
TATA TERTIB PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI,

SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FKIP UPR

Pengajuan Judul ProPosal SkriPsi

l. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing I mengenai judul proposal skripsi,

jika judul proposal skripsi sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1, mahasiswa wajib

konfirmasi ke Prodi untuk mendapatkan blanko pengajuan judul (mahasiswa membawa

lembar yang berisi fiama) nim, no. hp, nama dosen Pembimbing 1 dan Dosen PA, judul

proposal skripsi serta paraf Dosen Pembimbing 1 disamping judul yang sudah disetujui).

Ka.Prodi akan menentukan Dosen Pembimbing 2, setelah Dosen Pembimbing 1 dan 2

sudah dipilih/ditentukan, mahasiswa wajib menyeralrkan Surat Persetujuan

pembimbingan kepada masing-masing Dosen Pembimbing Proposal Skripsi. Apabila

Dosen pembimbing 1 atau Dosen Pembimbing 2 trdak bersedia untuk membimbing,

harap kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk segera konfirmasi ke Ka.Prodi dan

membawa Surat Pemyataan dari Dosen Pembimbing 1 atau Dosen Pembimbing2 yang

tidak bersedia membimbing penulisan Proposal Skripsi mahasiswa.

2. Mahasiswa wajib mengurus Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi

yang ditandatangani oleh Wakil Dekan I dan dikeluarkan oleh Fakultas KIP, tempat

pengurusan surat tersebut di bagian Akademik - FKIP, dengan catatan Dosen

pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 telah setuju dan bersedia menjadi Dosen

Pembimbing pada penulisan Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

3. Mahasiswa yang sudah mendapatkan Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Skripsi yang dikeluarkan oleh FKIP UPR wajib menyerahkan surat tersebut kepada

masing-masing Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 (cap asli dari fakultas,

bukan hasil photocopy) dan 1 lembar copy ke Prodi untuk arsip dan pendataan

pembimbingan proposal skripsi. Untuk teknis pembimbingan penulisan proposal skripsi,

mahasiswa yang bersangkutan wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing 1 dan

Dosen Pembimbing 2.
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Seminar ProPosal SkriPsi

1. Mahasiswa yang belum menempuh/ tidak lulus mata kuliah prasyarat (Statistical Data

Analysis dan Classroom Action Research), tidak diperkenankan untuk memprogramkan

Thesis proposal Seminar pada KRS. Jika dikemudian hari ada temuan bahwa ada

mahasiswa yang melanggar peraturan tersebut, maka Prodi akan memberikan sanksi

kepada mahasiswa ybs berupa pembatalan seminar proposal skripsi' Apabila mahasiswa

yang bersangkutan sudah melaksanakan seminar proposal skripsi, maka nilai tidak akan

dikeluarkan oleh Ka.Prodi dan mahasiwa ybs wajib seminar ulang.

2. Sebelum melaksanakan Seminar Proposal Skripsi, mahasiswa wajib melengkapi dan

menyerahkan persyaratan ke Prodi berupa:

a. photocopy Surat penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi dari Fakultas.

b. photocopy Transkdp Nilai Sementara (tanda tangan lengkap: mahasiswa ybs, dosen

PA, Ka.Prodi & Ka.Jur).

c. photocopy Daftar Nilai mata kuliah Statisticai Data Analysis dan Classroom Action

Research (nama mahasiswa yang bersangkutan wajib diberikan tanda/ distabilo).

d. Karh/ Lembar partisipasi Seminar Proposal Skripsi (minimal 5 kali partisipasi/ 5

Lembar).

e. Sudah herregistrasi di PSPBI dibuktikan dengan Kartu Registrasi wama biru

(perhitungan dari awal semester/ semester I s/d semester tempuh sekarang).

f. photocopy sampul depan Proposal Skripsi atau Kartu Hijau (kartu pembimbingan)

yang sudah disetujui untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dan sudah

ditandatangani oleh dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbingz-

g. Semua persyaratan tersebut wajib dikumpulkan ke dalam Stofrnap Folio dan

diserahkan ke Prodi pada setiap jam kerja.

3. penentuan jadwal, dosen penguji Seminar Proposal Skripsi dan berita acua akan segera

diproses jika mahasiswa ybs sudah melengkapi dan menyerahkan persyaratan secara

lengkap ke Prodi.

4. Mahasiswa wajib menyerahkan Photocopy Proposal Skripsi dan Jadwal Pelaksanaan

Seminar (dimasuknn kedalam map plastik) kepada dosen-dosen penguji dan dosen

pembimbing, minimal 2 hali. sebelum pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi, hal ini

mengingat masing-masing dosen memiliki kegiatan/kesibukan yang berbeda.

Mahasiswa wajib mempersiapkan power point proposal.

Mahasiswa wajib berpenampilan rapi dan sopan (menggunakan atasan putih dan

bawahan hitam serta memakai jaket almamater Universitas Palangka Raya).
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Setelah seminar proposal mahasiswa wajib membersihkan dan merapikan kembali

ruangan.

Batas u,aktu revisi Proposal Skripsi dan meminta ttd dosen penguji dan dosen

pembimbing untuk lembar approv-ol adalah 14 hari, jika lewat dari batas waktu yang

telah ditentukan maka Prodi akan memberikan sanksi berupa Seminar Ulang'

Berita Acara (Nilai Seminar Proposal) akan diberikan kepada mahasiswa ybs jika sudah

mendapatkan ttd approval datr dosen penguii dan pembimbing. Mahasiwa waiib

melampirkan ttd asli di lembar approval dan menyerahkan 1 lembar copy approual untuk

arsip prodi.

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan peneliti an (try ozrl, penelitian/observasi) di

sekolah, mahasiswa wajib mengurus surat penelitian yang dikeluarkan oleh fakultas

sebelum diantar ke dinas pendidikan. untuk surat pengantar penelitian dari Prodi tersedia

diblanko.
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Ujian Skripsi

1. Mahasiswa yang belum menempuh/ tidak lulus mata kuliah prasyarat (Statistical Data

Analysis, Classroom Action Research dan Thesis Proposal Seminar), tidak

diperkenankan untuk mempro$amkan Thesis pada KRS. Jika dikemudian hari ada

temuan bahwa ada mahasiswa yang melanggar peraturan tersebut, maka Prodi akan

memberikan sanksi kepada mahasiswa ybs berupa pembatalan ujian skripsi. Apabila

mahasiswa yang bersangkutan sudah melaksanakan ujian skripsi, maka nilai tidak akan

dikeluarkan oleh Ka.Prodi dan mahasiwa ybs dibatalkan kelulusannya, dan ditunda

selama 2 semester untuk mengikuti yudisium/wisuda

2. Sebelum melaksanakan Ujian Skripsi, mahasiswa wajib melengkapi dan menyerahkan

persyaratan ke Prodi beruPa:

a. Photocopy Transkrip Nilai Sementara (tandatangxr lengkap: mahasiswa ybs, dosen

PA, Ka.Prodi & Ka.Jur).

b. photocopy Berita Acara (Nilai Seminar Proposal) dan Lembar Approval Proposal

Skripsi.

c. Photocopy Sertifikat TOEFL dengan skor > 450 yang sudah dilegalisir. Jika

Sertifrkat TOEFL belum keluar/terbit, maka mahasiswa wajib melampirkan surat

Keterangan Lulus TOEFL yang dikeluarkan oleh Sekretariat TOEFL.

d. Karh/ Lembar Partisipasi Seminar Proposal Skripsi (minimal 5 kali partisipasi/ 5

Lembar).

e. Sudah herregistrasi di PSPBI dibuktikan dengan Kartu Registrasi wama biru

(perhitungan dari awal semester/ semester I s/d semester tempuh sekarang).

f. Photocopy sampul depan Skripsi atau Kartu Hrjau (kartu pembimbingan) yang sudah

disetujui untuk melaksanakan Ujian Skripsi dan ditandatangani oleh dosen

Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing2.

g. Semua persyaratan tersebut wajib dikumpulkan ke dalam Stofmap Folio dan

diserahkan ke Prodi pada setiap jam kerja.

3. Penentuan jadwal, dosen penguji Ujian Skripsi dan Berita Acara Ujian akan segera

diproses jika mahasiswa ybs sudah melengkapi dan menyerahkan persyaratan secara

lengkap ke Prodi.

4. Mahasiswa wajib menyerahkan Photocopy Skripsi dan Jadwal Pelaksanaan Ujian

(dimasukan kedalam map plastik) kepada dosen-dosen penguji dan dosen pembimbing,
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minimal 2 hari sebelum pelaksanaan Ujian Skripsi, hal ini mengingat masing-masing

dosen memiliki kegiatadkesibukan yang berbeda'

5. pa.da Ujian Skripsi mahasiswa diperbolehkan hanya membaca bagian Abstrak.

Mahasiswa juga diperbolehkan menggunakan proyektor untuk menampilkan media

(video, animasi, d11).

Mahasiswa wajib berpenampilan rapi dan sopan (menggunakan atasan putih dan bawahan

hitam serta memakai jaket almamater Universitas Palangka Raya).

Setelah Ujian Skripsi mahasiswa wajib membersihkan dan merapikan kembali ruangan'

Batas waktu revisi Skripsi dan meminta ttd dosen penguji dan dosen pembimbing untuk

lembar approval adalah 14 hari, jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan maka

prodi akan memberikan sanksi berupa penundaan pendaftaran yudisium/wisuda selama 1

semester.

g. Berita Acara Q,{ilai Ujian Skripsi) akan diberikan kepada mahasiswa ybs jika sudah

mendapatkan ttd approvctl dan dosen penguji dan pembimbing. Mahasiwa wajib

melampirkan ttd asli pada lembar approval dan menyerahkan 1 lembar copy approval

untuk arsip prodi.

10. Mahasiswa wajib mempersiapkan dan melengkapi persyaratan yudisium/wisuda dari

fakultas.
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