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KATA PENGANTAR
Skripsi merupakan tahapan terpenting bagi kesarjanaan
seorang mahasiswa yang dengan menyelesaikannya, gelar
sarjana berhak ia sandang. Sebagai sebuah karya akademis
tertulis penutup masa studi, skripsi adalah bentuk kristalisasi
pemikiran yang diolah secara sistematis dan metodis seturut
dengan kaidah metodologi penelitian.
Bagi mahasiswa, menyelesaikan skripsi adalah episode
menakutkan dalam rangkaian panjang studi di bangku kuliah.
Padahal, skripsi tidak perlu menjadi sumber kecemasan; masa
menulis skripsi idealnya menjadi momentum menyenangkan.
Dalam fase ini, hasil pembelajaran teoretis diuji dan
ditimbang ulang, sebab secara umum apa yang telah
dipahami tidak cukup. Hampir selalu, mahasiswa harus
mengulang kembali apa yang telah dipelajari dan belajar hal
baru untuk kebutuhan skripsinya.
Modul Skripsi Program Studi S1 Psikologi Universitas
Brawijaya ini disusun dengan motivasi agar dalam
penyelesaian skripsi mahasiswa dapat fokus dan mampu
menjaga bobot penelitian Psikologi dalam kualitas unggul.
Kedua, dengan terbitnya Modul Skripsi ini, kebakuan dari
segi non isi bersifat seragam. Dengan demikian, suatu skripsi
yang memang berkualitas di atas rerata dapat terapresiasi
dengan layak. Selain itu, batas terbawah kualitas skripsi dapat
ditentukan dengan mudah, sehingga pihak mahasiswa,
pembimbing, maupun penguji mendapatkan kemudahan
untuk selalu meningkatkan kualitas.
Akhirnya, saya berharap Modul Skripsi ini bermanfaat bagi
kita semua.
Cleoputri Al Yusainy, S.Psi., M.Psi., Ph.D.
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BAB I
ATURAN UMUM FORMAT PENULISAN
A. Jenis Kertas
1. Menggunakan jenis kertas HVS 70 gram ukuran kuarto
(21,5 cm x 28 cm) warna putih.
2. Sampul luar menggunakan kertas buffalo atau linen
berwarna oranye.
B. Tata Pengetikan
1. Dilakukan pada satu muka kertas dan tidak bolak balik
dengan format sebagai berikut :
a. Pinggir atas
: 4 sentimeter dari tepi kertas
b. Pinggir bawah
: 3 sentimeter dari tepi kertas
c. Pinggir kiri
: 4 sentimeter dari tepi kertas
d. Pinggir kanan
: 3 sentimeter dari tepi kertas
2. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman
dengan ukuran 12 berwarna hitam.
3. Penggandaan hasil ketikan dilakukan dengan fotokopi
sejumlah: 5 eksemplar (2 untuk dosen penguji, 1 untuk
mahasiswa, dan 2 untuk fakultas).
C. Penomoran
1. Penomoran Bab, Anak Bab, dan Paragraf
a. Penomoran pada bab menggunakan angka Romawi
kapital dan letaknya di tengah atas.
b. Penomoran anak bab dan paragraf sesuai dengan
American Psychological Association (APA) style, yaitu
kombinasi huruf dan angka.
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2. Penomoran Halaman
a. Penomoran halaman bagian sampul bagian dalam
sampai pada daftar lampiran menggunakan angka
romawi kecil diletakkan di pojok kanan atas.
b. Penomoran bagian “lampiran” dimulai dengan A-1
dan seterusnya. Sementara heading, disesuaikan
dengan klasifikasinya (Appendix A, B, dst.).
c. Penomoran halaman pada bab menggunakan angka
arab diletakkan di tengah bawah.
d. Selain pada bagian bab, penomoran halaman
menggunakan angka arab diletakkan di pojok kanan
atas.
D. Spasi
1. Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya
adalah 2 (dua) spasi.
2. Jarak antara penunjuk bab (BAB I) dengan tajuk bab
(PENDAHULUAN) adalah 2 (dua) spasi.
3. Jarak antara tajuk bab (PENDAHULUAN) dengan teks
pertama yang ditulis atau antara tajuk bab dengan anak bab
adalah 4 (empat) spasi.
4. Jarak antara anak tajuk bab dengan baris pertama teks
adalah 2 (dua) spasi, dengan alinea teks diketik menjorok
ke dalam 7 (tujuh) ketukan.
5. Jarak antara baris akhir tengah dengan tajuk anak bab
berikutnya adalah 4 (empat) spasi.
6. Jarak antara teks tabel, gambar grafik diagram atau
judulnya adalah 3 (tiga) spasi.
7. Alinea baru diketik menjorok kedalam 5 (lima) ketukan
dari margin kiri teks. Jarak antara alinea yang satu dengan
alinea yang lain adalah 2 (dua) spasi.
8. Penunjuk bab dan tajuk selalu mulai dengan halaman baru.
2

E. Tabel
1. Nomor tabel diletakkan di kiri atas.
2. Judul tabel dibawah nomor tabel dengan format huruf
tegak Times New Roman 12.
3. Format tabel sesuai dengan panduan American
Psychological Association (APA) style.
4. Menggunakan 1 spasi.
5. Tabel diletakkan penuh antara jarak margin kiri dan
kanan.
F. Diagram/Gambar
1. Nomor dan judul gambar diletakkan di kiri bawah setelah
gambar.
2. Gambar diletakkan penuh antara jarak margin kiri dan
kanan.
G. Kutipan
1. Menggunakan 1 spasi
H. Daftar Pustaka
Daftar pustaka ditulis dengan mengikuti format
American Psychological Association (APA) style.
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BAB II
PENELITIAN KUANTITATIF KORELASIONAL
DAN DESKRIPTIF

A. Judul, Daftar Isi, Daftar Istilah, dan Abstrak (Bahasa
Indonesia dan Berbahasa Inggris
1. Judul
Judul harus menjelaskan variabel yang diteliti
dengan maksimal 12 kata. Jenis penelitian yang diizinkan
adalah korelasional atau komparatif. Tidak diperbolehkan
melakukan penelitian deskriptif.
2. Daftar isi
3. Daftar tabel dan gambar (jika diperlukan)
4. Abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris berisi:
tujuan penelitian, sampel, teknik sampling, metode, alat
ukur, teknik analisis, dan hasil. Kata kunci berdasarkan
urutan
alphabetical
sesuai
dengan
bahasa
Indonesia/Inggris (tidak lebih dari 5 kata). Abstrak harus
terdiri dari maksimal 250 kata.
B. Bab I Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah memuat permasalahan yang
muncul, urgensi/manfaat penelitian, hubungan antar
variabel, serta memuat penelitian terkini yang relevan.
Latar belakang masalah harus menggambarkan mayor
hipotesis dan keterkaitan antara minor hipotesis.
2. Rumusan Masalah (dalam bentuk kalimat tanya)
3. Tujuan Penelitian
4

4. Manfaat Penelitian

C. Bab II Landasan Teoritis
1. Definisi variabel Y terlebih dahulu kemudian variabel X.
Selanjutnya menuliskan konsep teoritis yang
digunakan sebagai parameter dalam penyusunan
instrumen, dapat dari dimensi, aspek, atau indikator
penelitian. Dapat berupa 1 grand theory, atau beberapa
definisi menurut beberapa tokoh, lalu dimaknai secara
garis besar, konsep teoritis mengenai responden
(opsional) atau dapat langsung dikaitkan dengan
dinamika keterkaitan 2 variabel. Hal yang dituliskan
harus menggunakan Bahasa sendiri/paraphrase tanpa
mengubah arti dari referensi utama. Dapat juga
menambahkan dampak ke variable Y/ dinamika dari
beberapa jurnal hasil penelitian yang mendukung.
Variable Y perlu dituliskan factor-faktor yang
mempengaruhi, sedangkan variable X tidak perlu.
2. Kerangka Konseptual
Gambar bagan bersifat opsional, jika uji hubungan,
bagan berupa variable X dan Y 1 panah dengan 2 arah,
sedangkan uji peran, 1 panah 1 arah. Dijelaskan dengan
deskripsi singkat di bawah bagan berisi keterkaitan antar
variabel dan dinamikanya dijelaskan secara teoritis.
3. Hipotesis penelitian (kecuali deskriptif)
Menyebutkan hipotesis alternatif saja, atau H1, H2
dan seterusnya apabila analisis berganda, yaitu hipotesis
simultan dan parsialnya.
D. Bab III Metode Penelitian
1. Desain Penelitian
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Desain penelitian berisi tentang jenis penelitian dan
pendekatan penelitian.
2. Definisi Operasional
Definisi disesuaikan dengan alat ukur yang akan
digunakan, bagaimana memberikan makna pada data,
missal semakin tinggi X, maka bagaimana hubungannya
dengan variable Y. Definisi operasional berisikan tentang
cara mengoperasionalkan pengukuran dan kawasan yang
diukur untuk mendapatkan data terkait dengan variabel
yang diteliti. Bukan menuliskan dimensi ukurnya.
3. Responden Penelitian
Responden penelitian berisikan tentang penentuan
populasi, metode/teknik sampling ( random/ non random),
lokasi penelitian (opsional), dan penggunaan power
analysis/effect size (opsional). Jumlah subyek
mempertimbangkan
subyek
representative
menggambarkan populasi.
4. Instrumen Penelitian
Berisikan tentang gambaran instrumen, hasil try out,
properti psikometri (validitas, daya diskriminasi aitem dan
reliabilitas, dan lain-lain). Penelitian mahasiswa S1 tidak
perlu menyusun alat ukur sendiri, dapat mengadaptasi/
modifikasi alat ukur. Sehingga tidak perlu uji diskriminasi
aitem, hanya perlu menunjukkan reliabilitas alat ukur yang
digunakan. Apabila berbeda populasi/tahun penelitian
dapat menguji coba kembali alat ukurnya, dengan
menjelaskan alasan dan mencantumkan diskriminasi
aitem.
Alat ukur yang digunakan adalah dari hasil penelitian
jurnal bereputasi/ terakreditasi. Tidak diperkenankan
menggunakan alat ukur dari skripsi. Masa jurnal yang
disarankan digunakan adalah yang relevan mendukung
penelitian dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun
terakhir, kecuali acuan grand theory.
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5. Tahapan Pengambilan Data
Tahapan pengambilan data berkaitan dengan proses
pengambilan data di lapangan. Berupa bagan alir langkahlangkah yang dilakukan. Tahapan proposal dari tahap awal
hingga perencanaan alat ukur, pada tahap laporan skripsi,
dimulai dari uji coba/ persiapan penelitian hingga analisis
data.
6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data berisi uji hipotesis dan uji asumsi
(opsional).
E. Bab IV Hasil Penelitian
1. Deskripsi Data
Deskripsi data berisi deskriptif hasil penelitian.
2. Hasil Penelitian
Hasil penelitian berisikan uji hipotesis, uji asumsi
(opsional). Sebaiknya menampilkan analisis tambahan
(opsional), plot, grafik, dan lain-lain. Tabel ditulis sesuai
kaidah penulisan American psychological association
(A.P.A) style dan untuk meringkas informasi yang
kompleks saja.
3. Pembahasan
Pembahasan diawali dengan hasil uji hipotesis, berisi
tentang kajian terkait pokok-pokok hasil penemuan
penelitian (hasil uji hipotesis) dengan menginterpretasi dan
membandingkan dari teori yang digunakan oleh peneliti,
serta mencantumkan demografi subjek sebagai analisis.
Tidak mengulang dari bab 2, melainkan hasil-hasil
penelitian terkini yang menjelaskan hasil penelitian ini.
Apabila mengulang dari kajian bab 1 atau 2 dituliskan
dengan paraphrase. Tidak menjelaskan kategorisasi hasil.
Pada paragraf terakhir memuat keterbatasan penelitian,
yaitu yang memberikan dampak terhadap hasil penelitian.
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F. Bab V Penutup
1. Kesimpulan
Singkat jelas, menuliskan bagaimana hasil uji
hipotesisnya.
2. Saran
Berisi saran teoritis dan praktis. Saran teoritis adalah
melakukan pengkajian pada konstruk teori yang ada,
melakukan evaluasi terhadap metode penelitian, serta
menguji kembali alat ukur dalam penelitian. Memberikan
rekomendasi berdasarkan analisis keterbatasan penelitian
untuk peneliti selanjutnya. Sedangkan saran praktis berisi
penjelasan aplikatif terhadap hasil penelitian. Kebijakankebijakan yang dapat didorong berdasar hasil penelitian.
G. Daftar Pustaka
Daftar pustaka ditulis dengan mengikuti format
American Psychological Association (APA) style.
H. Lampiran
Lampiran berisi tentang contoh aitem, property
psikometri (validitas, daya diskriminasi aitem, reliabilitas,
dan lain-lain), hasil analisis data (uji asumsi dan uji hipotesis,
informed consent, bukti penelitian (foto, surat izin penelitian,
informed consent, dan lain-lain).
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BAB III
PENELITIAN KUANTITATIF :
PENGUKURAN & PSIKOMETRIKA

A. Judul, Daftar Isi, Daftar Lampiran, dan Abstrak
(Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
1. Halaman sampul,
2. Halaman judul,
3. Halaman Persetujuan Pembimbing untuk Ujian Skripsi,
4. Halaman Pengesahan Skripsi,
5. Halaman Pernyataan Originalitas,
6. Kata Pengantar/Ucapan Terimakasih,
7. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
untuk Kepentingan Akademis,
8. Halaman Abstrak (dalam bahasa Indonesia), berisi tujuan,
sampel, teknik sampling, metode, alat ukur, teknik analisis,
dan hasil
9. Halaman Abstract (dalam Bahasa Inggris), menyesuaikan
dengan abstrak Bahasa Indonesia.
10.Daftar Isi (daftar lampiran disusun sekaligus di bagian
paling bawah),
11.Daftar Tabel,
12.Daftar Gambar,
13.Daftar Istilah.
B. Bab I Pendahuluan
1. Latar belakang
Beberapa hal yang harus tercakup di dalam latar
belakang adalah :
9

a. Menggambarkan permasalahan penelitian atau variabel
penelitian
b. Kenapa hal tersebut penting untuk diteliti/dibahas
c. Bagaimana penelitian ini berkaitan dengan penelitian
terdahulu
d. Apabila pertanyaan penelitian memiliki beberapa sub
pertanyaan, maka peneliti harus mampu mengkaitkan
beberapa pertanyaan penelitian tersebut.
e. Jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian saat ini
jika memang sudah dijawab oleh peneliti sebelumnya,
maka harus dicantumkan dan dari jawaban-jawaban
tersebut diketahui apakah temuan dari beberapa
penelitian terdahulu menunjukkan kesamaan atau
perbedaan. Selain itu, perlu dilihat limitasi dari temuan
penelitian terdahulu.
f. Menjelaskan kekhasan penelitian ini dibanding
dengan penelitian terdahulu.
2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah menunjukkan masalah yang
hendak diteliti dan dirumuskan dalam bentuk kalimat
tanya.
3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian disusun selaras dengan rumusan
masalah, kemudian dirumuskan dalam kalimat
pernyataan.
4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan pernyataan tentang
kemanfaatan penelitian dalam pengembangan ilmu yang
bersifat teoristis dan praktis.
C. Bab II Tinjauan Pustaka
1. Dasar Teoritis yang digunakan:
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a. Jika mengkonstruksi alat ukur, maka literature review
nya adalah konstruk yang menjadi dasar alat ukur
tersebut. Contoh: konstruksi alat ukur future time
perspective, maka konstruknya adalah tentang future
time perspective. Di dalamnya berisi penjelasan tentang
dimensi, factor structure, karakteristik psikometri
(misal: tes retest/ validitas reliabilitasnya yang akan
diteliti, faktor strukturnya, dan lain-lain).
b. Jika tema adalah metodologi, dasar teoritisnya adalah
metode yang sedang diteliti. Contoh: menguji kekuatan
metode teori tes klasik, maka dasar teorinya adalah teori
tes klasik.
2. Kerangka Pemikiran atau Alur Pemikiran
Kerangka pemikiran menjelaskan mengenai
conceptual framework yang akan mengarahkan pada
desain penelitian dan teknik analisis data.

D. Bab III Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Bagian ini berisi mengenai pendekatan yang
digunakan sebagai dasar untuk desain penelitian. Bagian
ini dapat pula ditambahkan dengan grafik proses dari
penelitian secara umum (opsional).
2. Fokus Penelitian
Fokus penelitian menjelaskan mengenai fokus dari
penelitian tersebut.
3. Lokasi dan Waktu Penelitian.
Lokasi dan waktu penelitian hanya digunakan untuk
penelitian non-simulasi. Bagian ini menjelaskan tentang
lokasi penelitian dan waktu pengambilan data.
4. Subjek Penelitian
11

Menjelaskan mengenai subjek penelitian dan
karakteristiknya. Bagian ini mendeskripsikan pula
mengenai demografi dari subjek, seperti usia, jenis
kelamin, etnis, dan sebagainya yang relevan dengan topik
penelitian. Pembahasan demografi tersebut akan berkaitan
dengan interpretasi dan generalisasi dari hasil penelitian.
Untuk jumlah subyek tidak ada batas minimalnya,
yang penting adalah kejelasan akan subyek penelitiannya
5. Teknik Analisis Data.
Menjelaskan teknik analisis statistik yang digunakan
dan sesuai dengan desain penelitian. Uji asumsi bersifat
opsional karena untuk beberapa situasi asumsi-asumsi
tidak perlu diuji. Asumsi-asumsi dari teknik statistik hanya
diasumsikan saja. Dalam pengukuran tidak ada uji
hipotesis

E. Bab IV Hasil dan Pembahasan
1. Deskripsi Data
Berisi deksripsi data menggunakan statistik deskriptif
dan dapat menampilkan grafik/chart/plot.
2. Hasil Analisis Data
Berisi hasil analisis statistik dan disertai dengan
interpretasi. Hasil analisis data tidak boleh menyalin hasil
dari output. Pada bagian ini, diperbolehkan untuk
menyajikan table/plot untuk menyederhanakan hasil
analisis statistik.
3. Pembahasan
Pembahasan berisi interpretasi dan evaluasi hasil
penelitian beserta implikasinya, terutama yang berkaitan
dengan pertanyaan penelitian. Bagian ini dapat
menjelaskan kembali pentingnya penelitian (yang sudah
ada dalam pendahuluan). Selain itu, peneliti dapat pula
mencantumkan persamaan dan perbedaan hasil
12

penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu,
mencantumkan
keterbatasan
penelitian
dan
kemungkinan untuk generalisasi hasil penelitian, dan
mencantumkan manfaat-manfaat serta kemungkinan
pengembangan hasil penelitian tersebut untuk peneliti
selanjutnya.

F. Bab V Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Kesimpulan hasil penelitian merupakan bagian yang
menjawab pertanyaan penelitian.
2. Saran
Berdasarkan dari hasil temuan penelitian yang
dimaksudkan, bertujuan untuk mengembangkan,
menindaklanjuti, dan menerapkan hasil penelitian baik
yang bersifat teoritis dan praktis. Untuk saran praktis
bersifat opsional
G. Lain-lain
Lampiran :
1.
Alat ukur
2.
Output hasil penelitian
3.
Dokumentasi surat administrasi (bukti penelitian)
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BAB IV
PENELITIAN KUANTITATIF EKSPERIMEN

Penelitian kuantitaif eksperimen adalah untuk meneliti sebab
akibat, dengan manipulasi secara etis dengan tujuan
intervensi, sehingga harus terstandar. Tema penelitian yang
yang memiliki resiko minimal. Hal ini untuk meminimalkan
resiko karena tidak adanya follow up.
A. Judul, Daftar Isi, Daftar Lampiran, dan Abstrak
(Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
1. Judul Penelitian
Judul dari sebuah penelitian menggambarkan
pengaruh perlakuan (variabel X atau variabel bebas)
terhadap variabel Y (variabel terikat). Judul maksimal
terdiri dari 40 kata.
2. Daftar Isi
3. Daftar Lampiran
4. Abstrak
Abstrak berisi rangkuman satu laporan ke dalam satu
paragraf yang padat dan dapat berdiri terpisah dari laporan.
Paparan abstrak meliputi kronologi laporan dengan
struktur tujuan eksperimen, hipotesis utama, metode
(desain, partisipan, instrumen, dan prosedur), sinopsis,
temuan utama, kesimpulan, dan integrasi temuan. Temuan
tambahan, jika ada, maka dapat ditulis dalam satu kalimat.
Abstrak terdiri dari 200-250 kata dan kata kunci terdiri dari
3-5 kata kunci/frasa. Pilihlah kata kunci yang memudahkan
skripsi Anda ditemukan mesin penjelajah. Kata kunci
diawali dengan huruf kecil, dipisahkan dengan tanda
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titik koma (;), dan diurutkan berdasarkan urutan
kemunculannya di badan abstrak.
B. Bab I Pendahuluan
1. Latar Belakang
Latar belakang memuat konteks eksperimen yang
dilakukan dan diawali dengan gejala atau fenomena yang
hendak diukur (variabel Y atau variabel terikat), kemudian
dilanjutkan dengan perlakukan (variabel X atau variabel
bebas) dan kondisi perlakuan (kondisi eksperimen) yang
diberikan. Tuliskan alasan pemilihan jenis perlakuan
(kondisi perlakuan) secara konseptual teoritis. Jika
perlakuan melibatkan paradigma eksperimen yang
terstandardisasi, maka sebutkan nama dan alasan memilih
paradigma tersebut. Latar belakang harus mencantumkan
hasil kajian terdahulu (state of the art) sebagai dasar gap
analysis pernyataan kebaruan ilmiah dari penelitian yang
akan dilakukan. Untuk penelitian replikasi tetap
mencantumkan hasil kajian terdahulu sebagai landasan
atas urgensi untuk melakukan replikasi. Latar belakang
juga harus menggambarkan prediksi hasil dari sebuah
eksperimen berdasarkan kajian teoritis yang digunakan
serta potensi kontribusi eksperimen.
2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah berbentuk kalimat tanya mengenai
pengaruh variabel X (variabel bebas) terhadap variabel Y
(variabel terikat).
3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian berbentuk pernyataan mengenai
pengaruh variabel X (variabel bebas) terhadap variabel Y
(variabel terikat).
4. Manfaat Penelitian
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Manfaat penelitian berisi kontribusi penelitian
secara teoritis dan, jika ada, secara praktis. Manfaat
harus bersifat spesifik sesuai dengan masalah yang
diteliti (bukan berupa manfaat generik seperti:
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan).

C. Bab II Tinjauan Pustaka
1. Nama Variabel Y
Definisi konseptual dan paparan teori dari variabel Y.
Tuliskan secara eksplisit kaitan literatur (teori utama)
dengan penelitian ini. Bagian ini juga ditujukan untuk
mengulas literatur, yaitu kaji secara reflektif dan kritis
literatur yang digunakan.
2. Nama Variabel X
Definisi konseptual dan paparan teori dari variabel X.
Tuliskan secara eksplisit kaitan literatur (teori utama)
dengan eksperimen ini. Bagian ini juga ditujukan untuk
mengulas literatur, yaitu kaji secara reflektif dan kritis
literatur yang digunakan.
3. Nama Paradigma Eksperimen
Isi penjelasan paradigma wajib ada baik X dan Y serta
teori dan konstruk yang terkait yang relevan. Jika
menggunakan
paradigma
eksperimen
yang
terstandardisasi, maka jelaskan riwayat dan mekanisme
yang mendasari paradigma eksperimen yang digunakan.
Tuliskan keterkaitan paradigma dengan literatur yang
digunakan baik paradigma klasik dan kontemporer. Jika
ada modifikasi/perubahan paradigma, harus ada alasan
yang relevan secara toeritis.
4. Nama Instrumen Perilaku
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Jika dalam ekpersimen peneliti menggunakan
instrumen berupa instrumen perilaku (behavioural
instrument), maka berikan penjelasan berupa riwayat dan
mekanisme mendasari instrumen tersebut. Tuliskan
keterkaitan instrumen dengan literatur yang digunakan.
5. Hubungan Kausalitas antara Variabel X dan Y
Jelaskan kerangka penelitian yang memuat dinamika
hubungan sebab-akibat antara variabel X dan Y. Jika
memungkinkan, gunakan grand theory sebagai kerangka
penelitian.
6. Hipotesis
Tuliskan hipotesis penelitian eksperimen (hipotesis
alternatif).
D. Bab III Metode Penelitian
1. Desain
Tuliskan penamaan baku desain eksperimen yang
digunakan, perlakuan (X) dan kondisi perlakuan, serta
gejala yang hendak diukur (Y) dan cara mengukur Y. Jika
desain bersifat kompleks maka sajikan dalam bentuk
bagan alur perlakuan yang diterima partisipan. Desain
eksperimen yang dapat digunakan yaitu: Between subject
design, within subject design, mixed design.
2. Partisipan
Karakteristik atau kekhasan demografis dari
partisipan eksperimen, cara penentuan jumlah partisipan
minimal, cara memperoleh partisipan (rekrutmen), cara
alokasi partisipan dalam kondisi perlakuan, serta jumlah
partisipan final dan alasan eliminasi partisipan final (jika
ada partisipan yang tereliminasi). Penentuan partisipan
harus ada justifikasi, mempertimbangkan statistical power,
effect size, dan desain penelitian. Populasi ekperimen
paling standar, minimal mahasiswa. Tidak yang rawan,
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berefek terbalik, dan memiliki karakteristik normatif, yang
beresiko etis minimal. Untuk subjek lain seperti disabilitas
dan yang lain mempertimbangkan etika dan tanggung
jawab lebih besar sehingga tidak diperuntukkan untuk
level S1.
3. Instrumen
Tuliskan secara spesifik instrumen (aparatus dan
material) serta struktur penyajian stimulus secara lengkap.
Tuliskan kualitas properti psikometri instrumen yang
digunakan berdasarkan penelitan terdahulu dan pada
penelitian ini (jika ada).
4. Prosedur
Uraikan secara kronologis tahap demi tahap jalannya
eksperimen Anda, termasuk pilot study. Jika relevan, maka
tuliskan mengenai isu etis dan cara mengatasinya.
5. Teknik Analisis
Tuliskan teknik analisis yang digunakan dalam
hipotesis utama penelitian.

E. Bab IV Hasil dan Pembahasan
1. Data Demografis Partisipan
Data demografis dari partisipan dapat disertai dengan
penjelasan mengenai tren data.
2. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif disertai dengan penjelasan
mengenai tren data.
3. Hasil Analisis Pendahuluan (optional).
Adapun beberapa contoh dari hasil analisis
pendahuluan, yaitu:
a. Cek manipulasi
b. Baseline check
c. Identifikasi confounding variables
4. Hasil Analisis Hipotesis
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Tuliskan hasil hipotesis sesuai dengan kaidah
penyajian analisis statistik.
5. Hasil Analisis Tambahan (optional)
Hasil analisis tambahan dilakukan berdasarkan
temuan dari analisis pendahuluan yang relevan.
6. Pembahasan
Pembahasan berisi temuan yang diperoleh dari
eksperimen ini. Temuan ini dijelaskan secara saintifik
meliputi justifikasi temuan yang diperoleh (kaitkan
dengan teori), perbandingan dengan penelitian
sebelumnya, serta tren data. Jika terdapat temuan pada
analisis tambahan, maka penjelasan mengenai hal
tersebut tidak boleh melebihi penjelasan dari temuan
utama. Paparkan keterbatasan metodologis dari
eksperimen yang dilakukan. Pembahasan tidak memuat
koefisien statistik, kecuali jika koefisien tersebut akan
dibandingkan dengan eksperimen lain.

F. Bab V Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Kesimpulan berisi pernyataan yang menjawab
masalah penelitian. Kesimpulan disajikan dalam bentuk
uraian jika hanya ada 1 kesimpulan dan disajikan dalam
bentuk poin jika terdapat lebih dari 1 kesimpulan.
Kesimpulan tidak memuat koefisien statistik.
2. Saran
Saran disusun secara relevan dengan manfaat dan
keterbatasan penelitian. Tambahkan saran praktis jika
ada.
Catatan Tambahan:
1. Tabel, Gambar, dan Lampiran
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a. Tabel, gambar, dan lampiran harus dirujuk
menggunakan teks.
b. Informasi yang disajikan pada tabel, gambar, dan
lampiran tidak boleh langsung diduplikasi secara
mentah ke dalam teks, melainkan harus berupa
rangkuman pola.
c. Judul tabel, gambar, dan lampiran harus lengkap dalam
menggambarkan isi tabel, gambar, dan lampiran
tersebut.
d. Tabel, gambar, dan lampiran disajikan secara efektif
dan efisien.
2. Lampiran
a. Ethical Clearance
b. Protokol Eksperimen
c. Lembar Informasi untuk Partisipan
d. Lembar Persetujuan Partisipan
e. Lembar Debrief
f. Publikasi Rekrutmen partisipan (jika ada).
g. Hasil
alokasi
partisipan
(jika
melakukan
penugasan/alokasi acak)
h. Instrumen penelitian (jika berupa behavioral
instrument, maka tampilkan screenshot)
i. Dokumentasi eksperimen (jika perlu)
j. Luaran analisis data
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BAB V
PENELITIAN KUALITATIF
A. Judul, Daftar Isi, Daftar Istilah, Abstrak (Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris)
1. Judul
Sebuah judul maksimal terdiri dari 20 kata. Berisi
penjelasan singkat dan jelas yaitu fenomena, informan, dan
setting penelitian.
Contoh : Resiliensi Pada Remaja Korban Pelecehan
Seksual
2. Daftar Isi, Tabel, Gambar, Istilah, dan Lampiran
Format penulisan ilmiah disesuaikan dengan
American Psychological Association (APA) style, yaitu
1 atau 1,5 untuk spasi dengan Times New Roman, 12.
3. Abstrak
Batas 200-250 kata ditulis dalam Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris, spasi ukuran 1 dan Times New Roman
ukuran 12. Tidak terdapat sitasi di dalam abstrak. Berisi
tujuan penelitian, metode, hasil, dan diskusi. Keywords
diurutkan berdasarkan abjad dengan minimal 3 kata
dengan font tulisan Times New Roman ukuran 12.

B. Bab I Pendahuluan
1. Latar Belakang
Latar belakang berisi fenomena (fenomenologi) atau
gambaran kasus (studi kasus) yang diangkat, kesenjangan
fenomena, urgensi penelitian, penelitian terdahulu yang
terkait fenomena, dan teori yang terkait penelitian. Berisi
minimal 5 sampai dengan 6 penelitian terkait, penelitian
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terdahulu tidak harus kualitatif, dapat dengan pendekatan
kulitatif, kuantitatif, eksperimen ataupun mix method.
2. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat
Penelitian
Pertanyaan penelitian khas kualitatif yang mengarah
pada pertanyaan terbuka mengenai fenomena penelitian
(why and how). Pertanyaan penelitian diperbolehkan lebih
dari satu pertanyaan. Tujuan dan manfaat penelitian
disesuaikan dengan pertanyaan penelitian.

C. Bab II Kajian Pustaka
1. Kajian Teori
Definisi dan tinjauan teoritis dari fenomena dalam
bentuk pemaparan/deskriptif tidak hanya definisi saja. Ada
pemamaparan lanjut, mengapa menggunakan konsep
tersebut. Silahkan melakukan cek pada diagram alir
penelitian/ fishbone.
Teori tergantung pada pertanyaan dan tujuan
penelitian. Diperbolehkan 2 teori, karena ada teori yang
tidak lengkap dari definisi dan faktornya,. Jika memang
diperlukan tidak dipaksakan pada 1 teori saja.
2. Kerangka Pemikiran
Alur pemikiran penelitian berisi bagan-bagan yang
dimulai dari latar belakang fenomena, proses hingga
dengan tujuan penelitian. Kerangka pemikiran juga
dijelaskan dengan diagram alur ataupun fishbone.
Kerangka pemikiran dideskripsikan dengan singkat dan
jelas.
(akhir bab 2)
D. Bab III Metodologi Penelitian
1. Metode
22

Alasan menggunakan jenis pendekatan kualitatif
yang diambil.
2. Setting
Berisi penjelasan mengenai lokasi dan waktu
penelitian.
3. Teknik pengumpulan data
Jelaskan metode atau prosedur yang digunakan dalam
mengumpulkan data penelitian (wawancara, observasi,
FGD, dokumentasi, kuesioner terbuka).
4. Sumber data
Sumber data primer dan sekunder. Data sekunder
menjelaskan ciri-ciri informan dan jumlah informan.
Sumber data sekunder merupakan informan atau data yang
tidak terkait langsung dengan sumber data primer seperti
informan, buku catatan, arsip, dokumen dan lainnya.
5. Analisis data
Menjelaskan mengenai metode analisis yang
digunakan dalam penelitian.
6. Kredibilitas data
Jelaskan teknik validitas dan reliabilitas yang
digunakan dalam penelitian.

E. Bab IV Hasil dan Pembahasan
1. Hasil
Berisi identitas informan (deskripsi dan matriks
informan). Data informan harus diberi inisial. Menjelaskan
proses analisis yang digunakan dalam penelitian (awal
hingga akhir).
2. Pembahasan
Membahas keterkaitan antara hasil penelitian dengan
teori yang digunakan dan juga penelitian yang relevan
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dengan kajian. Berisi pemaparan temuan baru (jika ada)
dan menggambarkan pola (dalam bentuk bagan
alur/gambar/dan lain-lain).

3. Limitasi Penelitian
Menyajikan hasil dan pemaparan mengenai hal-hal
yang tidak dapat dijangkau, tidak sesuai dalam penelitian,
dan tidak relevan dengan tujuan penelitian oleh peneliti
saat penelitian berlangsung.
F. Bab V Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berisi penjelasan singkat yang menjawab rumusan
masalah (pertanyaan penelitian) dan temuan baru (jika
ada).
2. Saran
Terdiri dari saran teoritis dan atau praktis. Konkrit
berdasar pada hasil penelitian, keterbatasan penelitian,
dan rekomendasi hasil penelitian.
G. Lampiran (Disesuaikan dengan metode pengambilan
data )
Berisi setidaknya enam lampiran, yaitu:
1. Informed consent,
2. Panduan wawancara,
3. Panduan observasi,
4. Panduan Focus Group Discussion (FGD),
5. Dokumentasi,
6. Verbatim (transcript wawancara),
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I. Daftar Pustaka
Daftar pustaka ditulis dengan mengikuti format
American Psychological Association (APA) style.
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BAB VI
ALUR SKRIPSI
A. Alur Penentuan Dosen Pembimbing Skripsi

1. Tim TATS
mensosialisasikan
pendaftaran
pengajuan DPS
kepada dosen.

2. Dosen
menyerahkan tema &
persyaratan penelitian
payung ke tim TATS
paling lambat 1
minggu setelah
sosialisasi kepada
dosen berupa : a)
tema payung; b)
persyaratan payung
skripsi

11. Tendik
mengumumkan hasil
plotting pembimbing
skripsi melalui
website jurusan
psikologi.

3. Tim TATS
mensosialisasikan
pendaftaran
pengajuan dosen
pembimbing &
payung skripsi
kepada mahasiswa :
a) pendaftaran
payung selama 1
minggu; b)
pendaftaran reguler
selama 4 minggu.

10. Tendik menyusun
surat tugas dosen
pembimbing &
penguji seminar
proposal, serta
mencari ruangan
seminar proposal.

4. Seluruh
Mahasiswa
pendaftar,
menyerahkan borang
skripsi A-000 yang
telah ditandatangani
oleh DPA, lembar
pengesahan PKN,
KRS & KHS terakhir,
Abstrak rencana
penelitian, syarat
tambahan bagi yang
mengajukan
penelitian payung .

9. Sekretaris prodi
mengadakan rapat
penentuan dosen
pembimbing skripsi
dan menyerahkan
hasil rapat kepada
tendik di minggu ke 3
hari selasa.

Gambar 1 Alur Penentuan Dosen Pembimbing Skripsi

5.Dosen pengusul
payung skripsi
melakukan proses
seleksi mahasiswa
payung skripsi dan
mengumumkan nama
mahasiswa yang lolos
payung ke tendik
selama kurun waktu 2
minggu.

8. TIm TATS melakukan
monitoring pendaftaran
payung & reguler serta
menyerahkan hasil
rekapitulasi beserta
beban membimbing
kepada sekretaris prodi.

6. Mahasiswa yang
dinyatakan tidak lolos
penelitian payung
seara otomatis masuk
ke dalam pendaftaran
skripsi reguler.

7. Tendik mendata
seluruh mahasiswa
yang mendaftar
skripsi baik secara
reguler maupun
payung kepada tim
TATS.
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B. Alur Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi Terstruktur
1. Persetujuan Ujian Sempro
DPS memberikan persetujuan ujian Sempro
dengan menandatangani Borang Skripsi B-001
Waktu : 1 hari

2. Persyaratan
Mahasiswa mengumpulkan berkas-berkas
pengajuan ujian Skripsi kepada Tendik Skripsi
: borang B-001 tertandatangan DPS, Fotokopi
bukti penyerahan PKN, kartu peserta seminar
proposal skripsi minimal 5 kali
yang
dimasukkan ke dalam map bening.
Waktu 1 hari

3. Pendataan
Tendik memverifikasi kelengkapan syarat
pendaftaran. Jika lengkap, bisa dilanjutkan
mendata nama-nama mahasiswa yang
mengajukan ujian. Lalu melaporkan data tsb
ke tim tugas akhir dan Sekretaris jurusan.
Waktu: 2 minggu

4. Penyerahan Data Ke Sekretaris Prodi
Tendik menyerahkan data pendaftar Sempro
kepada Sekretaris Jurusan
Waktu : 1 hari

8. Pengumuman
Tendik menyiapkan Borang Skripsi-B-003
(Undangan SemPro)
Tendik mengumumkan jadwal dan ruang
Seminar Proposal Skripsi kepada mahasiswa
melalui website Jurusan Psikologi dan Papan
pengumuman Jurusan.
waktu: Minggu ke-4 Setiap bulan (1 jam).

7. Pengurusan Surat Tugas Penguji &
Ruang Ujian
Tendik mengurus surat tugas penguji &
perijinan ruang untuk ujian terstruktur ke
Bagian Perlengkapan, serta mendata untuk
menyusun Borang Skripsi-B-003 (undangan)
Waktu : 4 hari (selasa-jumat)
Berkas: Borang Skripsi B-002 (Konfirmasi
sempro), Data Jadwal Sempro

6. Pengumuman
Sekretaris Jurusan menyampaikan hasil
ploting Penguji Sempro kepada Tendik. -->
Tendik mengumumkan hasil ploting penguji
Sempro di website jurusan psikologi.
Waktu : Minggu ke-3 (Selasa - Jumat)
Berkas : data

5. Plotting Dosen Penguji
Plotting penguji Seminar Proposal Skripsi
melalui rapat rutin jurusan menyesuaikan
dengan jadwal dosen calon penguji
Waktu: minggu ke-3 setiap bulan.
Berkas : Data nama-nama dosen penguji
(Hasil Ploting )

9. Persiapan Ujian oleh Tendik
Tendik mendistribusikan Borang Skripsi-C003, pada seluruh DPS yang mahasiswa
bimbingan Skripsinya akan melaksanakan
Seminar Proposal Skripsi
waktu : 3 hari

10. Pelaksanaan Seminar Proposal
- Pembimbing Skripsi menerima borang nilai ujian dari Tendik.
- Mahasiswa yang akan ujian, mempersiapkan draft yang siap
diujikan untuk 2 dosen (1 pembimbing & 1 dosen tamu)
- Jumlah minimal peserta Sempro: 10 mahasiswa
-Mahasiswa tidak perlu menyiapkan konsumsi untuk dosen.

Gambar 2 Alur Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi Terstruktur
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C. Alur Pelaksanaan Ujian Seminar Proposal

1.

6.

Mahasiswa mendaftar
Seminar Proposal
Skripsi

DPS menyerahkan Borang
Skripsi –B-004 (yang
bertanda untuk mahasiswa)
dan Borang Skripsi –B-004
(yang bertanda untuk
dosen) kepada tendik

2. Mahasiswa mendapatkan
jadwal Seminar Proposal
Skripsi

5. Mahasiswa yang
dinyatakan lulus
Seminar Proposal
Skripsi dapat
melanjutkan proses
penelitian/penulisan
Skripsi

3. DPS membuka Seminar Proposal
Skripsi jika syarat pelaksanaan
Seminar Proposal Skripsi telah
terpenuhi

4. Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi:
a.
Mahasiswa mempresentasikan
Seminar proposal Skripsi
b. DPS mempersilakan dosen
tamu untuk bertanya dan
memberikan saran
c.
DPS mengisi Borang Skripsi –
B-004 dan menutup Seminar
Proposal Skripsi dengan
mengumumkan hasil ujian
Borang Skripsi –B-004

Gambar 3 Alur Pelaksanaan Ujian Seminar Proposal
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D. Alur Penyerahan Nilai Dan Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

1. Pelaksanaan
Seminar Proposal
Skripsi

2. DPS (Dosen Pembimbing
Skripsi) menyerahkan
Borang Skripsi-B-004
(yang bertanda untuk
mahasiswa) kepada
mahasiswa dan BorangSkripsi-B-004 (yang
bertanda untuk dosen)
kepada tendik
Borang Skripsi –B-004

Gambar 4 Alur Penyerahan Nilai dan Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
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E. Alur Pendaftaran Ujian Skripsi Tertsruktur

1. Persetujuan Ujian
Mahasiswa meminta DPS memberikan
persetujuan ujian Skripsi dengan bukti
tanda tangan pada borang Skripsi C-000.

2. Cek Plagiasi
Mahasiswa melakukan cek soft file
laporan yang akan diujikan ke Lab
Komputer FISIP dengan output surat
keterangan bebas plagiasi.

3. Pembayaran Ujian
Mahasiswa mengurus ke keuangan
terkait pembayaran ujian komprehensif
dengan bukti pelunasan UKT.

4. Pengajuan Syarat Ujian
Mahasiswa melengkapi persyaratan
sesuai dengan borang *C-001 dan 3
draft laporan skripsi beserta lampiran
lengkap yang siap diujikan (dengan
terlampir borang persetujuan etika
penelitian borang skripsi B-006), nilai
seminar proposal. Setiap draft
dimasukkan kedalam map bening, lalu
dimasukkan lagi ke map bening
berwarna kuning berkancing. Tendik
melakukan cek pada berkas mahasiswa

8. Pengumuman
Tendik mengumumkan nama dosen
penguji, jadwal dan ruang ujian skripsi
kepada mahasiswa melalui website pada
minggu ke-empat hari Selasa/Rabu

7. Pengurusan Surat Tugas &
peminjaman Ruang
Tendik mengurus surat tugas penguji
skripsi dan peminjaman ruang ujian
kepada Kasubag perlengkapan di minggu
ke-tiga bulan ganjil setelah mendapatkan
data penguji dan jadwal ujian skripsi

6. Rapat Penentuan
Tendik menyerahkan data pendaftar
skripsi ke sekretaris prodi
Sekretaris mengadakan rapat penentuan
ujian skripsi dan menyerahkan hasil rapat
kepada tendik pada hari selasa diminggu
ketiga bulan ganjil

5. Pendataan Mahasiswa
Tendik melakukan verifikasi kelengkapan
syarat skripsi berdasarkan borang C-001
dan mendata mahasiswa yang memenuhi
persyaratan. Menyimpan 3 rangkap draft
skripsi dan nilai ujian seminar proposal.

9. Data Penguji & Jadwal Ujian
Tendik menyiapkan borang skripsi C003,C-004, C-005, C-006 serta surat
tugas penguji pada minggu ke-empat hari
Senin sampai Rabu

10. Penyerahan Berkas Ujian
Tendik mendistribusikan draft laporan
skripsi kepada seluruh dosen penguji
skripsi beserta borang skripsi C-003,C004, C-005, C-006, serta surat tugas
penguji

11. Revisi Skripsi.
Revisi minor :1 bulan, revisi mayor : 2 bulan. Dibuktikan dengan
tanggal persetujuan perbaikan Skripsi (Borang Skripsi-C-005). Jika
melebihi batas waktu, mahasiswa harus ujian ulang dengan penguji
berbeda melalui proses sejak awal dan biaya mahasiswa
bersangkutan.

Gambar 5 Alur Pendaftaran Ujian Skripsi Terstruktur
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Tabel 1 Persyaratan Bukti yang Dilampirkan untuk Borang C-001
Persyaratan Bukti yang dilampirkan untuk boring C-001
1

LEGALISIR KTM /HOT STAMP untuk menunjukkan bahwa ybs
terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang
bersangkutan mengajukan skripsi.

2

TRANSKRIP bertandatangan WD1 untuk mengecek:
a. Memenuhi minimal 141 SKS (bagi angkatan 2014 ke bawah)
dan 138 SKS (bagi angkatan 2015 ke atas)
b. IP kumulatif sekurang-kurangnya 2,00
c. Tidak ada nilai E
d. Nilai D/D+ tidak melebihi 10% dari beban kredit total atau
beban kumulatif yang harus di tempuh
e. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat di
Program Studi, sebagaimana ditentukan Program Studi
Psikologi
f. Lulus Mata Kuliah PKN
g. Lulus Seminar Proposal

3

Fotokopi KRS MK Skripsi yang ditandatangani DPA

4

Fotokopi bukti pelunasan pembayaran Ujian Komprehensif
dengan bukti pelunasan UKT

5

Sertifikat asli dan fotokopi kegiatan PKK-MABA

6

Sertifikat asli dan fotokopi kegiatan Pelatihan Kepemimpinan
(Outbound)

7

Fotokopi Kartu Peserta Seminar Proposal Skripsi (Minimal 10X
hadir Seminar Proposal)

8

Surat Pengajuan Dosen Penguji Skripsi yang ditandatangani DPS
(Borang SKRIPSI-C-000).

9

Tiga (3) rangkap Skripsi lengkap beserta lampirannya (dengan
terlampir borang persetujuan etika penelitian borang skripsi B006)

10

Surat Keterangan Bebas Plagiasi dari Laboratorium Komputer FISIP
UB
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F. Alur Revisi Naskah Skripsi

1. Mahasiswa melaksanakan Ujian
Skripsi dan dinyatakan lulus

7. Mahasiswa menyerahkan naskah
Skripsi yang telah dijilid untuk
ditandatangani oleh dosen
pembimbing Skripsi (Ketua Majelis
Penguji)

Berkas: Naskah Skripsi yang telah
disahkan oleh Ketua dan Anggota
Penguji

8. Mahasiswa menyerahkan naskah
Skripsi yang telah dijilid untuk
ditandatangani oleh Dekan
Berkas: Naskah Skripsi yang telah
disahkan oleh seluruh dosen penguji.
Waktu : 3 Hari

2. Mahasiswa melakukan bimbingan revisi Skripsi dengan dosen
penguji Skripsi (Ketua Penguji dan Anggota Penguji) berdasarkan
catatan revisi yang terdapat di borang Skripsi C-005 dengan
mekanisme yang disepakati oleh dosen penguji
Berkas: Saran perbaikan atau revisi yang tercatat di Borang Skripsi C005

6. Mahasiswa yang melakukan revisi
tepat waktu dapat melanjutkan untuk
menjilid naskah Skripsi.
Berkas : Naskah Skripsi yang telah
direvisi

9. Meminta stempel FISIP dan
tanggal ke Bagian Perlengkapan

3. Mahasiswa mendapatkan persetujuan revisi dari
dosen penguji Skripsi (Ketua Penguji dan Anggota
Penguji) yang dibuktikan dengan tandatangan
kedua dosen penguji di borang Skripsi C-005
Berkas: Naskah Skripsi yang telah direvisi

5. DPS memberikan keputusan
apakah revisi Skripsi telah sesuai
dan proses revisi dilaksanakan tepat
waktu

4. Mahasiswa menyerahkan naskah
Skripsi yang telah direvisi dan
disetujui kepada dosen pembimbing
Skripsi (Ketua Majelis Sidang
Penguji)
Berkas: Naskah Skripsi yang telah
direvisi, Borang Skripsi C-005

10. Mengisi evaluasi DPS

11. Yudisium

Berkas: Skripsi yang telah disahkan
oleh dosen penguji dan Dekan

Gambar 6 Alur Revisi Naskah Skripsi
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G. Diagram Alir Pembuatan Permohonan Surat Tugas Penguji Ujian Skripsi

1. Persetujuan Ujian
Ketua jurusan menyerahkan daftar
nama mahasiswa yang akan
melaksanakan Ujian Skripsi dan
dosen penguji Skripsi kepada Tendik

2. Pembuatan Surat Tugas
Tendik membuat surat permohonan
pembutan Surat Tugas Penguji Ujian
Skripsi dan ditandatangani oleh Ketua
Jurusan

6. Pengembalian Surat Tugas

5. Penyerahan Surat Tugas

Tendik mengambil Surat Tugas
Penguji Ujian Skripsi yang sudah
ditandatangani oleh Wakil Dekan I

Tendik menyerahkan kepada masingmasing dosen penguji Ujian Skripsi

3. Penyerahan Surat Tugas
Tendik menyerahkan surat
permohonan pembuatan Surat Tugas
Penguji Ujian Skripsi yang sudah
ditandatangani oleh Ketua Jurusan
kepada Wakil Dekan 1 melalui
Sekretaris Dekan

4. Penerimaan Surat Tugas
Penguji Ujian Skripsi
Dosen Penguji menerima Surat Tugas

Gambar 7 Diagram Alir Pembuatan Permohonan Surat Tugas Penguji Ujian Skripsi
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