Skripsi dan Kerja Praktek
Tugas akhir Tugas akhir bagi mahasiswa program pendidikan akademik (S1), mahasiswa
mengakhiri studinya dengan menulis skripsi sebagai tugas akhir, yang dipertahankan
dalam sidang sarjana.
Untuk program pendidikan vokasi (D3) diwajibkan melakukan praktek kerja lapangan
(PKL) disuatu instansi/perusahaan dan meyusun laporannya dalam bentuk karya ilmiah.
1. Persyaratan dan prosedur PKL
Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, diwajibkan mengikuti persyaratan dan
prosedur sebagai berikut :
a) Telah menyelesaikan minimal 100 sks dengan IPK minimal 2.00
b) Mengisikan mata kuliah PKL dalam KRS semester yang sedang berjalan
c) Mengajukan permohonan PKL yang diketahui oleh Ka. Jurusan/Program Studi ke
Instansi tempat PKL.
d) Melaksanakan PKL di instansi tempat PKL dengan waktu minimal 80 jam dalam 1
semester.
e) Menyusun laporan PKL sesuai dengan ketentuan Penulisan laporan PKL masingmasing Program Studi.
f) Dalam menyusun laporan harus berkonsultasi dengan Pembimbing PKL, minimal
sebanyak 5 kali bimbingan.
g) Mengisi lembar bimbingan/konsultasi
h) Menyerahkan hasil penulisan laporan yang sudah disetujui oleh pembimbing PKL
kepada ketua Jurusan/Program Studi.
i) Waktu untuk menyalesaikan PKL dan penulisan laporan, dijadwalkan dalam 1
semester
j) Bila PKL dan penulisan laporan tidak dapat diselesaikan dalam 1 semester, maka
untuk topik dan tempat PKL yang sama dapat diperpanjang 1 semester lagi.
k) Perpanjangan waktu PKL harus dicantumkan/diisikan dalam KRS
2) Persyaratan dan prosedur Skripsi
Mahasiswa yang akan melaksanakan Skipsi, diwajibkan mengikuti persyaratan dan
prosedur sebagai berikut :
a) Telah menyelesaikan minimal 120 sks, dengan IPK minimal 2.00
b) Mengisikan mata kuliah Skripsi dalam KRS semester yang sedang berjalan
c) Mengajukan permohonan penulisan Skripsi yang diketahui oleh Ketua Jurusan/
Program Studi/Dekan.
d) Melaksanakan penelitian/pengambilan data dan menyusun Skripsi
e) Dalam menyusun Skripsi harus berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi, minimal
sebanyak 5 kali bimbingan.
f) Mengisi lembar bimbingan/konsultasi
g) Waktu untuk menyalesaikan penulisan Skripsi, dijadwalkan dalam 1 semester
h) Bila penulisan Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam 1 semester, maka untuk topik
yang sama dapat diperpanjang 1 semester lagi.
i) Perpanjangan waktu Sripsi harus dicantumkan/diisikan dalam KRS

4.1. Prosedur dan Tata Tertib Sidang Skripsi
Setelah mahasiswa menyelesaikan penyusunan Skripsi, maka untuk dapat mengikuti
ujian sidang skripsi wajib mengajukan permohonan untuk, dengan persyaratan dan
prosedur sebagai berikut :
1) Telah menyelesaikan seluruh kewajiban jumlah sks sesuai kurikulum masing-masing
Jurusan/Program Studi dengan IPK minimal 2.00, dibuktikan dengan melampirkan
Transkrip Nilai
2) Telah menyelesaikan seluruh kewajiban finansial (termasuk Biaya Sidang Skripsi)
dengan melampirkan bukti keterangan lunas dari BAK.
3) Telah mengembalikan seluruh pinjaman buku dan menyerahkan sumbangan buku di
Perpustakaan UNSADA, dibuktikan dengan melampirkan bukti keterangan dari
Perpustakaan.
4) Telah mengembalikan seluruh pinjaman peralatan pendidikan di laboratorium
UNSADA, dibuktikan dengan melampirkan bukti keterangan dari Ka. Laboratorium.
5) Menyerahkan Skripsi yang sudah mendapat persetujuan dari pembimbing 4
eksemplar (disesuaikan dengan ketentuan masing-masing program studi)
6) Menyerahkan lembar bimbingan yang sudah disetujui pembimbing skripsi.
7) Mengisi formulir permohonan sidang Skripsi ke Ka. Jurusan/Ka. Program Studi dengan
melampirkan semua bukti dan persyaratan 1 s/d 6 di atas.
Tata tertib ujian Sidang Skripsi
1) Peserta sidang wajib hadir berpakaian lengkap, 15 menit sebelum sidang dimulai
2) Peserta sidang mempersiapkan bahan dan peralatan presentasi, peragaan dan lainlain untuk keperluan ujian sidang
3) Peserta sidang menyatakan secara tertulis bahwa telah siap untuk ujian sidang
skripsi
4) Peserta sidang mempresentasikan skripsinya dihadapan penguji
5) Peserta sidang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penguji dengan singkat dan
jelas.

