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A. Pengertian 

Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa 

dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana Strata Satu 

(S1) berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah 

aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing dengan 

bobot 6 sks. 

B. Persyaratan 

1. Setiap mahasiswa program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Budaya UTM pada semua program studi wajib menyusun 

skripsi sebagai kelengkapan untuk mendapat gelar sarjana. 

Skripsi dapat diprogram pada semester tertentu setelah 

mahasiswa memperoleh sedikitnya 120 sks.  

2. Judul dan kerangka pembahasan skripsi harus sesuai dengan 

disiplin ilmu/program studi/jurusan yang ditekuni 

mahasiswa. 

3. Judul atau topik skripsi terlebih dahulu harus mendapat 

persetujuan dari Biro skripsi. 

4. Penulisan skripsi disesuaikan dengan sistematika yang 

ditentukan dalam buku panduan penulisan skripsi FISIB. 

5. Skripsi mahasiswa harus diuji kebenarannya secara ilmiah 

dan harus dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi. 

6. Skripsi yang dinyatakan lulus oleh tim penguji skripsi, 

direvisi diserahkan ke masing-masing Program Studi 

selambat-lambatnya 2 bulan setelah ujian skripsi, jika 

terlambat dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh tim penguji 

skripsi. 

C. Mekanisme Penentuan Topik/Judul Skripsi 

1. Mahasiswa calon penulis skripsi harus lulus mata kuliah 

Metodologi Penelitian. 

2. Mahasiswa mengajukan judul penelitian kepada Biro skripsi, 

untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing. 

3. Setelah judul dan kerangka skripsi mendapatkan persetujuan 

dari Biro skripsi, mahasiswa menyusun dan 

mempresentasikan proposal dalam mata kuliah seminar 

proposal penelitian. 

4. Mahasiswa mendaftarkan proposal penelitian untuk diujikan 



dalam Seminar Proposal bersama Dosen Pembimbing dan 

Dosen Penelaah. 

 

D. Mekanisme Bimbingan Skripsi 

1. Mahasiswa mengikuti proses bimbingan, paling sedikit 8 

(delapan) kali tatap muka dengan dosen pembimbing. 

2. Dosen dan mahasiswa mengisi jurnal bimbingan. Buku 

panduan ini dikumpulkan kepada operator Program Studi 

sebagai salah satu kelengkapan pada saat pendaftaran ujian 

skripsi. 

 

E. Mekanisme Ujian Skripsi 

1. Status mahasiswa peserta ujian skripsi masih mempunyai 

hak menyelesaikan studi. 

2. Syarat untuk mendaftar ujian skripsi adalah sebagai berikut: 

a. telah menyelesaikan (LULUS) seluruh mata kuliah 

(kecuali skripsi) sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

dengan IPK minimal 2,5 dengan nilai D maksimal 2 dan 

tidak ada nilai E. 

b. Menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor > 450 

(kecuali untuk program studi Sastra Inggris skor > 500) 

3. Mahasiswa mendaftarkan skripsi kepada Program studi 

masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Menyerahkan naskah skripsi yang sudah ditanda tangani 

pembimbing sebanyak 3 eksemplar (dijilid soft cover 

dengan warna oranye). 

b. Mengisi formulir pendaftaran Ujian Skripsi (ada di 

operator masing-masing program studi atau di 

http:komunikasi.trunojoyo.ac.id). 
c. Transkrip Nilai Sementara yang dilegalisir oleh Subbag 

Akademik masing-masing (1 lembar). 

d. Melampirkan Foto copy Kwitansi Pembayaran SPP (1 

lembar). 

e. Melampirkan Foto copy Kwitansi Pembayaran Ujian 

Skripsi (1 lembar). 

4. Ketua program studi mengusulkan dosen penguji dan jadwal 



pelaksanaan ujian kepada Dekan FISIB. 

5. Dekan menetapkan Tim penguji dan menerbitkan undangan 

ujian untuk semua dosen penguji. 

6. Mahasiswa melaksanakan ujian skripsi dengan menyerahkan 

Berita Acara serta Form Ujian Skripsi yang telah diisi oleh 

mahasiswa yang bersangkutan kepada tim penguji pada saat 

ujian berlangsung (Berita Acara dan Form ujian ada di 

operator program studi atau di 

http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/   

7. Tim penguji skripsi memutuskan lulus atau tidaknya 

peserta ujian. 

8. Tim penguji (Sekretaris) menyerahkan berkas nilai ujian 

skripsi beserta kelengkapannya ke Subbag Akademik. 

9. Yudisium Nilai mata kuliah Skripsi dikeluarkan setelah 

mahasiswa menyelesaikan revisi (jika ada) dan 

mendapatkan pengesahan dari semua tim penguji, serta 

menyerahkan berkas revisi ke Program Studi masing-

masing. 
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FORM KONSULTASI PEMBIMBINGAN  

PENULISAN SKRIPSI 
 

Nama :  

NIM :  

Program Studi :  

Judul Skripsi : 

 

Pembimbing :  

 

No Tanggal Topik/BAB Saran Pembimbing 
Tanda 

tangan 
     

     



No Tanggal Topik/BAB Saran Pembimbing Tanda 

tangan 
     

     



 

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA 
Jl. Raya Telang PO.BOX 2 Kamal-Bangkalan 69162 

 

 
No :  

Lamp : 
Hal : Laporan Selesai Bimbingan Skripsi 

 

Yth. Ketua Program Studi ………………….  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya  

Universitas Trunojoyo Madura 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama : …………………………………… 

NIP                          : …………………………………… 

Pangkat/Golongan   : …………………………………… 

.Jabatan Akademik  : …………………………………… 

Sebagai                    : Pembimbing Skripsi 

 

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi oleh mahasiswa : 

Nama                       :  …………………………………… 

NIM                        :  …………………………………… 

Jurusan                   :  …………………………………… 
Judul                      :  …………………………………… 

   …………………………………… 

  …………………………………… 

Telah selesai dan siap untuk DIUJIKAN. 

 

 

Bangkalan, ………………………………  

Pembimbing, 

 

 

 

……………………………… 

NIP. 

 

 


