
TUGAS DAN KEWAJIBAN  

DOSEN PEMBIMBING DAN MAHASISWA 

DALAM PENYELESAIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR 

 

A.  PEMBIMBING : 

Yang dilakukan pembimbing sebelum melakukan proses bimbingan: 

1. Pembimbing I :  

1. Menanyakan latar belakang, masalah  kenapa mengambil judul tersebut, dan 

mahasiswa harus dapat berargumentasi . 

2. Kalau tidak bisa berargumentasi  pembimbing mengarahkan mahasiswa untuk 

dapat memahami  nya lebih dalam lagi, baik dari bab 1,2,3,5  

3. Jika mahasiswa tidak paham tentang isi yang di bimbingkan, pembimbing dapat 

mengarahkan mahasiswa dan bila diperlukan dapat mengganti judul baru ke arah 

isu yang terbaru. 

4. Jika mahasiswa diperkirakan mampu mengerjakan  skripsi dengan tema yang 

baru, pembimbing disarankan untuk membimbing mhs kearah yang berbeda 

dengan tema yang biasanya 

5. Pembimbing berkewajiban memberikan jadwal atau waktu bimbingan ke 

mahasiswa 

6. Pembimbing harus mempunyai data mahasiswa yang dibimbing beserta no hp 

mahasiswa tsb, supaya dapat dipantau perkembangan dari mahasiswa 

bimbingannya 

7. Pembimbing sifatnya mengarahkan dan sharing kepada mahasiswa pembimbing 

bukan memponis mahasiswa yang sedang bimbingan 

8. Pembimbing 1 fokus pada bab 1,2,3,5 

9. Bimbingan dilakukan per bab 

 

2. Pembimbing 2: 

1. Pembimbing dua focus pada teknis pengerjaan bab 4, sikronkan bab 4 dengan 

latar belakang, masalah, 

2. Yang perlu diperhatikan di bab 4, model analisis meliputi DFD(Data Flow 

Diagram), mappingchat( Diagram Alir Dokumen (DAD)), Flowchat Program atau 

UML, database (design table input,table Output), kemudian hasil dari program 

3. Pembimbing sifatnya mengarahkan dan sharing kepada mahasiswa, pembimbing 

bukan memponis mahasiwa yang sedang bimbingan 

4. Pembimbing berkewajiban memberikan jadwal atau waktu bimbingan ke 

mahasiswa 



5. Pembimbing harus mempunyai data mahasiswa yang dibimbing beserta no hp 

mahasiswa tsb, supaya dapat dipantau perkembangan dari mahasiswa 

bimbingannya 

 

Catatan:  

Bimbingan bab 4 bisa dilakukan setelah mahasiswa dapat Acc bab 1 dari pembimbing 1, ini 

untuk mensingkronisasi antara latar belakang, masalah dengan hasil yang di dapatkan. 

 

B. SIDANG 

1. Pada saat sidang harus ditentukan seorang ketua sidang, dan 2 orang anggota sidang 

Ketua sidang dipilih berdasarkan  

a. Mempunyai jenjang akademik fungsional (tertinggi) 

b. Mempunyai jenjang pendidikan tirtinggi  

c. Pengalaman menguji (senioritas) 

2. Sidang dibuka oleh ketua sidang, ketua sidang berhak menanyakan kepada 

mahasiswa  

a. Nama, NPM, Judul penelitian 

b. Menanyakan kesiapan sidang, dan ada tau tidak nya yang harus di revisi dari 

laporan yang telah diajukan 

c. Kondisi Kesehatan 

d. Menanyakan kesiapan menerima apapun hasil dari sidang  

e. Menanda tangan form pernyataan siap sidang sebelum sidang di mulai 

3. Ketua dan kedua anggota akan rapat untuk menetukan hasil sidang , setelah itu baru 

hasil di berikan ke petugas yang merekap hasil ujian 

 

C. PENILAIAN 

1. Pembimbing 1 dan 2 berhak memberikan Nilai, masing-masing persentase nya 15% 

(usulan) 

2. Persentase penilaian dari Penguji  

a. Ketua   : 30% 

b. Anggota 1: 20% 

c. Anggota 2: 20% 

3. a. Nilai A  jika total Nilai >= 76 

b. Nilai B jika Total Nilai>=69 

c. Nilai C jika Total Nilai>=60 

d. selain itu tidak lulus 

 

 

 

 

 



D. PENILAIAN YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS 

1. Plagiat 

2. Tidak dapat berargumen atau tidak dapat menjawab pertanyaan dari penguji dari  isi 

laporan penulisan karya ilmianya atau tidak paham dengan isi dari laporan penulisan 

karya ilmia nya 

3. ATITUDE 

4. Maximal mengulang ujian karna tidak lulus sebanyak 3x, lebih dari itu mahasiswa 

harus bimbingan ulang dengan pembimbing dan membayar administrasi ujian ulang, 

sebesar ketentuan yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORM KESIAPAN UJIAN SKRIPSI/ TA 

Mahasiswa STMIK Pringsewu 

 
Pada Hari ini………………., Tanggal,………., Bulan………………….….., Tahun……………., 

Telah dilaksanakan sidang akhir Skripsi/Tugas Akhir* atas nama mahasiswa 

1. NAMA  : 

2. NPM   : 

3. JUDUL  

:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

4. PEMBIMBING I : 

5. PEMBIMBING II : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini telah siap mengikuti ujian sidang skripsi/Tugas 

Akhir* dan siap menerima keputusan yang diberikan oleh penguji. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat  

 

 

 

Pringsewu, …../……/…… 

Mahasiswa 

 

 

 

(………………………………..) 

 

*. Coret yang tidak perlu 

 

 

 

 

 

 

 

 


