik dihadapan pembimbing dan penguji 

dalam sidang ujian akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

B. Sistimatika Isi Laporan Akhir Skripsi  

Sistimatika isi skripsi/tugas akhir harus disusun berdasarkan kaidah yang 

ditetapkan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember edisi 

terbaru. Secara umum sistimatika proposal terdiri dari 3 bagian yaitu 1) bagian 

awal, 2) bagian utama dan 3) bagian akhir. Bagian awal skripsi terdiri atas 

komponen; a) halaman sampul, b) halaman judul, c) halaman persembahan, 

d) halaman moto, e) halaman pernyataan, f) halaman pembimbingan, g) 

halaman pengesahan, h) ringkasan/summary, i) prakata, j) daftar isi, k) 

daftar tabel,  l) daftar gambar,  dan  m) daftar lampiran. 

 

 

C. Prosedur Pengajuan Ujian Akhir Skripsi 

Mahasiswa yang telah melaksanakan proses pembimbingan intensif dan 

telah mendapatkan persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing anggota 

dapat memulai prosedur pengajuann ujian akhir skripsi. Langkah-langkah 

pengajuan ujian akhir skripsi disesuaikan dengan SISTER dan sifatnya lebih 
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sederhana dibandingkan pengajuan seminar proposal. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengupload naskah tugas akhir final setelah mendapat 

persetujuan ujian dari pembimbing. 

2. Mahasiswa meminta persetujuan tugas akhir dari dosen pembimbing  

atama. 

3. Mahasiswa menghadap ke tim dosen pembimbing dan penguji untuk 

meminta kesediaan menguji dan menetapkan jadwal sidang. 

4. Mahasiswa menuliskan jadwal sidang di papan pengumuman. 

5. Mahasiswa menyampaikan undangan dan naskah skripsi paling lambat 

2 hari sebelum pelaksanaan sidang. 

6. Mahasiswa mencetak berita acara ujian akhir skripsi melalui akun 

SISTER masing-masing pada hari pelaksanaan sidang.  

	

	

D. Pelaksanaan Ujian Akhir  Skripsi 

1. Pelaksanaan ujian skripsi berlangsung selama kurang-lebih 1,5 jam.   

2. Mahasiswa dapat mengajukan ralat tertulis jika dijumpai kesalahan yang 

utama pada naskah skripsi. 

3. Presentasi mahasiswa dibatasi maksimal 10 menit, yang dilanjutkan 

dengan tanya-jawab dengan penguji. 

4. Sekretaris sidang mencatat seluruh pertanyaan pada buku notulen ujian 

skripsi. 

5. Seluruh surat-surat yang diperlukan dalam penyelenggaraan sidang dapat 

diakses di KOMBI, yaitu: 

a. Surat-surat Pra Sidang: 

1) Surat keterangan bebas tanggungan perpustakaan (rangkap 3); 

2) Formulir ujian skripsi (rangkap 3); 

3) Jadwal acara ujian skripsi (rangkap 5); 

4) Penyerahan naskah skripsi (rangkap 4); 

5) Pendaftaran ujian (tidak rangkap). 
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b. Surat-surat Saat Sidang: 

(1) Berita Acara Ujian Skripsi (rangkap 5); 

(2) Kriteria Nilai Ujian Skripsi (rangkap 5). 

c. Surat-surat Setelah Sidang: 

(1) Lembar Pembetulan Naskah Skripsi (tidak rangkap); 

(2)Dokumentasi lulusan sarjana (S-1) FKIP Universitas Jember 

(rangkap3); 

(3) Biodata Bahan Pengisian Ijasah S-1 (rangkap 3); 

(4) Data Personal (rangkap 3); 

(5) Data Riwayat Pendidikan (rangkap 3);  

(6) Insert Wisuda Mahasiswa (rangkap 3); 

(7) Biodata Lulusan (rangkap 3); 

(8) Surat Permohonan Lulus Sementara; 

(9) Surat Tanda Terima Skripsi  (rangkap 3). 

 

 

E. Bagan Alir Prosedur  

. 
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