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A. Komisi Tugas Akhir (Skripsi) 

 

Komisi Tugas Akhir atau Komisi Skripsi adalah tim yang ditugaskan 

untuk menyusun pedoman pelaksanaan skripsi, merekomendasikan dosen 

pembimbing dan penguji, membantu menyelesaikan masalah akademik dalam 

studi akhir yang tidak dapat diselesaikan oleh pembimbing, serta melakukan 

pengecekan tingkat kemiripan skripsi. 

Komisi bimbingan skripsi merupakan tim kecil dosen yang bertugas 

membantu Ketua Program Studi dalam mengatur tata laksana pembimbingan 

skripsi mahasiswa terdiri atas 4 dosen, yaitu Ketua, Sekretaris, Penguji 1, dan 

Penguji 2, mendapat surat penugasan berupa ST Dekan. 

 

B. Tugas Komisi Skripsi 

1. Memberi pengarahan kepada mahasiswa tentang topik-topik penelitian dan tata 

cara pembimbingan skripsi melalui SIA (Sistem Informasi Akademik) 

Universitas Jenderal Soedirman di Sistem Informasi Akademik Versi 4.2 - 

Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto [svr3] 

2. Memberi batas waktu kepada mahasiswa untuk menuliskan dua judul penelitian 

yang diminati mahasiswa, beserta lampiran matriks penelitian dan jurnal-jurnal 

yang terkait judul penelitian. 

https://akademik.unsoed.ac.id/
https://akademik.unsoed.ac.id/
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3. Menentukan dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing anggota, sesuai 

dengan alur/mekanisme yang diatur dalam SIA (Sistem Informasi Akademik) 

Universitas Jenderal Soedirman di Sistem Informasi Akademik Versi 4.2 - 

Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto [svr3] 

4. Menentukan dosen penguji utama dan penguji anggota dalam seminar proposal 

mahasiswa dan ujian akhir skripsi. 

5. Memasukkan nilai skripsi mahasiswa ke dalam SIA Versi 4.2. 

 
 

C. Sosialisasi Panduan dan Pembekalan Skripsi 

Kegiatan sosialisasi panduan dan pembekalan skripsi merupakan kegiatan 

pengenalan sistem kerja Komisi Bimbingan Skripsi untuk memberikan pemahaman 

tentang pelaksanaan penelitian atau skripsi mahasiswa. Sosialisasi panduan dan 

pembekalan skripsi meliputi aktivitas sebagai berikut. 

1. Sosialisasi awal tentang Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir. Kegiatan 

dilakukan pada awal semester V sebelum perkuliahan dimulai. Kegiatan 

berlangsung setengah hari. Kegiatan sosialisasi juga diberikan pembekalan 

tentang tatacara pelaksanaan seminar proposal/hasil, tatacara/alur 

penggunggahan rencana penelitian di SIA Versi 4.2., dan tatacara/sopan santun 

berkomunikasi dengan dosen pembimbing. 

2. Pembekalan Skripsi. Pembekalan skripsi dilakukan satu bulan setelah kegiatan 

sosialisasi awal. Pembekalan skripsi melibatkan minimal 2 orang dosen dan 

berlangsung selama satu hari. Adapun pembekalan skripsi meliputi: 

a. pembekalan sistematika penulisan proposal; 

b. pembekalan penulisan kutipan dan daftar pustaka berdasarkan Harvard style; 

c. pembekalan sistematika laporan penelitian; 

d. pembekalan prosedur pengajuan ijin etik penelitian kepada komisi etik; 

c. pembekalan prosedur pengecekan keaslian penelitian/bebas plagiarisme; 

https://akademik.unsoed.ac.id/
https://akademik.unsoed.ac.id/
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D. 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 maupun naskah publikasi merupakan karya ilmiah bagi 

mahasiswa S-1 untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 

Skripsi sebagai karya ilmiah, skripsi harus memenuhi syarat keilmuan seperti 

penalaran logika, sistematika, prosedur dan metode baku serta menggunakan ragam 

bahasa ilmiah sehingga diperlukan suatu pedoman yang disebut dengan Panduan 

Penulisan Skripsi dan Naskah Publikasi. 

Skripsi adalah puncak akumulasi penguasaan materi ilmu mahasiswa dalam 

suatu bidang studi yang ditunjukkan dengan kemampuannya untuk merancang, 

menyusun, menyajikan dan mempertahankan suatu skripsi. Skripsi di Fakultas Ilmu-

ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Jenderal Soedirman diberi bobot = 4 SKS. 

 
 

E. Persyaratan Pengajuan Skripsi 

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk melakukan penyusunan skripsi apabila telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Telah terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan. 

2. Jumlah satuan kredit semester (SKS) minimal 115 SKS 

3. IPK minimal 2.00. 

4. Telah lulus mata kuliah prasyarat (jika ada) 

Untuk syarat tersebut di atas diperlukan bukti KHS yang discan dan diunggah ke SIA. 
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 F. Pengajuan Rencana atau Outline Skripsi 

Rencana skripsi diajukan dalam bentuk Outline Skripsi yang merupakan 

gambaran awal rencana skripsi yang diminati mahasiswa. Outline dapat diajukan 

kepada Komisi Skripsi untuk mendapatkan persetujuan. Berikut adalah langkah 

untuk mengajukan outline skripsi: 

5. Mahasiswa men-scan KHS (Kartu Hasil Studi) 

6. Mahasiswa membuat outline penelitian maksimal 3 judul (berurutan sesuai 

prioritas) dengan ketentuan maksimal 2 halaman untuk setiap judul outline.. 

Format outline yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan 

D. Kerangka konsep/ Kerangka pikir 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

2. Populasi dan Sampel 

3. Rencana Analisis 

7. KHS yang telah di-scan dan outline yang telah dibuat kemudian diunggah ke 

dalam SIA mahasiswa sesuai batas waktu yang ditentukan. 

8. Mahasiswa mengunduh bukti unggah outline dan menyerahkannya ke komisi 

skripsi. 

9. Tim  Komisi  Skripsi  akan melakukan telaah untuk menentukan kelayakan 

outline. 

10. Jika outline dinyatakan layak, Tim Komisi akan menentukan pembimbing I, 

pembimbing II, penguji I dan penguji II. Pengumuman kelayakan outline dan 

pembimbing dapat dilihat secara online di SIA. 

11. Jika outline dinyatakan tidak layak, maka mahasiswa diwajibkan untuk 

mengunggah outline yang baru paling lambat dalam waktu 5 hari kerja. 

12. Dosen Pembimbing I dan II yang ditunjuk akan menerima ajuan dari Tim 

Komisi melalui SIA Dosen yang bersangkutan dan melakukan persetujuan 

(validasi) melalui SIA. 

13. Komisi menerbitkan SK bimbingan. 
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14. Mahasiswa dapat memulai proses bimbingan dengan sebelumnya mengunduh 

buku bimbingan yang didalamnya memuat form isian bimbingan dan lembar 

kehadiran mengikuti seminar. 

 

 

 

 

 

 

 

Outline ditolak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Alur pengajuan outline 
 

G. Prosedur Bimbingan 

Prosedur pembimbingan penulisan skripsi yang harus diikuti setiap 

mahasiswa sebagai berikut : 

1. Pembimbingan. Setiap mahasiswa yang telah disetujui outlinenya dan telah 

mendapatkan pembimbing, wajib menggunakan buku bimbingan skripsi atau 

buku konsultasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara mahasiswa 

dengan pembimbing dan sebagai pemantau bagi pembimbing mengenai 

kemajuan proses penulisan skripsi. Pembimbing juga berkewajiban mengisi log 

book pembimbingan di SIA selain di buku bimbingan. Pembimbingan minimal 

dilakukan 10 kali untuk setiap pembimbing yaitu 5x pra seminar proposal, dan 

5x pra seminar hasil. 

2. Pergantian pembimbing. Pergantian pembimbing dapat dilakukan karena 

Mahasiswa men-scan KHS dan menyusun outline 

Mahasiswa mengunggah ke SIA 

Tim Komisi Skripsi melakukan telaah 

Outline diterima 

Penentuan pembimbing 1-2 

Pembimbing 1-2 menyetujui 

Mahasiswa mulai bimbingan 
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alasan-alasan diantaranya yaitu tidak ada kemajuan selama 1 tahun, dosen 

berhalangan tetap (misalnya: meninggal, tugas belajar, sakit lama, cuti panjang, 

atau tugas luar institusi dalam jangka waktu lama), ataupun situasi lain yang 

menjadi pertimbangan komisi. . 

 
H. Seminar Proposal Skripsi 

Mahasiswa wajib menghasilkan proposal skripsi paling lambat dalam 

jangka waktu 6 bulan sejak pengambilan MK. Skripsi. Seminar proposal skripsi 

dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. Pembimbing telah menyetujui draft proposal skripsi dibuktikan dengan telah 

ditandatanganinya lembar pengesahan draft proposal. 

2. Bimbingan telah terlaksana minimal 5x untuk masing-masing pembimbing 

3. Telah menghadiri seminar proposal mahasiswa lain minimal 5x baik di FIKES 

maupun fakultas lain yang relevan 

4. Mahasiswa telah mengikuti tes TOEFL dari UPT Bahasa Unsoed 

5. Mahasiswa mengkonfirmasi jadwal ujian kepada penguji (penguji 1 s.d penguji 

4). 

Setelah mahasiswa memenuhi ketentuan di atas, mahasiswa dapat 

mengajukan seminar proposal ke Tim Komisi dengan menyerahkan persyaratan- 

persyaratan yaitu: 

1. Permohonan seminar proposal yang meliputi: a) form pengajuan seminar 

proposal (1 rangkap), b) form penilaian seminar proposal (4 rangkap),  c) berita 

acara (1 rangkap), d) lembar saran (4 rangkap), dan e) surat undangan (4 

rangkap). Form di atas dapat diunduh di website: www.fikes.unsoed.ac.id., 

kemudian diisi sesuai jadwal dan nama penguji yang telah ditetapkan. 

2. Empat (4) eksemplar proposal yang telah dijilid (soft cover) dan ditandatangani 

oleh kedua pembimbing. 

3. Buku bimbingan skripsi 

4. Hasil tes TOEFL dari UPT Bahasa Unsoed 

5. Jadwal ujian yang telah disepakati oleh seluruh penguji (penguji 1 s.d 4). 

Semua berkas di atas dikumpulkan kepada komisi skripsi jurusan/prodi 

untuk divalidasi. Setelah validasi, mahasiswa mendistribusikan surat undangan 

http://www.fikes.unsoed.ac.id/
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dan draft proposal kepada keempat penguji paling lambat 3x24 jam sebelum 

pelaksanaan ujian. 

Seminar proposal skripsi bersifat: 

1. Terbuka bagi setiap dosen dan mahasiswa 

2. Wajib dihadiri mahasiswa minimal 10 orang 

3. Seminar proposal wajib dihadiri oleh Penguji I, Penguji II, Penguji III 

(Pembimbing I), dan Penguji IV (Pembimbing II). Apabila karena sesuatu hal 

penguji berhalangan hadir, maka komisi berhak untuk mencari penguji 

pengganti yang sebidang. 

4. Pemimpin seminar adalah Pembimbing I. 

5. Toleransi keterlambatan dilangsungkannya seminar adalah 30 menit. 

6. Seminar proposal skripsi bertujuan untuk mendapat masukan dari peserta 

seminar mengenai proposal yang telah ditulis mahasiswa sehingga layak untuk 

ditulis lebih lanjut sebagai skripsi. 

7. Hasil akhir seminar proposal adalah suatu penilaian layak tidaknya usulan 

penelitian dilaksanakan, dengan disertai masukan yang berguna dalam 

penyempurnaan usulan proposal. 

8. Jika usulan penelitian ditolak oleh penguji, mahasiswa wajib melakukan ujian 

ulang selambatnya 2 minggu setelahnya. 
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I. Seminar Hasil 

Bagan 2. Alur ujian proposal 

Mahasiswa wajib menghasilkan draft hasil penelitian dalam jangka waktu 

selambatnya 2 semester sejak pengambilan MK.Skripsi. Seminar hasil 

penelitian dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

15. Pembimbing telah menyetujui draft hasil penelitian dibuktikan dengan 

telah ditandatanganinya lembar pengesahan draft hasil. 

16. Bimbingan telah terlaksana minimal 5x (setelah ujian proposal) untuk 

masing-masing pembimbing 

17. Telah menghadiri seminar hasil mahasiswa lain minimal 5x baik di FIKES 

maupun fakultas lain yang relevan 

18. Mahasiswa telah mengikuti tes TOEFL dari UPT Bahasa Unsoed dengan 

skor minimal 400. 

19. Melakukan uji turnitin 

20. Mahasiswa telah mendapatkan jadwal ujian dari para penguji (penguji 1 

Mahasiswa mengecek syarat 
 

(1) ACC ujian oleh pembimbing; (2) bimbingan 5x/ pembimbing; (3) menghadiri 

seminar proposal min 5 mahasiswa; (4) mengikuti tes TOEFL; (5) mendapat 

kesepakatan waktu pelaksanaan ujian dari seluruh pembimbing dan penguji 

Mahasiswa menyiapkan berkas 
 

(1) Form pengajuan seminar proposal, form penilaian, form berita acara, 
lembar saran, dan surat undangan 

(2) Exemplar proposal yang telah ditandatangani pembimbing 

(3) Buku bimbingan skripsi 

(4) Hasil test TOEFL 

Menyerahkan ke komisi untuk dicek 

Mahasiswa mendistribusikan undangan dan draft 

proposal ke penguji dan pembimbing 
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s.d penguji 4). 

Mahasiswa dapat mengajukan seminar hasil dengan menyerahkan persyaratan-

persyaratan yaitu: 

1. Permohonan seminar hasil yang meliputi: a) form pengajuan seminar hasil, 

b) form penilaian seminar hasil, c) form penilaian proses bimbingan, d) 

berita acara, lembar saran (4 lembar), dan e) template surat undangan. Form 

tersebut dapat diunduh di website: www.fikes.unsoed.ac.id., kemudian disi 

sesuai jadwal dan nama penguji yang telah ditetapkan. 

2. Empat (4) eksemplar hasil dengan jilid sementara yang sudah 

ditandatangani oleh kedua pembimbing minimal 3 hari sebelum 

pelaksanaan ujian. 

3. Buku bimbingan skripsi 

4. Bukti telah mengikuti tes TOEFL dari UPT Bahasa Unsoed dengan skor 

minimal 400. 

5. Bukti mahasiswa aktif, yang ditunjukan dengan slip bukti pembayaran UKT 

semester berjalan. 

Semua berkas di atas dikumpulkan kepada komisi skripsi jurusan/prodi untuk 

divalidasi. Setelah validasi, mahasiswa mendistribusikan surat undangan dan draft 

hasil kepada keempat penguji. 

Seminar hasil dilaksanakan dalam bentuk majelis (sidang ujian) terbuka 

pada waktu yang telah ditentukan. Seminar hasil bersifat: 

1. Terbuka bagi setiap dosen dan mahasiswa. 

2. Wajib dihadiri mahasiswa minimal 10 orang 

3. Seminar hasil wajib dihadiri oleh Penguji I, Penguji II, Penguji III (Pembimbing 

I), dan Penguji IV (Pembimbing II). Apabila karena sesuatu hal penguji 

berhalangan hadir, maka komisi berhak untuk mencari penguji pengganti yang 

sebidang 

4. Toleransi keterlambatan dilangsungkannya seminar adalah 30 menit. 

5. Seminar hasil bertujuan untuk menguji hasil penelitian dan tulisan ilmiah yang 

dihasilkan. 

6. Hasil akhir seminar hasil adalah tulisan ilmiah yang sesuai dengan format 

penulisan, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

http://www.fikes.unsoed.ac.id/
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Bagan 3. Alur ujian hasil 
 

J. Penilaian Skripsi 

Nilai Skripsi adalah gabungan dari 3 komponen nilai: 

21. Nilai seminar proposal (30%) 

22. Nilai proses bimbingan skripsi (40%) 

23. Nilai seminar hasil (30%) 

Ketentuan penilaian dari masing-masing seminar adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian dilakukan oleh semua penguji dengan bobot yang sama. 

2. Setelah nilai dari masing-masing penguji terkumpul,  ketua seminar 

(pembimbing 1) menghitung nilai rata-rata. 

3. Selanjutnya nilai rata-rata yang telah disetujui oleh semua penguji 

diunggah ke SIA oleh pembimbing 1 setelah mahasiswa menyelesaikan 

perbaikan skripsi 

4. Kategori batas nilai yang digunakan adalah sesuai bobot nilai 

berdasarkan peraturan universitas. 

Mahasiswa mengecek syarat 
 

(1) ACC ujian oleh pembimbing; (2) bimbingan 5x/ pembimbing pra hasil; (3) 

menghadiri seminar hasil min 5 mahasiswa; (4) TOEFL ≥ 400; (5) uji turnitin; (6) 

mendapat kesepakatan waktu pelaksanaan ujian dari pembimbing dan penguji 

Mahasiswa menyiapkan berkas 

 

(1) Form pengajuan seminar hasil, form penilaian bimbingan, form pe, form 
berita acara, lembar saran, dan surat undangan 

(2) Draft hasil yang telah ditandatangani pembimbing 
(3) Buku bimbingan skripsi 

(4) Hasil test TOEFL 

(5) Hasil test turnitin 

Menyerahkan ke komisi untuk dicek 

Mahasiswa mendistribusikan undangan dan draft hasil 

ke penguji dan pembimbing 
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Tabel 1.1 Format Penilaian Ujian Seminar Proposal/Skripsi 

Materi Penilaian Rentang Nilai Nilai 

Sikap 0-10 ......... 

Presentasi 0-20 ......... 

Isi Proposal/Skripsi 0-30 ......... 

Penguasaan materi 0-40 ........ 

 Total nilai ........... 

 

Tabel 1.2 Format Penilaian Bimbingan 

Uraian Rentang Nilai Nilai 

Etika dan disiplin 0 - 30 ......... 

Materi 

A. Permasalahan dan Judul 

B. Pendahuluan 

C. Pustaka 

D. Metode 

E. Hasil dan Pembahasan 

F. Kesimpulan 
G. Daftar Pustaka 

 

 

 
0 - 70 

 

 

 
......... 

 TOTAL .......... 

 

K. Evaluasi 

Hasil penilaian yang diberikan oleh tim penguji skripsi adalah final, artinya, 

apabila ada mahasiswa diharuskan memperbaiki, huruf mutunya tidak akan berubah 

setelah skripsi tersebut diperbaiki. 

 
L. Hasil Seminar 

Sebelum hasil seminar diberitahukan, mahasiswa diminta untuk 

meninggalkan ruangan sementara, agar panitia penguji mempunyai kesempatan 

untuk bersidang. Hasil seminar akan diberitahukan kepada mahasiswa setelah 

penguji selesai bersidang dengan memanggil kembali mahasiswa masuk ke ruang 

seminar. Ketua seminar akan memberitahukan hasil ujian dan selanjutnya menutup 

seminar. Seminar skripsi didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang ditanda 

tangani oleh ketua seminar. Hasil seminar ditentukan dalam tiga kategori yaitu : 

1. Lulus. Mahasiswa dapat secara langsung mencetak dan menjilid skripsi 

untuk diserahkan kepada bagian perpustakaan selambat-lambatnya 2 

minggu setelah ujian. 

2. Lulus dengan perbaikan. Bila panitia penguji memutuskan hasil ujian 
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dengan memperbaiki, maka mahasiswa wajib memperbaiki skripsi maksimal dalam 

jangka waktu 2 minggu sesuai dengan usul-usul dan koreksi yang diberikan pada saat 

ujian. Pemimpin sidang akan memberikan catatan perbaikan skripsi yang sebelumnya 

sudah disepakati oleh panitia penguji. Sebelum dilakukan penjilidan, hasil perbaikan 

skripsi terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pembimbing dan dikonfirmasikan ke 

penguji untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, maka skripsi dapat digandakan 

dan dijilid untuk kemudian diserahkan ke perpustakaan tidak lebih dari 2 minggu. 

3. Tidak lulus. Bila hasil ujian mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka akan 

diberikan kesempatan ujian sebanyak 2 kali, dengan pelaksanaan selambatnya dalam 

waktu 2 minggu sejak dinyatakan tidak lulus. 

 

M. Penjilidan Skripsi Dan Naskah Publikasi 

Skripsi dapat dijilid apabila telah diperbaiki sesuai dengan koreksi yang 

diberikan dari hasil ujian skripsi dengan persetujuan pembimbing skripsi. 

Kemudian skripsi yang telah dijilid wajib diserahkan kepada: perpustakaan 

Fakultas, perpustakaan Universitas, dan masing-masing pembimbing. Mahasiswa 

juga wajib menyerahkan compact disk berisi soft copy skripsi dan naskah publikasi 

kepada komisi skripsi jurusan/prodi, perpustakaan Fakultas dan perpustakaan 

Universitas. Ketentuan penyerahan soft copy tugas akhir tahun 2018 bisa dilihat di 

lampiran atau web UPT Unsoed. Mahasiswa wajib menyerahkan foto copy lembar 

pengesahan kepada semua pembimbing dan penguji. 

 
N. Penandatanganan Skripsi 

Skripsi yang telah dijilid, ditandatangani oleh pembimbing skripsi, penelaah 

dan ditandasahkan oleh Dekan. 

 
O. Sanksi 

Mahasiswa dalam menyusun skripsi diharapkan berlaku jujur dan tidak 

melakukan kecurangan-kecurangan dalam bentuk apapun. Bentuk-bentuk 

kecurangan yang dilarang adalah: 



 

 

 

 

1. Plagiarisme yaitu dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya ilmiah orang lain 

sebagai kalimat atau karya sendiri dalam penyusunan skripsi tanpa menyebutkan 

sumbernya. 

2. Penyuapan yaitu mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi dosen pembimbing 

atau penguji dengan membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud 

mempengaruhi penilaian atas skripsinya. 

3. Pemalsuan yaitu dengan sengaja atau tidak atau tanpa ijin mengganti atau mengubah, 

memalsukan nilai, data, tanda tangan dalam penyusunan skripsi. 

4. Sengaja untuk membuatkan sebagian atau seluruh skripsi pada orang lain. 

5. Mahasiswa tidak dapat melakukan perubahan pelaksanaan penelitian kecuali seijin 

pembimbing. 

 

Tindakan-tindakan yang dapat diambil atas kecurangan : 

1. Peringatan secara keras baik lisan maupun tertulis. 

2. Pengurangan nilai akhir skripsi 

3. Dinyatakan tidak lulus dalam penyusunan skripsi sehingga harus dilakukan 

penyusunan dari awal. 

4. Dicabut ijinnya untuk menyusun skripsi selama waktu tertentu. 

5. Dicabut haknya sebagai mahasiswa. 

6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus tanpa syarat namun tidak menyerahkan skripsi yang 

telah dijilid selambat-lambatnya 2 minggu setelah dinyatakan lulus tidak akan 

diberikan ijazah. 

7. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan syarat, apabila tidak menyelesaikan 

perbaikan sesuai waktu yang telah ditentukan (selambat- lambatnya 2 minggu), akan 

dilakukan ujian ulang selambat-lambatnya 2 minggu sejak waktu yang diberikan 

untuk perbaikan habis. 

8. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, apabila dalam 2 minggu sejak ujian pertama 

belum dilakukan ujian ulang, maka maka mahasiswa tersebut diminta untuk menyusun 

skripsi yang baru. 



 

 

Lampiran-lampiran 

I. FORM A 
 

 
 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  

RISET, DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
Jalan Dr. Soeparno Utara Karangwangkal Purwokerto 53123 

Telp. (0281) 6572772 Faks. 6572772 web : http://fikes.unsoed.ac.id/ , E-mail : fikes@fikes.unsoed.ac.id 
 

 
 

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL/HASIL*) 

 

Pada hari ini ………………, dilaksanakan seminar proposal/hasil mahasiswa jurusan/prodi …………….. FIKES 

UNSOED. 

 

Nama   :  

NIM   :  

Semester  :  

dengan hasil  sebagai berikut,  

Nilai rata-rata : ................ ( huruf: ......   )     

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.  

 

Purwokerto, ……………………………. 

 

No Nama Tanda tangan 
Nilai Seminar 

Hasil/Skripsi 

1 Penguji 1 : ......................................................................... ................... ................... 

2 Penguji 2 : ......................................................................... ................... ................... 

3 Penguji 3 : ......................................................................... ................... ................... 

4 Penguji 4 : ......................................................................... ................... ................... 

Rata-rata nilai Seminar Hasil/Skripsi ................... 

 

 

http://fikes.unsoed.ac.id/
mailto:fikes@fikes.unsoed.ac.id


 

  



 

 

II. FORM B 

 

 
 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  

RISET, DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
Jalan Dr. Soeparno Utara Karangwangkal Purwokerto 53123 

Telp. (0281) 6572772 Faks. 6572772 web : http://fikes.unsoed.ac.id/ , E-mail : fikes@fikes.unsoed.ac.id 
 

 

REKAP NILAI AKHIR SKRIPSI 

Nilai akhir skripsi dari mahasiswa: 

Nama  :  

NIM  :  

Jurusan/Prodi :  

Adalah sebagai berikut :  

 

Komponen nilai Persentase Nilai Nilai x Persentase 

Nilai seminar hasil 30% ................... ................... 

Nilai proses bimbingan skripsi 40% ................... ................... 

Nilai seminar skripsi 30% ................... ................... 

NILAI AKHIR (ANGKA) ................... 

NILAI AKHIR (HURUF) ................... 

 

 

Purwokerto, .......................  

Pembimbing I/II 

 

 

 

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

NIP. 

  

http://fikes.unsoed.ac.id/
mailto:fikes@fikes.unsoed.ac.id


 

 
 

III. FORM C 
 
 

 
 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  

RISET, DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
Jalan Dr. Soeparno Utara Karangwangkal Purwokerto 53123 

Telp. (0281) 6572772 Faks. 6572772 web : http://fikes.unsoed.ac.id/ , E-mail : fikes@fikes.unsoed.ac.id 
 

 

FORM PENILAIAN PROSES BIMBINGAN 

 

Nama      :  

NIM                    :  

Judul                   :  

 

No Uraian Rentang Nilai Nilai   

1 Etika dan disiplin 0 - 30 ................... 

2 

Materi 

0 - 70 ................... 

A.    Permasalahan dan Judul 

B.     Pendahuluan 

C.     Pustaka 

D.    Metode 

E.     Hasil dan Pembahasan 

F.      Kesimpulan 

G.    Daftar Pustaka 

TOTAL ................... 

 

 

 

Pembimbing I/II*, 

 

 

 

……………………………… 

             NIP 

*Coret yang tidak perlu 

 

 
  

http://fikes.unsoed.ac.id/
mailto:fikes@fikes.unsoed.ac.id


 

 

IV. FORM D 
 
 

 
 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  

RISET, DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
Jalan Dr. Soeparno Utara Karangwangkal Purwokerto 53123 

Telp. (0281) 6572772 Faks. 6572772 web : http://fikes.unsoed.ac.id/ , E-mail : fikes@fikes.unsoed.ac.id 
 

 

FORM PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI 

 

Nama :  

NIM :   

Judul             :   

 

No Materi Penilaian Rentang Nilai Nilai 

1 Sikap 0-10 ................... 

2 Presentasi 0-20 ................... 

3 Isi Proposal/Skripsi 0-30 ................... 

4 Penguasaan materi 0-40 ................... 

TOTAL NILAI ................... 

 

Kategori kelulusan : 

 ≥ 80  = A 

75 – 79,9  = AB 

70-74,9     = B  

 

     

Penguji, 

 

 

       

 

  

http://fikes.unsoed.ac.id/
mailto:fikes@fikes.unsoed.ac.id


 

 

V. FORM E 
 
 

 
 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  

RISET, DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
Jalan Dr. Soeparno Utara Karangwangkal Purwokerto 53123 

Telp. (0281) 6572772 Faks. 6572772 web : http://fikes.unsoed.ac.id/ , E-mail : fikes@fikes.unsoed.ac.id 
 

 
 

SURAT KETERANGAN SELESAI PERBAIKAN PROPOSAL/SKRIPSI 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa mahasiswa Jurusan/Prodi ……. FIKES 

Unsoed: 

 

Nama  :  

NIM :  

Judul Penelitian                 :  

Tgl. Seminar Proposal :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal/Skripsi Penelitian tersebut telah disempurnakan sesuai 

saran-saran yang telah disampaikan pada saat Seminar Proposal/Skripsi. 

 

           

Purwokerto, 

…………………….. 

Penguji  

  

 

 

  

 

*) Coret yang tidak perlu 

 

  

http://fikes.unsoed.ac.id/
mailto:fikes@fikes.unsoed.ac.id


 

 

VI. FORM F 

 

 
 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  

RISET, DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
Jalan Dr. Soeparno Utara Karangwangkal Purwokerto 53123 

Telp. (0281) 6572772 Faks. 6572772 web : http://fikes.unsoed.ac.id/ , E-mail : fikes@fikes.unsoed.ac.id 
 

 
 

FORM SARAN SEMINAR PROPOSAL/HASIL LAPORAN TUGAS AKHIR 

 

Nama :  

NIM :  

Saran :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing/Penguji* 

 

 

Nama_____________ 

 

 

 

    

 

 

 *Coret yang tidak perlu 

 

 

        

  

http://fikes.unsoed.ac.id/
mailto:fikes@fikes.unsoed.ac.id


 

VII. FORM G 

 

 
 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  

RISET, DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
Jalan Dr. Soeparno Utara Karangwangkal Purwokerto 53123 

Telp. (0281) 6572772 Faks. 6572772 web : http://fikes.unsoed.ac.id/ , E-mail : fikes@fikes.unsoed.ac.id 
 

 

SURAT KETERANGAN 

 
Bersama dengan ini saya menerangkan bahwa aktifitas pembimbingan skripsi 

atas nama: Nama : 

NIM : 

Judul Skripsi : 

Tim Pembimbing Skripsi : 

 

tidak dapat saya lanjutkan karena tugas belajar yang saya jalankan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, saya mohon Komisi Skripsi untuk menentukan pembimbing pengganti. Demikian 
surat keterangan ini saya buat, atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 
Purwokerto,    

Yang menerangkan, 

 

 

 
Nama Lengkap & Gelar  

NIP. 

 

 

  

http://fikes.unsoed.ac.id/
mailto:fikes@fikes.unsoed.ac.id


 

FORM PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL/HASIL 

 

Hal : Permohonan Seminar Proposal/Seminar Hasil* 

 

Yth.  Ketua  

Tim Komisi Skripsi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

Universitas Jenderal Soedirman 

Purwokerto 

 

 

Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman : 

Nama : …………………. 

NIM : …………………… 

Jurusan/Prodi : …………………… 

Semester : ………………………. 

Dengan ini mohon ijin melaksanakan seminar proposal dengan judul 

……………………………… 

Pembimbing : 1. …………………………………. 

  2. …………………………………. 

Penelaah : 1. …………………………………. 

  2. ………………………………….. 

Waktu/ruang : Hari…………., tanggal ………., waktu …………… / Via daring/luring 

Bersama surat permohonan ini saya lampirkan :  1. ………………………….. 

                        2. ………………………….. 

 

Purwokerto, ……………………. 

Mengetahui, 

Pembimbing Skripsi 

 

 

 
 

…………………………….. 

NIP. ……………………….. 

 

Hormat saya, 

 

 

 
 

…………………………. 

NIM. …………………… 

 

Ket: *Coret yang tidak perlu. 

 
 
 
  



 

BUKU KONSULTASI DAN KEHADIRAN SKRIPSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas Mahasiswa : 

 

Nama  :  

NIM   : 

Judul Skripsi :  

Jurusan  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 

20… 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSULTASI  

(PRA SEMINAR USUL/HASIL) 
    

A. Pembimbing I   

No Tanggal Materi Konsultasi Paraf Pembimbing 

    

    

    

    

IDENTITAS MAHASISWA 

   

Nama Mahasiswa :   

NIM :   

Judul Skripsi : 

 

 

 

Pembimbing I     

a. Nama :   

b. NIP :   

c. Instansi :  

Pembimbing II     

a. Nama :   

b. NIP :   

c. Instansi :    

Hari dan tanggal     

a. Judul diterima :  

b. Seminar Usul :   

c. Seminar Hasil :   

d. Pendadaran :   



 

    

    

  
 

 
 

KONSULTASI  

(PRA SEMINAR USUL/HASIL) 
    

B. Pembimbing II   

No Tanggal Materi Konsultasi Paraf Pembimbing 

    

    

    

    

    

    

    

    

LEMBAR HADIR SEMINAR 

 

PRA SEMINAR USUL/HASIL 

 

No Keterangan Seminar Paraf Moderator 

1. 

a. Hari/tgl :  

b. Moderator :  

c. Nama Mahasiswa :  

d. Judul :  

 

dst   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



 

TATA TERTIB HADIR SEMINAR SKRIPSI  

 

 

1. Jumlah peserta dalam satu seminar skripsi (baik usul maupun hasil) minimal 10 (sepuluh) 

orang mahasiswa  

2. Peserta wajib hadir 10 menit sebelum seminar dimulai, dan harus menghadiri seminar hingga 

selesai. 

3. Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan (tidak mengenakan kaos oblong; diijinkan 

mengenakan kaos berkerah) dan bersepatu (tidak diijinkan mengenakan sandal jepit). 

4. Mengumpulkan daftar hadir seminar kepada moderator, tidak mewakilkan (menitipkan) 

kepada peserta lain. 

5. Peserta wajib menghormati jalannya seminar, antara lain dengan : 

a. Mendengarkan dan menyimak presentasi mahasiswa dan review dari dosen pembimbing. 

Penelaah dan moderator. 

b. Tidak keluar masuk ruang seminar selama seminar berlangsung. 

c. Tidak berbicara sendiri dan membuat kegaduhan selama seminar berlangsung. 

 


