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TUJUAN 

Menjamin terlaksananya kegiatan ujian proposal skripsi yang lancar, tertib dan baik sesuai 

dengan jadual dan ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin 

Surakarta. 

RUANG LINGKUP 

Mengatur proses mulai pengumuman ujian proposal skripsi, penyusunan jadwal, penugasan 

dosen penguji proposal, penyerahan berkas proposal skripsi kepada dosen hingga pelaksanaan 

ujian proposal skripsi. 

DEFINISI ISTILAH 

 Proposal Skripsi adalah usulan penelitian bagi mahasiswa sarjana (S-1). 

 Proposal Skripsi biasanya terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian (rumusan 

masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, keaslian penelitian, 

kerangka teori, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan 

sistematika penelitian. 

 Dosen pembimbing skripsi adalah dosen tetap di program studi yang ditetapkan oleh Ketua 

Program Studi sebagai Pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa yang sudah 

berpendidikan S2 atau S3 berdasarkan kompetensi keilmuan. 

 Dosen penguji proposal skripsi adalah dosen yang menguji proposal skripsi mahasiswa 

yang sudah berpendidikan S2 atau S3 yang ditetapkan oleh Ketua program studi 

berdasarkan kompetensi keilmuan. 

 Tim penguji proposal skripsi adalah tim dosen yang menguji proposal skripsi mahasiswa 
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dalam ujian proposal skripsi. Tim ini terdiri atas 3 orang penguji. 

 Ujian proposal skripsi adalah kegiatan ujian yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk 

mempertanggungjawabkan karya proposal skripsinya sebagai prasyarat menyelesaikan 

pendidikan pada program sarjana. 

 

PENGGUNA 

 Ketua Program Studi; 

 Bagian Administrasi dan Akademik; 

 Dosen pembimbing; 

 Mahasiswa yang bersangkutan. 

KETENTUAN UMUM 

Ketentuan penulisan proposal skripsi: 

 Judul proposal telah disetujui oleh pihak program studi; 

 Penulisan proposal didiskusikan dengan dosen pembimbing sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Ketentuan ujian proposal skripsi: 

 Proposal telah selesai ditulis; 

 Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar proposal skripsi dengan 

menyerahkan 3 rangkap proposal; 

 Ujian dilakukan sesuai dengan jadual yang telah ditentukan pihak program studi. 

PROSEDUR KEGIATAN 

Prosedur penulisan proposal skripsi: 

 Mahasiswa menemui dosen pembimbing dan menyerahkan surat tugas dosen pembimbing 

skripsi; 

 Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai proposal skripsi yang akan 

dibuat; 

 Proposal skripsi dibuat sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Sekolah Tinggi 

Islam Al Mukmin Surakarta; 

 Dosen pembimbing menandatangani kartu pembimbingan agar mahasiswa bisa ikut ujian 

proposal skripsi; 

 Mahasiswa mengisi form ujian proposal skripsi dan menyiapkan berkas yang meliputi: 
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a) Bekas proposal rangkap 3 yang telah disetujui pembimbing; 

b) Bukti Pelunasan biaya ujian proposal skripsi; 

c) Kartu pembimbingan proposal skripsi; 

 Bagian akademik memverivikasi dokumen berkas proposal skripsi mahasiswa 

bersangkutan dan persyaratan administrasi akademik mahasiswa tersebut; 

 Bagian administrasi dan akademik menyiapkan berkas administrasi ujian proposal skripsi, 

seperti: Berita acara ujian proposal skripsi, form nilai ujian proposal skripsi, form 

rekapitulasi nilai ujian proposal skripsi, dan form perbaikan proposal skripsi; 

Prosedur ujian proposal skripsi 

 Staf akademik berkoordinasi dengan pimpinan prodi untuk membuat jadual ujian proposal 

berdasarkan proposal skripsi yang masuk. 

 Ujian proposal skripsi dihadiri minimal dosen pembimbing dan 1 orang dosen selain dosen 

pembimbing; 

 Proposal yang telah diujiankan selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dan saran 

pada saat ujian proposal. 

 Hasil perbaikan tersebut ditunjukkan kepada dosen pembimbing yang selanjutnya akan 

digunakan sebagai acuan untuk penulisan skripsi. 

DOKUMEN/ ARSIP TERKAIT 

1) Jadual ujian proposal skrispi; 

2) Daftar hadir ujian proposal skripsi; 

3) Kartu konsultasi skripsi; 

4) SK Penguji proposal skripsi; 

5) Berita acara ujian proposal skripsi; 

6) Tata tertib pelaksanaan ujian proposal skripsi; 

7) Hasil penilaian/ rekomendasi ujian proposal skripsi. 

REFERENSI 

 Buku pedoman akademik Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta; 

 Buku pedoman penulisan skripsi di Prodi di Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta; 

 Kalender akademik Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta. 

 


