
STANDAR SEMINAR HASIL SKRIPSI 
 
 
A.  Standar Dosen Tim Penguji/Pembahas Seminar Hasil 

1. Tim penguji/pembahas seminar hasil skripsi berjumlah 4 (empat) orang yang juga 

merupakan anggota penguji/pembahas seminar proposal sebelumnya dan atau 

dosen lain yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan. Dosen pembimbing I 

bertindak sebagai ketua tim penguji dan dosen pembimbing II bertindak sebagai 

sekretaris tim penguji. Dosen tim penguji/pembahas menerima Surat Keputusan dari 

Dekan; 

2. Penguji/pembahas seminar hasil skripsi adalah dosen di luar pembimbing yang 

memiliki disiplin keilmuan yang sesuai yang ditetapkan fakultas berdasarkan Surat 

Keputusan Dekan atas usul program studi. Dosen penguji/pembahas seminar hasil 

skripsi terdiri atas dua orang yaitu penguji/pembahas I dan penguji/pembahas II;     

3. Penguji/pembahas I adalah dosen bergelar magister dengan jabatan fungsional 

serendah-rendahnya Lektor Kepala dan atau dosen bergelar doktor dengan jabatan 

fungsional serendah-rendahnya Lektor. Penguji/Pembahas II adalah dosen bergelar 

magister dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor dan atau dosen 

bergelar doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli. 

Ketentuan penguji /pembahas tersebut masing-masing dapat diturunkan satu 

tingkat dengan pertimbangan ketersediaan jenjang jabatan fungsional dosen pada 

program studi dan fakultas;   

4. Tim penguji/pembahas seminar hasil skripsi wajib menghadiri ujian sesuai waktu 

dan tempat yang telah ditentukan. Apabila sesuatu dan lain hal, penguji/pembahas 

berhalangan hadir dan atau tidak dapat menjalankan tugas, maka harus segera 

menyerahkan tugas kepada program studi selambat-lambatnya 3 hari sebelum 

pelaksanaan ujian untuk diusulkan dan ditetapkan penguji/pembahas pengganti. 

Penggantian penguji/pembahas selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan 

seminar hasil; 

5.  Apabila penguji/pembahas tidak hadir dan tidak ada informasi atau konfirmasi, 

maka penguji/pembahas yang tidak hadir akan diganti oleh unsur pimpinan 

program studi dan atau dosen lain yang ditugaskan oleh fakultas melalui surat 



penugasan yang ditandatangani oleh Dekan. Ujian akan dilaksanakan apabila 

dihadiri lengkap oleh semua tim penguji; 

6. Tim penguji/pembahas memberikan pertanyaan dan atau saran tentang 

keseluruhan materi hasil penelitian dan pengetahuan umum lain yang terkait 

dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa yang berorientasi pada 

penguatan bobot keilmiahan dan penyempurnaan serta kelayakan karya ilmiah 

skripsi mahasiswa. 

 

B.  Standar Mahasiswa Penyaji Seminar Hasil 

1. Mahasiswa dapat mengajukan seminar hasil skripsi setelah selesai menyusun skripsi 

lengkap dan memperoleh persetujuan seminar hasil yang dibuktikan dengan tanda 

tangan pembimbing dan Ketua Program Studi, serta memenuhi persyaratan 

administrasi akademik; 

2. Mahasiswa wajib menyerahkan naskah skripsi kepada tim penguji/pembahas paling 

lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan seminar; 

3. Mahasiswa wajib membawa daftar catatan rujukan atau referensi yang digunakan 

dalam karya skripsi serta diwajibkan membawa buku/jurnal rujukan, baik dalam 

bentuk hardcopy maupun softcopy minimal 50% dari catatan daftar pustaka yang 

ada; 

4. Mahasiswa penyaji wajib membuat power point untuk presentasi seminar hasil 

skripsi dengan menggunakan template file presentasi yang disediakan oleh program 

studi; 

5. Mahasiswa wajib membawa buku konsultasi skripsi; 

 
C.  Standar Pelaksanaan Seminar Hasil 

1. Seminar hasil skripsi bersifat terbuka dan berbentuk sidang/panel yang dihadiri 

oleh keempat dosen tim penguji/pembahas; 

2. Pelaksanaan seminar hasil skripsi dikelola di program studi masing-masing dengan 

fasilitas ruangan minimal terdiri dari kursi peserta, meja dan kursi tim penguji, serta 

LCD; 

3. Seminar hasil skripsi dapat dihadiri oleh peserta dari unsur dosen, tendik dan 

mahasiswa; 



4. Mahasiswa dan dosen tim penguji/pembahas harus hadir tepat waktu sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan; 

5. Dosen Pembimbing I sebagai ketua merangkap anggota tim penguji/pembahas 

memimpin jalannya seminar hasil skripsi; 

6. Waktu total pelaksanaan seminar hasil skripsi adalah 120 menit yang terdiri dari 15 

menit pemaparan, 105 menit pembahasan dalam bentuk tanya jawab dari tim 

penguji/pembahas; 

7. Mahasiswa wajib menggunakan pakaian atas berwarna putih, bawah berwarna 

hitam, berdasi bagi putra, dan bersepatu, serta menggunakan jas berwarna gelap 

baik bagi putra maupun wanita. Bagi wanita menggunakan rok berwarna hitam. 

 

E.  Standar Pengujian/Pembahasan dan Perbaikan (Revisi) Hasil 

1. Pengujian/pembahasan dilakukan oleh empat orang dosen penguji/pembahas yang 

terdiri atas dua dosen pembimbing dan dua dosen penguji/pembahas utama (di luar 

pembimbing). Tim penguji/pembahas wajib mengisi dan menandatangani berita 

acara seminar hasil; 

2. Mahasiswa dinyatakan lulus seminar hasil skripsi apabila mendapat nilai minimal B-; 

3. Aspek pengujian/pembahasan terdiri dari lima komponen:  Kesesuaian judul dan Isi 

(10%); Penyajian (20%); Proses penelitian dan temuan (30%); penguasaan materi 

(25%); Orisinalitas (15%). 

4. Rentang nilai untuk masing-masing komponen adalah 0 – 100. 

5. Nilai akhir dikonversi menjadi huruf dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Keputusan hasil seminar hasil meliputi: 

a) Diterima (layak ujian skripsi) tanpa revisi; 

b) Diterima (layak ujian skripsi) dengan revisi; 

c) Tidak diterima (tidak layak ujian skripsi) dan kembali melakukan penelitian; 

95  -  100    = A 
90  -  94,99 = A- 
85  - 89,99  = B+ 

80  - 84,99  = B 
75  - 79,99  = B- 

70  -  74,99  = C+ 
65  -  69,99  = C 
60  -  64,99  = C- 
55  -  59,99  = D+ 
50  -  54,99  = D 
45  -  49,99  = D- 

< 44,99         = E 



d) Tidak diterima (tidak layak ujian skripsi) dan mengganti judul dan pembimbing; 

7. Revisi hasil skripsi terdiri dari dua jenis yaitu revisi minor dan revisi mayor. Revisi 

minor dapat diselesaikan oleh mahasiswa paling lama 12 hari setelah pelaksanaan 

seminar hasil, sedangkan revisi mayor dapat diselesaikan oleh mahasiswa paling 

lama 2 bulan setelah pelaksanaan seminar hasil. Revisi minor berkenaan dengan 

hal-hal redaksional.  Revisi mayor berkenaan dengan hal-hal yang substansial pada 

setiap bab di dalam skripsi; 

8. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi sesuai dengan ketentuan 

waktu yang telah ditetapkan, maka diberikan surat peringatan dari Program Studi; 

9. Apabila setelah mendapat surat peringatan dari program studi mahasiswa yang 

bersangkutan tetap tidak melakukan revisi dan melewati batas waktu yang telah 

ditentukan, maka mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi kembali dan 

selanjutnya melaksanakan seminar hasil ulang dengan waktu yang disepakati oleh 

tim penguji/pembahas; 

10. Apabila hasil skripsi dinyatakan tidak layak dan atau mendapat nilai C+, maka 

mahasiswa wajib melaksanakan ujian seminar hasil ulang dengan waktu yang 

disepakati oleh tim penguji/pembahas; 

11. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi langsung dinyatakan tidak lulus. 

 

F.  Dokumen 

1.   Formulir pendaftaran seminar hasil skripsi; 

2.   Lembar penguji/pembahas seminar hasil skripsi; 

3.   Lembar berita acara seminar hasil skripsi; 

4.   Kartu kehadiran mahasiswa peserta seminar. 

 



KOP PROGRAM STUDI 
 

 

FORMULIR PENDAFTARAN SEMINAR HASIL SKRIPSI 
TAHUN AKADEMIK ………./………. 

 

 

Nama              : ................................................................................................................... 

NIM          : ................................................................................................................... 

Prodi/Fakultas : .................................................................................................................... 
 Email : .................................................................................................................... 
Hp                    : .................................................................................................................... 
Judul                         :  .................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

Pembimbing : 1.       .................................................................................................................... 
Pembimbing : 2.       .................................................................................................................... 
Periode Seminar : Seminar Ke-1         (Jika belum pernah seminar)  
          Seminar Ke-2         (Jika mengulang/tdk lulus pada ujian pertama)  
         Seminar Ke-3         (Jika mengulang/tdk lulus pada ujian kedua)  
 
Persyaratan  :  

1. Berkas hasil dibuat rangkap empat; 

2. Hasil telah disetujui dan ditanda tangani oleh dosen pembimbing; 

3. Telah lulus semua mata kuliah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75; 

memprogramkan Mata Kuliah Skripsi (6 SKS) dan memenuhi semua persyaratan 

administrasi akademik lainnya yang berlaku di setiap program studi lingkup Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan; 

4. Lunas SPP Semester berjalan; 

5. Soft copy hasil di kirim ke email prodi dengan subjek hasil_nim_nama. 

 
   Manado,             
 Mengetahui     

Ketua Program Studi Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II Mahasiswa 

 
 
 
……………………………….. 

 
 
 
……………………………….. 

 
 
 
……………………………….. 

 
 
 
……………………………….. 



KOP PRODI 

 PENILAIAN SEMINAR HASIL 

Nama Mahasiswa  :  
NIM : 
Program Studi : 
Judul Skripsi 
 
 

: 

Hari/Tanggal : 
Waktu  : 

 

 

Catatan: 

1. Nilai harus diisi tiap sub komponen 

2. Selisih jumlah nilai antara masing-masing penguji/pembahas tidak boleh lebih dari 15  

Keterangan Nilai :                            
 
 
 
 
 

No  Komponen Penilaian Nilai Maks Nilai (N) 

1  Penyajian/Presentasi 5  

2  Laporan Hasil  
1) Orisinalitas Hasil 

 
5 

 

2) Kedalaman Latar Belakang dan Formulasi 
Masalah 

5  

3) Keterkaitan antara Judul, Formulasi Masalah, 
Tujuan dan Manfaat 

5  

4) Kesesuaian Metode Penelitian  5  

5) Daftar Referensi (kemutakhiran teori, kutipan 
dan relevansi) 

5  

6) Penggunaan Bahasa yang Baik dan Benar 5  

7) Kesesuaian dengan Format Hasil dan 
Kelengkapan (teknik penulisan) 

5  

3 Penguasaan Materi Hasil 
1) Objek Penelitian (struktur, mekanisme,  
      prosedur, dan formulasi data) 

 
20 

 

2) Analisis Penguji/pembahasan Data  20  

3) Materi Bidang Studi sesuai dengan Hasil 15  

4 Perilaku dan etika 5  

 Jumlah 100  

95  -  100    = A 
90  -  94,99 = A- 
85  - 89,99  = B+ 

80  - 84,99  = B 
75  - 79,99  = B- 

Manado, ………………… 
Penguji I 
 
 
…..................... 

70  -  74,99  = C+ 
65  -  69,99  = C 
60  -  64,99  = C- 
55  -  59,99  = D+ 
50  -  54,99  = D 
45  -  49,99  = D- 

< 44,99         = E 



KOP PRODI 
 

SURAT PERNYATAAN 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya : 
 
Nama :  …………………………………………………………………………..  

NIM : ……………………………………………………………. …………….  

Program Studi : …………………………………………………………………………..  

Judul Skripsi  : ………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………… 
 

  ………………………………………………………………................ 
 
 

yang telah melakukan Seminar Hasil Skripsi pada :  

Hari/Tanggal : ............................ 

Jam  :  …………………………  

Tempat /Ruang      :  ………………………… 

 
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk 
melakukan revisi seminar hasil skripsi terhitung mulai tanggal  
………………………………….………. sampai dengan ………………………………………. (2 Bulan).   Apabila   
saya tidak dapat menyelesaikan revisi seminar hasil skripsi pada waktu yang telah 
ditentukan, maka saya siap menerima keputusan bahwa seminar hasil skripsi saya 
dibatalkan dan melakukan seminar hasil skripsi ulang. 

 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

 Manado,  

 METERAI 
6000 

 
 

. (………………………………………….) 
 

Mengetahui,    

Pembimbing I :    (  ) 

Pembimbing II  :  (  ) 

Penguji/pembahas I :  (  ) 

Penguji/pembahas II :  (  ) 


