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Pembimbingan Tugas Akhir / Skripsi 

 

Pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi yang diterapkan pada PS ini.   

 

No Nama Dosen Pembimbing  Jumlah Mahasiswa 

(1) (2) (3) 

1 Dr. Rahmat Hermawan,M.Kes 8 

2 Drs. Wiyono,M.Pd 8 

3 Drs. Herman Tarigan,M.Pd 8 

4 Drs. Usman Adam, M.Pd 11 

5 Drs. Suranto,M.Kes. 6 

6 Drs. Surisman,M.Pd 10 

7 Drs. H Sudirman Husain,M.Pd. 10 

8 Drs. Akor Sitepu,M.Pd 9 

9 Drs. Dwi Priyono,M.Pd - 

10 Heru Sulistianta, M.Or 4 

11 Drs. Ade Jubaedi,M.Pd 6 

12 Drs. Frans Nurseto,M.Psi 5 

13 Dr. Marta Dinata,M.Pd 6 

 

 Ketersediaan panduan pembimbingan tugas akhir (Beri tanda  pada pilihan yang sesuai): 

 Ya 

 Tidak 

 

Jika Ya, jelaskan cara sosialisasi dan pelaksanaannya. 

 

Semua Program Studi di lingkungan FKIP UNILA menggunakan panduan pembimbingan tugas akhir 

yang sama. Panduan pembimbingan tugas akhir (skripsi Program Studii) terdapat pada Buku Panduan 

Akademik yang diterbitkan setiap tahunnya (Lampiran 5.5.1). Buku Panduan terakhir, tahun akademik 

2014/2015 diterbitkan pada awal Juli 2014. Di dalam buku panduan tersebut tertulis semua hal yang 

berkenaan dengan proposal, seminar proposal, sistematika laporan tugas akhir, ujian skripsi Program 

Studii, pedoman penilaian skripsi Program Studii untuk dosen.  

 

Sosialisasi panduan pembimbingan tugas akhir dilakukan melalui: 

1. Buku Panduan Akademik UNILA 

2. Mata kuliah Educational Research dan mata kuliah seminar usul penelitian pada saat perkuliahan, 

dan 

3. Dosen pembimbing tugas akhir. 

 

Pelaksanaan sosialisasi pada masing-masing metode adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir diminta untuk membaca panduan dimaksud dan 

dapat menanyakan jika masih ada bagian-bagian yang belum dimengerti. 

2. Dosen pengampu mata kuliah Educational Research dan mata kuliah seminar usul pada saat 

perkuliahan menjelaskan kepada mahasiswa tentang tata aturan penulisan tugas akhir kepada 

mahasiswa, teknis pembimbingan, dan ujian skripsi Program Studii. 

3. Dosen-dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing tugas akhir (skripsi Program Studii) turut 
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melakukan sosialisasi kepada mahasiswa bimbingannya. 

 

Mahasiswa semester tujuh yang akan mengambil bimbingan skripsi Program Studii diberikan sosialisasi 

tentang mekanisme pengajuan judul skripsi Program Studii dan pembimbingan skripsi Program Studii 

pada awal semester. Sosialisasi dilakukan melalui Open Talk yang dilaksanakan pada awal semester 

sebelum dilakukan pengisian KRS. Penjelasan dalam kegiatan Open Talk sebagai berikut:  

 Dosen memberikan penjelasan tentang syarat-syarat mahasiswa yang boleh mengusulkan judul 

skripsi Program Studii  

 Dosen memberikan penjelasan tentang mekanisme pengajuan, pembimbingan dan pengujian 

skripsi Program Studii dan tugas akhir  

 Penulisan proposal maupun skripsi Program Studii didasarkan pada buku pedoman penulisan 

skripsi Program Studii yang ditentukan dari jurusan. Agar mahasiswa tidak melakukan kesalahan 

penulisan baik sistematikanya maupun teknik penulisan, dari jurusan mewajibkan pada 

mahasiswa tersebut untuk memiliki buku pedoman agar selama penulisan tugas akhir selalu 

berpedoman pada buku pedoman. 

 

Berikut penjelasan tentang pembimbingan skripsi Program Studii:  

1. Tujuan Pembimbingan:  

Pembimbingan skripsi Program Studii mempunyai tujuan agar mahasiswa dapat menemukan, 

memahami, menjelaskan dan merumuskan serta menyelesaikan permasalahan sesuai topik 

dalam skripsi Program Studii   

2. Pelaksanaan Pembimbingan:  

a. Mahasiswa diminta mengemukakan ide dan judul skripsi Program Studii  

b. Dosen Pembimbing melakukan diskusi dengan mahasiswa atas judul skripsi Program 

Studii  

c. Mahasiswa diwajibkan menyusun proposal  

d. Dosen Pembimbing dan Mahasiswa melaksanakan diskusi mengenai hasil penelitian dan 

hasil pengolahan data.  

3. Masalah yang Dibicarakan  

Selama proses pembimbingan, yang dibicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan:  

a. Objek penelitian  

b. Permasalahan yang akan dirumuskan  

c. Cara pengumpulan data  

d. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalis  

e. Sistematika penulisan proposal maupun skripsi Program Studii  

4. Kesulitan dalam Pembimbingan dan Mengatasinya.  

Kesulitan dalam pembimbingan, apabila ada mahasiswa bimbingan yang dalam waktu yang 

relatif lama tidak melakukan konsultasi/jarang menemui dosen pembimbing. Solusi yang 

dilakukan adalah dosen pembimbing melalui jurusan memanggil mahasiswa tersebut agar 

diketahui penyebab mengapa tidak menemui dosen pembimbing. 

 

 

Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi pada tiga tahun terakhir :  4 bulan. (Menurut 

kurikulum tugas akhir direncanakan 1 semester). 

 


