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Kata Pengantar 

 

Penulis memang memiliki gaya menulis yang aneh. Entah inspirasinya dari 

siapa dan terkadang, bahkan sering kali penulis tulisannya agak sedikit ngawur. 

Namun tenang saja karena ngawurnya ini hanya sebagai sambilan atau sebuah 

lalapan atau juga garam penyedap rasa yang membuat tulisan ini menjadi 

nikmat dibaca dan tidak nikmat untuk dimakan. 

 

Paragraf pertamanya aja sudah aneh, ya begitulah adanya. Penulis juga masih 

banyak belajar untuk dapat memberikan yang terbaik untuk para pembaca 

sekalian yang sedang membuka halaman ini. Jika anda mampu membaca 

hingga paragraf kedua, maka Anda adalah orang yang mampu untuk membaca 

paragraf ketiga dari tulisan pembuka atau yang lebih sering disebut kata 

pengantar. 

 

Jangan kaget dengan kata pengantar yang agak nyeleneh ini, karena isi dari 

buku ini tidak akan sebegitu nyeleneh kata pengantarnya. Penulis berangkat 

untuk menulis buku ini saat mulai mengarungi perjuangan menaklukan skripsi 

di semester akhir kuliahnya. Penulis merasakan kurangnya panduan yang jelas 

mengenai mengerjakan skripsi dan hanya dapat bertanya-tanya kepada kakak 

tingkat atau teman yang sudah tahu duluan. Penulis ingin berbagi pengalaman 

dan juga panduan bagi adik tingkat dan juga orang-orang yang sedang atau 

ingin mengerjakan skripsi.  

 

Penulis berharap buku ini bisa bermanfaat bagi pembacanya dan semoga 
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pembaca buku ini tidak menjadikan buku ini sebagai bantal tidur atau keset 

(he..he.., hanya bercanda). Skripsi bukan hal yang sulit untuk dikerjakan, 

skripsi merupakan salah satu langkah dalam perjalanan kuliah kita yang harus 

kita lalui. Semoga pembaca yang sedang atau akan mengurus skripsi terbantu 

dengan adanya buku ini dan segera selesai proses skripsinya dan akhrinya 

Wisuda. 

 

Akhrinya paragraf terakhir dari kata pengantar ini sampai juga.  Walaupun 

paragraf sebelumnya gaya tulisannya santai, bercandaan, dan terkesan tidak 

serius, tapi tenang karena isinya tetap terjaga kualitasnya selama kertas ini 

tidak sobek, terbakar, terpotong, tercakar kucing, dimakan rayap, tidak kebaca 

gara-gara gelap, atau merusak buku ini karena tidak tahan dengan tulisan sang 

penulis yang begitu lucu, nyebelin, menggelitik, ringan, tapi tetap berisi ini.  

 

Satu tambahan paragraf lagi. Yang ini beneran terakhir, kalo nambah ya 

terserah penulis. Kalo ingin protes hubungi no HP penulis aja. Buku ini 

merupakan buah dari perjalanan penulis menjalani skripsi. Akan tetapi penulis 

tetaplah manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Penulis juga 

menantikan kritik dan saran agar tulisan-tulisan sang penulis menjadi lebih 

baik. Selamat menikmati sajian ini. Semoga bermanfaat. 

 

         DamC, 23 Mei 2013 

 

 

         Eko Hari Tiarto 
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Skripsi.., Apaan tuh? 

 

Tentu pembaca tidak asing dengan istilah skripsi, atau malah ada yang 

langsung kabur ketika mendengar kata skripsi, atau pingsan ketika mendengar 

kata skripsi, langsung mual, pusing, muntah-muntah, atau bahkan tidak mau 

mandi, lebih baik anda tidak perlu pergi ke apotik dan memberli obat. Penulis 

sarankan anda untuk baca dulu buku ini sampai selesai, namun jika sakit 

berlanjut silahkan hubungi dokter spesalis penyakit skripsi (he.. he..). 

 

Skripsi atau mata kuliah terakhir dari seorang mahasiswa yang kuliah S1, 

sebenarnya merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang 

mahasiswa dan melaporkannya dalam bentuk karya ilmiah yang dibimbing dan 

dibahas oleh dosen. Tujuan dari skripsi untuk mahasiswa prodi pendidikan 

fisika berdasarkan buku panduan FKIP Unila yaitu mahasiswa berlatih 

menerapkan kaidah-kaidah keilmuan dalam mengkaji berbagai masalah 

pendidikan dan pengajaran fisika. Mahasiswa selama mengerjakan skripsi 

diharapkan dapat menemukan,merumuskan, mengkaji secara teori, 

merumuskan metodologi masalah pendidikan dan pengajaran fisika yang 

sedang berkembang, melakukan kajian atau penelitian mengalaisis, serta 

melaporkan hasil kajian dan penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah. 

 

Menurut penulis sendiri, skripsi merupakan salah satu tahapan yang akan 

dilalui seorang mahasiswa seperti halnya masa kanak-kanak yang perlu dilalui 

untuk mencapai masa dewasa. Tahapan ini tidak bisa diloncati begitu saja, 

biasanya akan terjadi keanehan jika tahapan skripsi ini diloncati atau tidak 

diselesaikan seperti galau tiada henti, berhenti kuliah, DO, kerja, dan lain 
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sebagainya.  

 

Kita perlu menikmati tahapan ini, sebagaimana kita menikmati masa kanak-

kanak kita. Saat kita kecil kita asyik bermain kejar-kejaran, ngudak layangan, 

main kelereng, mobil-mobilan dan permainan lainnya. Sifat kita juga masih 

manja, tidak mau kalah, nakal, dan sifat kekanak-kanakan lainnya. Akan tetapi, 

lama-kelamaan seiring dengan bertambahnya usia kita mulai berubah tanpa 

disadari dan bersifat makin dewasa. Tahapan skripsi ini juga, kita perlu lalui 

dan tidak perlu takut atau pesimis terlebih dahulu sebelum mencoba 

melakukannya. Sudah banyak sekali, bahkan jutaan orang yang berhasil 

melalui tahapan ini dan menjadi sarjana. Orang-orang yang menjadi sarjana 

itu makan nasi (kalo orang Indonesia), ada yang kaya, ada yang miskin, ada 

yang dari desa, ada yang dari kota, ada yang IQ-nya biasa-biasa saja, ada juga 

yang jenius, ada juga orang yang cacat fisik, buta, bisu, mereka semua bisa 

melalui tahapan ini dan menjadi sarjana. Lalu apa alasan anda untuk takut 

untuk mengerjakan skripsi?  

 

Sekarang anda sudah tidak punya alasan untuk takut dan merasa tidak bisa 

untuk mengerjakan skripsi. Semoga semangat dan kemauan anda tetap 

terjaga dan terus meningkat hingga selesai mengerjakan skripsi dan menjadi 

seorang sarjana yang mampu membuat orang tua anda bangga, orang-orang 

yang mengenal anda bangga, dan juga Indonesia. 
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Skripsi Step by Step 

 

Gambar 1. Langkah-Langkah Skripsi. 

 

Inilah langkah-langkah yang harus dilalui, sepertinya terlihat prosesnya cukup 

panjang. Tapi semua langkah ini bisa dilalui, karena sudah banyak sekali orang 

yang berhasil melalui skripsi. Penulis sarankan anda untuk mulai meminta file-

file yang berkaitan dengan skripsi mulai dari pengajuan judul sampai persiapan 

wisuda ke kakak tingkat atau teman anda yang sudah punya. Penjelasan lebih 

lanjut akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya. 
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Ngajuin Judul 

 

Langkah pertama yaitu mengajukan judul skripsi. Sebenarnya prosesnya 

dimulai dari penelitian pendahuluan terlebih dahulu atau observasi awal ke 

sekolah tempat kita akan melaksanakan penelitian. Akan tetapi kebanyakan 

mahasiswa biasanya mengajukan judul dulu baru penelitian pendahuluan. 

Tidak masalah mana dulu yang akan anda lakukan, yang tidak boleh itu anda 

tidak melakukan keduanya. 

 

Mengajukan judul dimulai dari membuat judul skripsi berdasarkan suatu 

permasalahan yang ingin anda teliti, atau juga kalo yang inginnya simple alias 

tak mau repot dia bisa minta judul ke dosen atau juga ikutan proyek penelitian 

dosen. Setelah judul didapatkan, barulah anda menuliskannya ke form 

pengajuan judul dan minta persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA). 

Setelah PA setuju barulah anda menyerahkan form pengajuan judul, kalo 

belum anda cari judul baru lagi dan mengajukan lagi ke PA. Selain itu ada 

beberapa syarat lainnya untuk mengajukan judul skripsi yaitu : 

 Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah melunasi SPP 

 Telah menyelesaikan minimum 110 SKS 

 Telah menyelesaikan mata kuliah wajib yang mendukung topik skripsi  

 Telah mencapai IPK minimal 2,00. 

jadi anda perlu menyiapkan transkip sampai semester terakhir yang sudah 

ditanda tangani oleh PDI, fotocopy struk SPP, fotocopy KTM, dan juga 

fotocopy kartu seminar minimal sudah hadir 5x seminar proposal, semua 

berkas dikumpulkan dalam satu map beserta lembar/form pengajuan judul, 
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setelah itu diserahkan ke Ketua program studi. Selanjutnya, anda tinggal 

menunggu judul anda di-publish oleh Ketua program studi. 

 

Pada masa menunggu ini anda sudah bisa mulai membuat proposal skripsi 

anda atau mengerjakan bab1, bab II, dan bab III, serta daftar pustaka. Setelah 

judul anda dipublish dan sudah ditentukan siapa Pembimbing I, Pembimbing 

II, dan pembahas anda, barulah anda bisa mulai bimbingan dengan 

Pembimbing I dan  Pembimbing II. Dulu ada surat kesediaan menjadi 

pembimbing yang harus ditanda tangani oleh pembimbing yang ditunjuk, tapi 

pembimbing saat penulis menggarap skripsi tidak memintanya sehingga 

penulis juga tidak meminta tanda tangan untuk kesediaan membimbing 

skripsi, baiknya disiapkan saja siapa tahu pembimbing yang ditentukan oleh 

Ketua program studi meminta surat itu. 
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Bikin & Bimbingan Proposal 

 

Proposal atau bab I, bab II, bab III, dan daftar pustaka, serta lampiran 

instrumen  yang terdiri dari RPP, silabus, dll untuk penelitian eksperimen atau 

desain produk untuk penelitian pengembangan. Bab I Pendahuluan, di bab ini 

anda membuat latar belakang skripsi anda, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup, dan sebagainya. Bab II Tinjauan Pustaka, anda harus 

menuliskan kajian mengenai tinjauan teori atau hal-hal yang berkaitan dengan 

skripsi yang anda buat dan juga kerangka berfikir. Bagi anda yang ingin cepat 

untuk bab II boleh saja copy-paste dari skripsi kakak tingkat atau teman yang 

sudah buat asalkan tahu apa yang di copy-paste, jangan main copy-copy saja 

dan tidak tahu apa isinya. Saran penulis, usahakan untuk tidak copy-paste dari 

skripsi kakak tingkat, berusahalah untuk mencari sendiri dari buku dan anda 

ketik sendiri agar nantinya anda menguasai apa yang anda tuliskan, jangan 

sampai anda sendiri tidak tahu mengenai apa yang kalian tulis. Bab III Metode 

Penelitian, di bagian ini anda menuliskan metode penelitian yang anda 

gunakan dalam penelitian seperti populasi, sampel, teknik analisis data, dan 

lain sebagainya. Lalu Daftar Pustaka buku-buku, jurnal, situs yang anda jadikan 

rujukan pada Bab II, pastikan semua buku yang anda rujuk ada pada daftar 

pustaka. 

 

Anda harus mengerjakan proposal terlebih dahulu baru mulai bimbingan ke 

Pembimbing I dan Pembimbing II. Bisa dimulai dari Pembimbing I terlebih 

dahulu hingga selesai di-Acc alias disetujui baru ke Pembimbing II sampai di-

Acc. Baiknya anda selesaikan bimbingan dengan salah satu pembimbing 
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terlebih dahulu baru ke pembimbing yang lain, namun boleh saja jika anda 

selang-seling. Proses bimbingan biasanya tergantung dari proposal yang anda 

buat. Kalo kesalahannya lumayan buannyak tentu perlu beberapa kali 

bimbingan. Kalo sudah lumayan bagus biasanya pembimbing minta sedikit 

revisi dan langsung mengAcc proposal anda. Rata-rata rekan penulis butuh 2-4 

kali bimbingan untuk bisa seminar Proposal alias sudah di-Acc untuk seminar 

oleh Pembimbing I dan II.  

 

        
Gambar 2. Draft Proposal 

 

Rasanya bimbingan itu, anda akan merasakan sendiri ketika sudah menjalani. 

Bimbingan lalu proposal anda dicorat-coret dan diberi masukan setelah itu 

Pembimbing akan menulis di kartu bimbingan. Selanjutnya, anda langsung 

revisi atau perbaiki proposal anda sesuai coretan dan besoknya bimbingan lagi 

sampai akhirnya Pembimbing menuliskan Acc seminar proposal atau setuju 

seminar proposal.  

 

Terkadang yang menjadi kendala kebanyakan rekan-rekan penulis itu yaitu 

belum bisa ketemu dengan dosen, atau dosennya sibuk. Tipsnya untuk 



 ©2013   8 

 

mengatasi hal ini, anda perlu tahu kebiasaan dosen, misal jadwal kuliahnya, 

dll. Anda juga perlu rajin-rajin ke kampus dan jangan males-malesan, kalo ada 

kesempatan untuk bimbingan langsung saja bimbingan, tidak usah nunggu 

nanti-nanti atau anda akan menyesal nantinya. 
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Seminar Proposal 

 

Setelah semua pembimbing sudah meng-Acc proposal anda, selanjutnya anda 

perlu bersiap untuk Seminar Proposal/ Usul Penelitian.  Pertama-tama anda 

harus mengatur jadwal seminar dengan menanyakan kepada dosen Pembahas 

skripsi anda kapan beliau ada waktu untuk seminar proposal anda. Lalu, 

barulah anda menghubungi Pembimbing I dan II untuk mencocokkan jadwal. 

Pembahas harus hadir dalam seminar proposal anda, Pembimbing boleh salah 

satunya, tetapi alangkah baiknya mencari waktu yang semua Pembimbing bisa 

hadir. Setelah waktu seminar sudah fix, selanjutnya anda mendaftar seminar 

proposal di TU dengan membawa undangan seminar proposal anda. 

Kemudian petugas TU akan meminta anda untuk mengisi buku, anda isi sesuai 

petunjuk. Lalu petugas TU akan mengecek surat undangan seminar proposal 

anda dan memberikan paraf dan nomor surat.  

 

Setelah itu anda menemui Ketua program studi untuk menandatangani surat 

undangan seminar proposal anda. Saat meminta Ketua program studi 

menandatangani surat anda, anda juga perlu menunjukkan kartu seminar 

anda yang sudah mengikuti min 10x seminar proposal dan 5x seminar hasil. 

Anda juga perlu memberikan satu lembar fotocopy undangan ke petugas TU 

sebagai arsip TU. Barulah anda berikan proposal beserta surat undangan yang 

dimasukkan dalam amplop ke Pembahas, Pembimbing I, dan Pembimbing II. 

 

Beberapa hal yang perlu anda siapkan untuk seminar proposal saat hari-H: 

 Berkas-berkas seminar proposal (absen, berita acara, penilaian, rekap 

nilai)  
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 Slide Presentasi Proposal 

 Ringkasan proposal untuk dibagikan ke peserta (optional) 

 Snack + minum untuk dosen 

 Snack untuk peserta 

pastikan juga anda sudah meminta salah satu rekan anda untuk menjadi 

moderator. Saat seminar proposal anda harus menyampaikan proposal anda, 

kemudian peserta seminar diberi kesempatan untuk bertanya mengenai 

proposal anda, barulah pembahas membahas dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan dan memberikan kritik serta masukan mengenai proposal anda. 

Setelah itu, Pembimbing I dan II diberi kesempatan untuk memberikan kritik 

dan masukan mengenai proposal anda. Biasanya seminar proposal memakan 

waktu kurang lebih 1 jam. Seminar proposal juga bisa dilakukan untuk satu 

orang lebih hingga empat orang, tergantung persetujuan pembahas dan 

pembimbing skripsinya. 

 

Setelah seminar proposal, anda harus memperbaiki proposal sesuai saran dari 

Pembahas, Pembimbing I dan Pembimbing II. Pertama anda harus menemui 

Pembahas terlebih dahulu untuk bimbingan perbaikan proposal. Setelah 

Pembahas sudah Acc perbaikan proposal anda. Anda bisa menyetorkan 

rekapitulasi nilai seminar proposal yang sebelumnya sudah anda fotocopy 

untuk jaga-jaga kepada Ketua program studi agar diinput ke siakad. 

Selanjutnya anda dapat bimbingan kembali dengan Pembimbing mengenai 

instrumen hingga kedua Pembimbing meng-Acc anda untuk turun lapangan/ 

melaksanakan penelitian dan untuk penelitian pengembangan anda bisa mulai 

ke tahap uji ahli. 
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Turun Lapangan/ Penelitian 

 

Turun lapangan.., jika membaca istilah ini seolah-olah anda itu kuliah di 

puncak gunung dan harus turun ke lapangan. Yah.., itu hanya istilah saja. 

Tahap ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian di sekolah tempat anda 

melaksanakan penelitian yang sudah anda rencanakan dan pastikan anda 

sudah mengurus surat izin penelitian terlebih dahulu. Anda bisa mulai 

penelitian sesuai dengan kesepakatan antara anda dengan guru mitra/bidang 

studi di sekolah tempat anda melaksanakan penelitian. Setelah waktu 

penelitian sudah disepakati, anda bisa mulai melaksanakan penelitian. 

Biasanya lama waktu penelitian berkisar antara dua minggu sampai satu bulan 

atau sekitar 4-8 kali pertemuan tatap muka di kelas, tergantung pada apa yang 

diteliti. Laksanakan penelitian dengan sepenuh hati, anda harus optimis 

karena apa yang anda teliti ini akan bermanfaat nantinya. Lakukan penelitian 

sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Tidak perlu terlalu terburu-buru.  

 

Bagi anda yang melaksanakan penelitian pengembangan, anda mulai terlebih 

dahulu dengan uji ahli ke pakar yang anda bisa konsultasikan terlebih dahulu 

dengan pembimbing mengenai siapa pakar untuk uji ahli produk anda. Setelah 

uji ahli anda perlu merevisi produk anda berdasarkan kritik dan saran yang 

didapatkan. Baru setelah itu anda bisa mengujicobakan produk anda yang 

telah direvisi di sekolah tempat anda melakukan akan penelitian. Uji coba 

dilakukan sesuai desain uji coba penelitian anda, lakukan uji coba satu lawan 

satu dan selanjutnya uji kelompok kecil atau lapangan. 

 

Setelah selesai melaksanakan penelitian, anda harus meminta surat 
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keterangan dari sekolah bahwa anda telah melaksanakan penelitian di sekolah 

tersebut. Karena surat keterangan itu merupakan salah satu syarat ujian 

skripsi/ kompre anda.  
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Bab IV, V, dll + Bimbingan Hasil 

 

Tahap ini merupakan tahap yang agak sedikit menghambat jika anda belum 

begitu ahli dalam olah data dan tidak berusaha mencari cara untuk mengolah 

data yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Bisa dengan minta 

bantuan teman yang lebih ahli hingga bayar ke tukang olah data statistik yang 

harganya lumayan mahal. Tahap ini terlihat sulit, tapi sebenarnya tidaklah 

seperti kelihatannya, asalkan ada kemauan dan anda tidak malas-malasan 

untuk mengerjakannya. 

 

Bab IV Hasil dan Pembahasan, pada bagian Hasil anda jelaskan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan juga hasil olah data. Data-data yang telah anda 

dapatkan dari penelitian, diolah dan kemudian dijelaskan pada bab ini. Untuk 

penelitian pengembangan anda deskripsikan hasil dari setiap prosedur 

penelitian yang anda gunakan. Selanjutnya pada pembahasan anda bahas hal-

hal yang terkait dengan hasil penelitian anda dan juga anda perlu cantumkan 

dan bahas teori yang mendukung atau penelitian yang telah dilakukan oleh 

orang lain yang berhubungan dengan skripsi/ penelitian yang anda lakukan. 

 

Pada Bab V Simpulan dan Saran, simpulkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah anda lakukan. Lalu berikan saran mengenai penelitian yang anda 

lakukan berdasarkan kesimpulan. Selain itu, lengkapi juga skripsi anda dengan 

lampiran-lampiran yang berkaitan dengan skripsi dan juga bagian awal skripsi 

yaitu abstrak, moto, persembahan, sanwacana, dll. Biasanya setelah selesai 

baru terasa skripsi anda menjadi semakin banyak halamannya ketimbang saat 

proposal. 
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Selanjutnya, memasuki proses bimbingan hasil. Mulai bimbingan ke 

Pembimbing, bisa ke Pembimbing I atau Pembimbing II terlebih dahulu hingga 

kedua pembimbing memberikan Acc draf skripsi anda dan anda bisa seminar 

Hasil. 
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Seminar Hasil 

 

Seperti seminar proposal, anda perlu menemui Pembahas untuk menentukan 

waktu seminar dan juga dengan Pembimbing I dan II. Setelah mendapatkan 

jadwal yang fix, dilanjutkan dengan mendaftar seminar hasil ke  TU. Lalu anda 

diminta untuk mengisi buku seperti saat mendaftar seminar proposal dan 

petugas TU akan memberikan nomor dan paraf ke surat undangan seminar 

hasil. Kemudian anda meminta Ketua program studi untuk menandatangani 

surat tersebut. Saat meminta Ketua program studi menandatangani surat 

anda, anda juga perlu menunjukkan kartu seminar anda yang sudah mengikuti 

min 10x seminar proposal dan 10x seminar hasil. Barulah anda memberikan 

draf skripsi beserta amplop yang berisi undangan seminar hasil ke Pembahas, 

Pembimbing I, Pembimbing II, dan tak lupa pula fotocopy undangan ke TU 

sebagai arsip. 

 

Hal-hal yang perlu anda siapkan untuk seminar hasil saat hari-H: 

 Berkas-berkas seminar Hasil (absen, berita acara, penilaian, rekap nilai)  

 Slide Presentasi Skripsi 

 Abstrak untuk dibagikan ke peserta (optional) 

 Snack + minum untuk dosen 

 Snack untuk peserta 

 Nasi kotak untuk dosen (optional) 

seperti saat seminar proposal anda perlu meminta salah satu rekan anda 

untuk menjadi moderator. Saat seminar hasil anda harus menyampaikan 

skripsi anda bagian bab IV dan V, tetapi anda membuat slide lengkap dari bab 
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I-V sebagai persiapan jika Pembahas meminta menampilkan bab I-III dari 

skripsi anda. Selanjutnya peserta seminar diberi kesempatan untuk bertanya 

mengenai pemaparan skripsi anda, barulah pembahas membahas dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan kritik serta masukan 

mengenai skripsi anda. Setelah itu, Pembimbing I dan II diberi kesempatan 

untuk memberikan kritik dan masukan mengenai skripsi anda. Seminar Hasil 

juga bisa dilakukan untuk satu orang lebih hingga empat orang, tergantung 

persetujuan pembahas dan pembimbing skripsinya.  

 

Setelah seminar, anda lakukan perbaikan terhadap draf skripsi anda kemudian 

bimbingan ke Pembahas. Setelah pembahas Acc anda dapat menyetorkan 

rekapitulasi nilai seminar hasil ke Ketua program studi untuk dapat diinput ke 

siakad. Kemudian anda dapat bimbingan perbaikan draft skripsi dan sekaligus 

membuat dan  bimbingan jurnal/artikel skripsi. 
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Bikin Jurnal + Ngurus Syarat Kompre 

 

Langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal/ artikel ilmiah dari skripsi anda. 

Setelah selesai anda buat anda bisa mulai bimbingan Jurnal dengan 

Pembimbing I, Pembimbing II, dan Pembahas untuk mengisi lembar penilaian 

jurnal. Setelah menurut Pembimbing I, Pembimbing II, dan Pembahas jurnal 

layak untuk diterbitkan, selanjtunya anda perlu menemui editor jurnal 

program studi untuk mendaftar jurnal. Sebelum itu anda perlu register di 

jurnal.fkip.unila.ac.id di Jurnal Pembelajaran Fisika. Anda juga perlu 

menunjukkan lembar penilaian jurnal ke editor jurnal program studi (pak Eko 

Suyanto), kemudian editor akan mengecek kembali jurnal anda, setelah itu 

anda bisa mendapatkan nomor volume dan juga halaman jurnal anda. 

kemudian anda perlu meminta untuk dikonfirm sebagai author oleh editor 

jurnal program studi agar anda bisa meng-upload jurnal anda. Anda juga akan 

diminta untuk menginputkan data dan melakukan uji plagiarisme 

menggunakan software viper (silahkan download di www.scanmyessay.com).  

 

Setelah melakukan uji plagiarisme, anda perlu menyetorkan jurnal anda dalam 

bentuk format .pdf dan pastikan anda telah mencantumkan halaman pada 

jurnal anda sesuai nomor halaman saat mendaftar ke pengelola jurnal 

program studi. Setelah itu, anda juga harus mengupload artikel/ jurnal anda 

(pdf) ke Jurnal Pembelajaran Fisika, anda login terlebih dahulu di 

jurnal.fkip.unila.ac.id, kemudian anda ikuti panduan upload artikel yang ada di 

menu announcement. Selain itu, anda harus mengumpulkan print out jurnal 

anda, hasil uji plagiarisme, dan CD yang berisi Skripsi, Jurnal, dan hasil uji 

plagiarisme yang disimpan pada DVD case dengan cover seperti pada Gambar 
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(*anda bisa buat cover ini di rental A-Leaf, anda tinggal memasukan meminta 

karyawan rental tersebut untuk mengedit sesuai dengan artikel anda).  

 

 
Gambar 3. Cover CD Jurnal 

 

Print out jurnal, hasil uji plagiarism dimasukkan ke amplop besar dengan 

disertai tulisan seperti pada Gambar 

 

 
Gambar 4. Amplop Jurnal 

 

kemudian diserahkan ke editor jurnal program studi. Kemudian anda juga 

perlu membuat surat pernyataan keaslian dan penyerahan print out+CD artikel 

Nama: 

NPM: 

Judul 

Tanggal Proses Daftar: 

Untuk Volume .. Nomor … hal …-…. 

 

Daftar isi: 

1. Print Out Artikel 

2. Hasil Uji Plagiarism 

3. CD dalam DVD case 

 1. Skripsi 

 2. Artikel Jurnal 

     2.a. .docx 

     2.b. .pdf 

 3. Hasil Uji Plagiarism  
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bermeterai 6000. Selain itu anda juga perlu membayar biaya administrasi 

sebesar 50.000, barulah anda bisa mencetak printscreen bukti upload jurnal 

yang merupakan salah satu syarat untuk bisa kompre. Setelah itu anda 

meminta validasi printscreen bukti upload jurnal dan fotocopy surat 

pernyataan dan penyerahan artikel diletakkan dalam satu map dan diserahkan 

ke pengelola jurnal fakultas (dekanat lantai dua), anda tinggal menyerahkan ke 

receptionist (pak Anwar) di dekanat lantai dua dan biasanya jika anda 

menyerahkannya pagi (dibawah jam 11) kemudian bisa anda ambil siangnya 

(jam 14) di meja petugas yang berada di depan pintu masuk dekanat. Setelah 

mendapatkan cap validasi barulah anda bisa menggunakannya sebagai syarat 

kompre. 

 

Terlihat rumit bukan, tapi melewati tahap ini tidaklah serumit penjelasan yang 

penulis berikan. Ini merupakan kebijakan baru di FKIP Unila mulai bulan maret 

2013. Namanya juga kebijakan, anda harus melakukannya untuk bisa kompre. 

Tidak perlu pusing dengan penjelasan prosesnya, langsung saja lakukan 

prosesnya.  

 

Syarat-syarat kompre cukup banyak, penulis akan tuliskan beserta beberapa 

tips yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini 

Persyaratan Tips 
 

1. Photo ukuran 2x3 dan 3x4 masing-
masing 1 lembar 

Siapkan agak banyak, karena 
Photo ini juga akan digunakan 
untuk wisuda.  

2. Photo copy KTM 
 

- 
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Persyaratan Tips 
 

3. Transkrip ditandatangani PD I 
a. Semua mata kuliah telah lulus dan 
jumlah sks program studi telah dipenuhi 
b. IPK minimal 2,00 tanpa nilai E/0 

Setelah nilai seminar hasil diinput 
ke siakad, segera anda urus 
transkip untuk syarat kompre 

4. Photocopy pembayaran SPP semester 1 
sampai terakhir dilegalisir PDII/KTU 

Photocopy saja lebih dari 3 
rangkap, karena photocopy ini 
dibutuhkan 1 untuk kompre, 1 
untuk form A dan 1 untuk form B. 
Baiknya kita sudah mengurusnya 
sebelum kita seminar hasil. Jika 
ada stuk SPP yang hilang segera 
diurus ke bank BNI dengan biaya 
administrasi 5000 rupiah 

5.   Bebas pinjaman dari referensi Jurusan 
PMIPA 

Segera diurus setelah atau 
sebelum seminar hasil. Jika anda 
belum mendaftar sebagai 
anggota referensi anda harus 
mendaftar terlebih dahulu 
dengan membayar biaya adminis-
trasi barulah meminta surat 
bebas pinjaman. Siapkan pula CD 
skripsi dan uang 30.000 rupiah. 

6.   Bebas perpustakaan Unila Baiknya segera diurus sebelum 
seminar hasil. 

7.   Photo copy Piagam Propti 
 

- 

8.   Kartu kendali bimbingan skripsi 
 

- 

9.   Surat bukti penelitian dari tempat 
penelitian 

- 

10. Daftar hadir peserta seminar usul 
penelitian dan seminar hasil penelitian 

 

- 
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Persyaratan Tips 
 

11. Laporan seminar usul penelitian dan 
seminar  hasil penelitian 

Laporan seminar usul penelitian 
dan seminar hasil penelitian ini 
maksudnya adalah kartu seminar 
yang asli 

12. Photo copy bukti tes TOEFL/EPT     I, II, 
III yang masih berlaku 

Sebaiknya anda test setelah 
penelitian atau bisa juga sebelum 
seminar hasil agar setelah 
seminar hasil bisa segera kompre. 

13. Surat pengantar layak uji dari 
pembimbing utama dan pembimbing 
pembantu 

- 

14. Artikel  skripsi maksimal 15 lembar yang 
disetujui oleh pembimbing utama dan 
pembimbing pembantu 

Print out jurnal yang sudah dijilid 
sebanyak 1 rangkap. 

15. Fotocopy Bukti upload artikel - 

16. Pernyataan ujian skripsi - 

17. Permintaan ujian skripsi - 

18. Laporan pelaksanaan ujian skripsi 
a. Berita acara ujian skripsi 
b. Nilai ujian skripsi dari dosen 
c. Saran-saran perbaikan dari tim 
penguji 
d. Rekapitulasi nilai ujian  

- 

 

Semua syarat-syarat diatas bukan hanya perlu anda lihat kemudian berkata 

“wow”, akan tetapi perlu anda urus semuanya, anggap saja sebagaimana anda 

mengurus syarat-syarat beasiswa yang juga tidak kalah banyaknya dengan 

syarat-syarat kompre ini. Anda perlu fokus ke tujuan untuk bisa kompre, dan 

tidak perlu bingung dengan syarat-syarat kompre. 
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Selanjutnya, setelah semua syarat-syarat lengkap, sebaiknya anda terlebih 

dahulu menentukan jadwal ujian skripsi/ kompre dengan Pembahas, 

Pembimbing I dan II, setelah itu baru anda mendaftar kompre ke petugas TU, 

lalu anda akan dipandu untuk mengisi buku pendaftaran kompre dan petugas 

TU akan mengecek syarat-syarat anda. Lalu, anda meminta nomor surat 

undangan ujian ke petugas, yang selanjutnya akan diparaf. Kemudian anda 

meminta Ketua program studi untuk menandatangani surat undangan ujian. 

Pastikan anda memberikan fotocopynya sebagai arsip untuk TU, lalu anda bisa 

menyerahkan draft beserta undangan kompre ke Pembahas, Pembimbing I, 

dan Pembimbing II.  
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Kompre 

 

Akhirnya anda tiba pada saat anda akan diuji mengenai materi-materi kuliah 

yang telah anda dapatkan dan akan menjadi hari pertama akan ada gelar 

tambahan di nama anda. Ujian skripsi atau yang lebih ngetop disebut kompre. 

Anda akan merasa disidang oleh 3 orang penguji yang tak lain dan tak bukan 

yaitu dosen Pembahas, Pembimbing I, dan Pembimbing II skripsi anda, penguji 

tidak segan-segan bertanya mengenai materi, metodologi, kependidikan, dan 

hal-hal lainya yang berkaitan dengan skripsi anda (sesuai namanya 

komprehensif/menyeluruh). Anda perlu persiapan yang cukup, santai saja dan 

tidak perlu grogi. Yakin dengan apa yang sudah anda pelajari di bangku kuliah. 

Anda juga perlu faham mengenai skripsi anda, karena diawal ujian anda 

diminta untuk memaparkan skripsi anda max. 10 menit tanpa melihat skripsi 

anda. Anda juga perlu menyiapkan rekan-rekan anda untuk menunggu di luar, 

karena terkadang saat anda mentok alias tidak bisa menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh penguji anda diminta untuk keluar dan bisa bertanya 

kepada rekan anda yang tahu. 

 

Biasanya saat kompre anda perlu menyiapkan: 

 snack + minum untuk dosen 

 nasi kotak 

 parcel untuk penguji 

 snack untuk rekan-rekan yang menunggu diluar (optional) 

hal ini bukan suatu keharusan, hanya saja hal ini sudah menjadi tradisi. Saran 

penulis anda minta bantuan saja ke rekan anda, sehingga anda bisa fokus 
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untuk kompre tanpa perlu memikirkan hal-hal yang lainnya. 

 

Kompre dimulai dengan pembukaan yang dibuka oleh ketua penguji 

(Pembimbing I) akan membuka ujian kompre dan bertanya mengenai kesiapan 

anda, dll. Setelah itu, anda diberikan kesempatan untuk memaparkan skripsi 

anda selama max 10 menit tanpa melihat skripsi. Selanjutnya, ketua penguji 

akan memberikan kesempatan kepada Penguji utama (Pembahas) untuk mulai 

menguji anda. Langsung saja Penguji Utama akan bertanya beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan skripsi, materi kuliah, kependidikan, dan 

juga memberikan kritik mengenai skripsi anda jika masih terdapat beberapa 

kesalahan. Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

hingga Penguji Utama selesai dan menyerahkan kembali kepada Ketua Penguji. 

Selanjutnya Ketua Penguji akan bertanya beberapa pertanyaan seperti Penguji 

Utama dan memberikan kritik terhadap skripsi anda jika masih dijumpai 

beberapa kesalahan. Kemudian, anda masih akan mendapatkan perlakuan 

yang sama seperti sebelumnya oleh Sekretaris Penguji (Pembimbing II), 

barulah anda akan diminta untuk keluar dan tim penguji berdiskusi dan 

merekap nilai ujian kompre anda. Anda perlu menunggu beberapa saat 

sampai anda diminta untuk masuk kembali ke ruangan dan mendapatkan 

pengumuman hasil kompre, anda akan diumumkan lulus atau tidak lulus 

beserta nilai ujian kompre. Dengan ini berakhirlah ujian kompre. Ujian kompre 

biasanya memakan waktu 1-3 jam. 

 

Biasanya rekan-rekan penulis karena agak grogi, agak bingung saat menjawab 

pertanyaan penguji yang sebenarnya tidaklah begitu rumit-rumit amat. Karena 

grogi jadi terasa sulit pertanyaan-pertanyaan itu. Bagi mahasiswa yang rajin 
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dan serius dalam perkuliahan, ia tentu akan percaya diri dan akan mampu 

menjawab berbagai pertanyaan yang diujikan. Karena itu anda perlu 

mempersiapkan kompre dengan baik.  

 

Ujian kompre juga bisa dilakukan oleh beberapa mahasiswa dalam satu hari 

selama dosen Penguji anda berkenan atau tidak. Terkadang dalam satu hari 

bisa 2-5 mahasiswa bisa ujian kompre. Biasanya saat ujian kompre ramean 

seperti ini, pembukaan kompre akan dilakukan bersamaan, lalu mahasiswa 

akan secara bergiliran masuk ke ruang penguji, setelah semua mahasiswa 

selesai ujian dengan penguji, mereka dikumpulkan lagi dalam satu ruangan 

dan diumumkan hasil ujian kompre mereka.  
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Perbaikan Skripsi + Ngurus Wisuda 

 

Perjuangan belum usai. Walupun anda sudah bergelar sarjana (S.Pd.), namun 

ada beberapa step lagi yang perlu anda lakukan. Berikut ini step-step yang 

harus anda lalui. 

 

A. Perbaikan Skripsi 

Meskipun anda sudah kompre, anda harus melakukan revisi/perbaikan skripsi 

anda berdasarkan saran dari penguji. Jika memang tidak ada yang perlu 

diperbaiki anda bisa langsung meminta Pembahas, Pembimbing I dan II untuk 

menandatangani surat rekomendasi cetak skripsi, barulah anda bisa cetak 

skripsi (baiknya anda gunakan kertas HVS 80 gram) anda dan jilid skripsi.  

 

 

Gambar 5. Skripsi yang Sudah dijilid 

 

Sebaiknya anda mencetak skripsi min 3 rangkap. Karena yang skripsi anda 

harus diserahkan ke perpus dan referensi jurusan PMIPA, sehingga 1 rangkap 

yang tidak diserahkan itu menjadi arsip kita.  
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B. Setor nilai ke Ketua Program Studi 

Setelah itu, anda perlu memfotocopy berita acara ujian kompre agar nilai 

skripsi bisa diinput ke siakad. Anda sebelumnya perlu membayar uang iuran 

alumni prodi pendidikan Fisika ke Sekretaris program studi (bu Viyanti) 

sebesar 100.000 rupiah dan juga menyerahkan CD skripsi (Formatnya 

disamakan dengan CD artikel yang disetorkan ke pengelola jurnal program 

studi), lalu anda akan menerima tanda pembayaran dan penyerahan CD 

skripsi. Selanjutnya anda serahkan fotocopy rekapitulasi nilai ujian kompre dan 

kwitansi tanda pembayaran ke Ketua Program studi, barulah nilai skripsi akan 

diinputkan ke siakad. 

 

C. Sewa Toga 

Langkah selanjutnya yaitu anda meminta lembar form A dan Form B (atau 

download di baak.unila.ac.id) beserta menyewa toga di loket 3 bagian 

akademik dekanat. Anda harus membayar 100.00 rupiah jika ingin menyewa 

toga di fakultas dan anda juga nantinya akan mendapatkan majalah edu-spot 

dan plakat wisuda.  

 

 
Gambar 6. Loket Akedemik FKIP 
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D. Ndaftar wisuda online 

Kemudian anda mendaftar wisuda secara online di menu siakad “pendaftaran 

wisuda”. Kemduian anda mengisi semua form yang tersedia. Anda perlu 

mendaftar, karena ini menjadi salah satu syarat wisuda dan anda harus 

mendaftar terlebih dahulu sebelum bisa mencetak Transkip Matahari.  

 
Gambar 7. Screenshoot Pendaftaran Wisuda Online 

 

E. Print Transkip Matahari 

Transkip Matahari berbeda dengan transkip yang bisa kita print sendiri dari 

download di siakad. Transkrip Matahari ini adalah sebutan untuk transkip nilai 

anda lengkap yang dicetak di kertas khusus, untuk mencetak Transkip 

Matahari anda perlu menemui pak Amrul di lantai 2 Dekanat FKIP atau di 

Ruang PLT untuk meminta print Transkrip Matahari. Setelah diprint, anda 

bawa Transkip Matahari ke loket 3 akademik FKIP, lalu anda menunggu  

Transkip Matahari ditandatangi oleh PD I.  

 
Gambar 8. Transkip Matahari 
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F. Tanda tangan Skripsi + Sebar Skripsi 

Selain itu, jika skripsi anda sudah selesai dijilid, anda bisa langsung minta 

tanda tangan ke Pembimbing I, Pembimbing II, Pembahas. Untuk tanda tangan 

Ketua Jurusan PMIPA anda datang saja ke TU lalu anda akan diminta untuk 

menyusun skripsi anda setelah itu meletakkannya ke ruang Ketua Jurusan, 

selanjutnya anda perlu menunggu hingga skripsi sudah ditandatangani, jika 

ketua jurusan sedang tidak sibuk, biasanya 1-2 jam sudah bisa diambil. Lalu 

untuk tanda tangan Dekan, anda datang saja ke Dekanat dan temui petugas 

yang ada di pintu masuk dekanat, anda serahkan skripsi, mengisi buku kendali, 

dan anda akan mendapatkan tanda terima skripsi yang selanjutnya anda 

tinggal mengecek skripsi anda sudah ditandatangani atau belum di website 

http://umkap.fkip.unila.ac.id/ttd-skripsi/. Jika nama anda sudah muncul, anda 

tinggal mengambil skripsi anda di ruang umum dan perlengkapan dekanat dan 

meminta untuk distempel, lalu anda kembali ke petugas di depan pintu 

Dekanat dan menyerahkan tanda terima skripsi ke petugas (biasanya proses ini 

1-2 hari). 

 

Setelah semua selesai ditandatangani, anda bisa menyerahkan satu rangkap 

skripsi anda beserta CD skripsi yang berformat .pdf ke perpustakaan Unila, 

pastikan format CD anda sesuai dengan format perpustakaan, semua file 

skripsi dipisah-pisah (cover, abstrak, pengesahan, bab I, dll) dan dibuat .pdf 

seperti pada Gambar 8. 

 

http://umkap.fkip.unila.ac.id/ttd-skripsi/
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Gambar 9a. Format Isi CD Skripsi untuk Perpustakaan 

 

 
Gambar 9b. Format Isi CD Skripsi untuk Perpustakaan 

 

Gunakan cover CD sesuai format, anda hanya perlu ke rental komputer yang 

sudah biasa mahasiswa burning CD skripsi (contoh: Rental A-Leaf, dll), rental 

tersebut sudah punya format covernya, dan anda tinggal mengisikan judul 

skripsi, nama, dan NPM. Lalu anda menyerahkan skripsi beserta CD ke ruang 
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Penyerahan Skripsi di Perpustakaan. Setelah Skripsi dan CD dicek oleh petugas 

dan isi CD sudah sesuai, anda akan mendapatkan bukti sebar skripsi dari 

perpustakaan yang merupakan salah satu syarat wisuda.  

 

Selanjutnya menyerahkan satu rangkap skripsi ke referensi jurusan PMIPA 

dengan menyerahkannya ke TU, sertakan juga fotocopy transkip matahari dan 

fotocopy hasil test EPT/TOEFL masing-masing 1 lmbr, setelah anda mengisi 

beberapa data dibuku yang telah disediakan lalu anda akan mendapatkan 

tanda terima skripsi dari TU. 

 

Hmm.., penulis perlu ambil nafas dulu sebelum melanjutkan ke langkah 

selanjutnya. Wah, ternyata menuliskan langkah-langkahnya lebih rumit 

ketimbang mengurusnya langsung. Baiklah, mari kita lanjutkan… 

 

G. Melengkapi Syarat-syarat wisuda 

Selanjutnya, anda perlu menyiapkan syarat-syarat pendaftaran wisuda dan 

mengisi form A dan form B yang telah anda ambil sebelumnya. Syarat-syarat 

wisuda dapat dilihat di http://baak.unila.ac.id. Saat penulis mendaftar wisuda, 

berikut ini beberapa syarat-syaratnya: 

1. Print Out Biodata On Line (terdiri atas : data Mhs, data Pribadi, data 

Tesis/Skripsi/T.A.) yang telah diisi dgn benar, lengkap & up load foto 

hitam putih (3x4) cm setelah di Validasi Fakultas.                       (1 lbr)  

2. Foto Hitam Putih ( 3 x 4) cm tempel pada tempat yang telah disediakan 

berlaku baik untuk Tingkat Universitas maupun Fakultas (diatas foto, 

tulis : Nama, NPM, Fak/ Prodi )                                                       (3 lbr)  

3. KTM                                                                                                       (Asli)  

http://baak.unila.ac.id/
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4. F.Copy . Ijazah terakhir                                                                      (1 lbr)  

5. SPP Asli /F.Copy yang telah dilegalisir Pb. Dekan II dari Smt I s.d. terakhir                                                                                                

(1 set)  

6. Bukti Pembayaran Wisuda                                                               (1 lbr)  

7. Nilai EPT yang telah dilegalisir Pusat Bahasa Unila                      (1 lbr)  

(berlaku untuk semua Pendaftar Calon Wisudawan sesuai SK. Rektor No 

: 78 /H26/DT/2008).  

    a. berlaku 1 tahun sejak dikeluarkan Sertifikat s.d. Pelaksanaan  

          Wisuda  

    b. Skor sebelum angkatan 2007 minimal 400;  

    c. Skor mulai angkatan 2007 dan seterusnya minimal 450  

8. Surat Keterangan Bebas Pinjaman dari Perpustakaan Unila      (Asli)  

9. Surat Bukti Penyerahan Tesis/Skripsi/ Tugas Akhir dari Perpustakaan 

Unila                                                                                                     (Asli)  

10. Judul Tesis/Skripsi/ Tugas Akhir yang disetujui dan ditandatangani oleh 

Komisi Pembimbing dan Kajur/Ka Prodi                                        (1 lbr)  

11. F.C. Pengesahan Tesis/Skripsi/ Tugas Akhir, Kecuali bagi :          (1 lbr)  

12. Transkrip Nilai Matahari                                                                   (2 lbr)  

13. Surat Pernyataan Tata Tertib Upacara Wisuda diatas materai  (1 lbr) 

14. Arsip Fakultas : F.Copy No. 1 dan No. 3 s.d. 13 kecuali No. 2 sesuai 

ketentuan diatas atau disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas ybs.   (1 

set)  

15. Print out Artikel Skripsi        (1ex) 

16. Bukti Upload Jurnal/Artikel yang telah divalidasi             (Asli) 

17. Lembar Pernyataan dan Penyerahan Artikel    (Asli) 

18. Membayar biaya wisuda sebesar Rp. 411.000  
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anda perlu sesuaikan lagi dengan syarat-syarat saat anda akan wisuda, karena 

bisa jadi sudah berubah. Karena itu anda harus update mengenai syarat-syarat 

wisuda di Dekanat FKIP. Setelah semuanya lengkap anda tinggal menyerahkan 

semua syarat-syarat itu ke loket 2 di bagian akademik Dekanat FKIP dan juga 

print out pendaftaran online dengan status yang belum disetujui. Selanjutnya 

anda harus menunggu sampai status pendaftaran online anda sudah disetujui. 

Setelah disetujui, anda print tanda pendaftaran online tersebut kemudian 

menyerahkannya ke loket akademik Dekanat FKIP, kemudian anda akan 

mendapatkan tanda terima form A dan form B.  

 

Akhirnya anda tinggal menunggu tanggal pelaksanaan wisuda yang akan 

diinfokan setelah kuota wisuda terpenuhi. Anda juga akan diminta untuk 

mengambil selendang dan undangan wisuda di loket BAAK Rektorat beberapa 

hari sebelum pelaksanaan wisuda. Undangan ini berlaku keluarga anda dan 

hanya untuk 2 orang Dewasa yang diperbolehkan memasuki GSG di bagian 

tribun atas yang disediakan untuk keluarga yang ingin melihat prosesi wisuda. 

 

Selain itu, anda juga bisa mengajukan diri menjadi wisudawan terbaik dengan 

melampirkan SK organisasi, SK kepanitiaan, dan Piagam Prestasi yang 

didapatkan saat kuliah. Yang menjadi penilaian adalah IPK, keaktifan 

organisasi/ pengalaman organisasi, dan prestasi juara I/II/III selama kuliah 

ditingkat: Internasional/Nasional/Provinsi/ Universitas/Fakultas. Berkas-berkas 

ini dikumpulkan dalam satu map tersendiri dan dikumpulkan ke loket 

akademik fakultas. Jika anda terpilih sebagai wisudawan terbaik, anda akan 

mendapatkan kesempatan untuk diwisuda paling awal saat prosesi wisuda. 

Akhirnya.., sampai juga kita di bagian akhir buku ini. Semoga anda bisa segera 
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wisuda dan proses skripsinya lancar. Walaupun skripsi menjadi episode 

terakhir dari “sinetron kuliah” (wah... rada lebay nih..). Tapi cerita kehidupan 

kita masih terus berlanjut hingga akhir nantinya. Selesai satu episode, masih 

ada episode selanjutnya. Karena itu.., terus semangat untuk mengejar cita-cita 

anda. Tebar kebermanfaatan dan Semoga sukses... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Skripsi tidak akan selesai dengan hanya ada niat 

pelakunya, tetapi juga karena ada kerja keras. 

Berusahalah... Berusahalah...”   
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Skripsi Step by Step ceklist 

No Kegiatan 
Check 

list 

1 Pengajuan Judul  

2 Buat bab I, II, dan III + dapftas pustaka 
(proposal) 

 

3 Bimbingan Proposal 

 ke Pembimbing I 

 ke Pembimbing II 

 

4 Temui Pembahas (atur jadwal Seminar) 
Cocokan jadwal dengan pembimbing I 
dan II 

 

5 Daftar Seminar Proposal  ke TU  

6 Mengantar draft+undangan seminar 
proposal ke pembahas, pembimbing I & II 

 

7 Seminar Proposal  

8 Bimbingan Perbaikan Seminar Proposal 

 Ke Pembahas 

 Pembimbing I dan II  
o Acc turun lapangan/penelitian 

untuk penelitian Eksperimen 
o Acc instrument (Angket uji ahli, dll) 

untuk penelitian pengembangan 

 

9 Setor nilai seminar proposal ke Kaprodi  

10  Turun lapangan/penelitian 
(eksperimen) 

 Uji ahli dan uji lapangan 
(pengembangan) 

 

11 Olah data dan buat bab IV, V + lampiran  

12 Bimbingan Hasil 

 ke Pembimbing I 

 ke Pembimbing II 

 

13 Temui Pembahas (atur jadwal Seminar 
Hasil) 
Cocokan jadwal dengan pembimbing I 
dan II 

 

14 Daftar Seminar Hasil ke TU  

15 Mengantar draft+undangan seminar hasil 
ke pembahas, pembimbing I & II 

 

16 Seminar Hasil  

17 Bimbingan Perbaikan Seminar Hasil 

 Ke Pembahas 

 Pembimbing I dan II (sekaligus 
buat + bimbingan jurnal) 

 

18 Setor nilai seminar hasil ke Kaprodi  
 

19 Penilaian jurnal 

 Ke pembimbing I dan II 

 Ke pembahas 

 

20 register ke jurnal.fkip.unila.ac.id + Temui 
editor jurnal program studi + ndaftar 
jurnal + minta halaman + bayar 50.000 

 

21 Editing jurnal (tambahkan halaman) + uji 
plagiarism  

 

 

 

No Kegiatan 
Check 
list 

22 Upload jurnal + Setor jurnal pdf + setor 
printout dan CD artikel 

 

23 cetak print screen bukti upload jurnal + 
ngurus ttd pernyataan keaslian artikel 
bermeterai 

 

24 Validasi bukti upload jurnal ke dekanat.  

25 Mengajukan kelayakan ujian skripsi ke 
Kaprodi 

 

26 Temui Pembahas (atur jadwal ujian 
skripsi/kompre) Cocokan jadwal dengan 
pembimbing I dan II 

 

27 Ngurus syarat-syarat + ndaftar kompre  

28 Mengantar draft+undangan ujian skripsi 
ke pembahas, pembimbing I & II 

 

29 Kompre   

30 nyewa toga & ambil berkas pendaftaran 
wisuda  

 

31 Ndaftar wisuda online (siakad)  

32 Perbaikan skripsi   

33 Bayar iuran alumni prodi + setor nilai 
kompre   

 

34 Minta rekomendasi cetak skripsi  

35 Cetak + jilid skripsi   

36 Urus transkrip matahari (temui Pak 
Amrul) 

 

37 tanda tangan ke pembimbing, 
pembahas, kajur, dan dekan  

 

38 Sebar skripsi ke perpus dan TU  

39 Melengkapi syarat-syarat wisuda  

40 Setor Form A, Form B, lampiran dan 
print out tanda pendaftaran wisuda 
online yang belum disetujui ke dekanat 

 

41 Setor Print out tanda pendaftaran 
wisuda online yang telah 
disetujui/validasi 

 

42 Terima tanda terima pendaftaran 
wisuda + bayar 5000 untuk stiker 
alumni 

 

 

Ket: 

Tabel ini dapat anda gunakan sebagai panduan dan juga 

arsip, anda bisa tambahkan tanggal menyelesaikan step 

tersebut di kolom check list. 

 Beri ceklist () pada kotak yang disediakan saat 

anda telah menyelesaikan langkah/step tersebut. 

 Langkah  30-34 tidak harus dilakukan sesuai urutan 

yang ada, tetapi langkah ini perlu diselesaikan 

sebelum langkah ke 35. 
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