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BAB 1 INFORMASI UMUM
1.1 Peraturan Rektor UI
Peraturan rektor UI terkait tugas akhir dan kaitannya dengan beban studi mahasiswa adalah
sebagai berikut.
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS INDONESIA
Bab I: Ketentuan Umum
Pasal 1 butir 51: Tugas akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi maupun
bentuk tugas akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat
kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum program studi.
Bab V: Beban Studi dan Masa Studi
Pasal 14 ayat (1): Beban Studi Program Sarjana yaitu 144 (seratus empat puluh empat) sks
termasuk tugas akhir
Pasal 14 ayat (4): Beban Studi tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 4-6
(empat sampai dengan enam) sks.
Bab VII: Kurikulum
Pasal 21 ayat (8): Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk Mata Kuliah
Wajib program studi minimal 90 (sembilan puluh) sks, termasuk tugas akhir.
Bab VIII: Pembimbing Tugas Akhir
Pasal 23 ayat (1): Tugas akhir berstatus mata kuliah spesial dan dapat diambil setelah
menyelesaikan minimal 114 (seratus empat belas) sks.

1.2 Keputusan Dekan FMIPA UI
Ketentuan di bawah ini adalah berdasarkan Peraturan Dekan FMIPA UI No:01 Tahun
2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Skripsi. Untuk isi keputusan secara lengkap silakan
lihat Lampiran 5.13.
Tujuan Skripsi adalah membekali dan melatih mahasiswa menuangkan pikiran, atau hasil
penlusuran literatur, dan/atau hasil penelitiannya ke dalam suatu karay tulisan ilmiah berupa
Skripsi untuk mencapai kompetensi keilmuan sebagai Sarjana Sains dalam bidang studi
tertentu; sebagai kompetensi penduking yang dibutuhkan untuk menunjang kompetensi
utamanya; dan kompetensi lain yang dianggap perlu untuk melengkapi kompetensi
keilmuannya dalam memasuki lapangan kerja.
Skripsi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa:
(1) Memperoleh minimal 114 (seratus empat belas) SKS

(2) Telah mendapat persetujuan Pembimbing Akademik yang ditunjukkan melalu
penyerahan Riwayat Akademik (data SIAK-NG) yang terakhir dan surat persetujuan
pelaksanaan Skripri ke Ketua Program Studi (Borang S1.01) (Lampiran 5.1)
(3) Telah melengkapi transkrip nilai yang disusun berdasarkan penggolongan mata kuliah
sebagai berikut: MKU (mata kuliah universitas), MKDK (mata kuliah dasar keahlian),
MKP (mata kuliah pilihan) serta pilihan bidang ilmu yang diminatio (boleh lebih dari
satu) dengan mengambil Borang dari Departemen dengan ditandatangani oleh
Pembimbing Akademik.

1.3 Rambu-Rambu Skripsi di Prodi Statistika
Mahasiswa peminatan Statistika dapat memilih skripsi berupa Kajian Teori atau berupa
Statistik Terapan. Adapun tahap-tahap penyusunan skripsi mengikuti apa yang ditetapkan
oleh Fakultas dan telah disampaikan oleh pihak Departemen.
1.3.1 Skripsi Statistika Kajian Teori
1. Materi Skripsi bukan merupakan bahan ajar di kuliah
2. Bukan terjemahan yang sama persis dari suatu jurnal atau terjemahan yang sama
persis dari bagian suatu buku tertentu
3. Paling sedikit ada satu formula yang digunakan dalam Metodologi yang dicari
penurunannya (diserahkan kepada pembimbing untuk memilih penurunan formula
yang dianggap mempunyai kesulitan yang setara dengan tingkat S1 dengan 114 SKS
dan bukan pembuktian yang sudah dibahas di kuliah)
4. Mahasiswa harus mengetahui konsep di balik setiap formula yang ditulis
5. Landasan teori yang sudah umum diketahui (terlalu dasar) tidak perlu dituliskan
dalam skripsi
6. Materi tidak harus merupakan materi baru yang lebih baik dari materi lain yang
pernah dibuat
7. Contoh tidak harus dituliskan dalam satu bab tersendiri
8. Jika digunakan contoh penerapan atau menggunakan simulasi data, boleh digunakan
data fiktif yang “logis”
9. Dalam referensi paling sedikit ada satu rujukan yang diterbitkan dalam 10 tahun
terakhir
1.3.2 Skripsi Statistika Terapan
1. Materi kasus tidak ada di bahan kuliah
1. Garis besar substansi materi penelitian perlu dikuasai dan dituliskan ; hipotesis
dituliskan; asumsi diperiksa.
2. Dimulai dari kasus lapangan/ eksperimen yang ada dan bukan berangkat dari teori
Statistika untuk kemudian mencari-cari data yang cocok untuk teori itu
3. Kasus penelitian belum pernah dikerjakan dalam penelitian sebelumnya dan bukan
merupakan contoh di bahan kuliah.
4. Harus memberikan deskripsi data untuk setiap variabel yang digunakan

5. Metode Statistika yang digunakan tidak perlu merupakan metode yang baru tetapi
merupakan metode yang tepat. Hal ini perlu dijelaskan dengan arguemn yang kuat
pada Bab 1 Skripsi.
6. Jika metode yang paling tepat adalah metode yang sangat sederhana (statistik
deskriptif misalnya) perlu dijelaskan mengapa metode lain tidak dapat digunakan
7. Mahasiswa harus mengetahui alasan mengapa metode tersebut yang digunakan
8. Formula tidak perlu diturunkan tetapi mahasiswa harus mengerti konsep statistika
di balik formula tersebut
9. Jika digunakan data primer maka mahasiswa perlu mengetahui populasi sasaran
penelitian, cara pengambilan sampel dan alasannya, alat ukur yang digunakan (jika
ada), reliabilitas dan validitas alat ukur (jika alat ukur ada),
10. Data sekunder boleh digunakan, tidak wajib menjelaskan tehnik sampling yang
digunakan (jika memang tidak diketahui), tetapi mahasiswa harus mengerti konsep
substansi dari definisi variabel yang digunakan dan bagaimana mengukurnya. Data
sekunder tersebut belum pernah digunakan dalam penelitian dengan tujuan yang
sama/ mirip. Khusus untuk penggunaan data sekunder tidak boleh menggunakan
metode statistik yang sudah diajarkan di kuliah
11. Data yang sama boleh digunakan untuk tujuan yang berbeda dan menggunakan
metode yang berbeda
12. Tidak boleh menggunakan data yang berbeda untuk kasus yang menggunakan
metode yang sama
o Progress report untuk skripsi terapan
o Tinjauan pustaka: perlu disupport dari teori bidang terkait (referensi).

BAB 2 PENENTUAN TOPIK DAN PEMBIMBING SKRIPSI
2.1 Peraturan Rektor UI

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS INDONESIA
Bab VIII: Pembimbing Skripsi
Pasal 23
(2) Penyusunan skripsi di bawah pantauan dan evaluasi seorang dosen Pembimbing Skripsi.
(3) Jika diperlukan, jumlah pembimbing untuk satu orang mahasiswa maksimal 2 (dua) orang
(4) Persyaratan Pembimbing Utama:
a. Dosen tetap Universitas
b. Mempunyai gelar minimal Magister
c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan skripsi.
(5) Persyaratan Pembimbing Kedua:
a. Dosen tetap Universitas atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain;
b. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan skripsi.
(6) Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi menugaskan dosen Pembimbing
untuk seorang mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja dosen yang bersangkutan.
(7) Penugasan dosen pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
(8) Untuk menjamin mutu bimbingan, maka beban kerja dosen sebagai pembimbing utama
dalam penelitian tersruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi, tesis, disertasi, atau
karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
(9) Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi secara berkala memantau proses
pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur,
maka Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi dapat mengusulkan
penggantian dosen Pembimbing.
(10) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur, minimal 4 (empat)
kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku log dan/atau Sistem Informasi
Akaemik (SIAK-NG).

2.2 Keputusan Dekan FMIPA UI
Ketentuan di bawah ini adalah berdasarkan Peraturan Dekan FMIPA UI No:01 Tahun
2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Skripsi. Untuk isi keputusan secara lengkap silakan
lihat Lampiran 5.13.
(1) Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah Skripsi mengusulkan calon
Pembimbing Skripsi kepada Ketua Program Studi
(2) Ketua Program Studi menyetujui atau menolak berdasarkan pertimbangan pemenuhan
persyaratan sebagai dosen pembimbing, beban tugas, dan kewajiban dosen tetap
sesuai ketentuan aturan yang berlaku, serta azas pemerataan jumlah mahasiswa
bimbingan.

(3) Kesediaan dosen Pembimbing Skripsi dinyatakan dengan Borang Kesediaan
Pembimbingan (Borang S1.02).
(4) Untuk selanjutnya Ketua Program Studi meneruskan usulan Pembimbng Skripsi yang
telah disetujui oleh Ketua Program Studi dan calon Pembimbing ke Ketua
Departemen untuk diteruskan dan ditetapkan oleh Dekan.
(5) Penugasan dosen Pembimbing Skripsi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
Adapun persyaratan sebagai dosen Pembimbing Skripsi adalah sebagai berikut:
2.2.1 Persyaratan Pembimbing Pertama
(1) Dosen tetap FMIPA UI
(2) Mempunyai gelar akademik minimal Magister
(3) Mempunyai bidang kepakaran yang relrevan dengan topik Skripsi
2.2.2. Persyaratan Pembimbing Kedua
(1) Dosen tetap UI, atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain
(2) Mempunyai gelar akademik minimal Magsiter atau profesional dengan keahlian yang
setara
(3) Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Skripsi.
2.2.3 Tugas Pembimbing
(1) Pembimbing mengarahkan topik dan substansi Skripsi
(2) Tugas pembimbing meliputi:
(1) Memberikan ide-ide, topik dan substansi Skripsi
(2) Memantau pelaksanaan proses penelitian
(3) Mendiskusikan hasil penelitian bersama mahasiswa bimbingan
(4) Mengevaluasi serta mengarahkan mahasiswa dalam penyelesaian Skripsi
(5) Memutuskan kesiapan mahasiswa unutk mengikuti ujian Skripsi, dan
(6) Membimbing persiapan ujian Skripsi
(3) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur dan sistematis
minimal 8 (delapan) kali pertemuan dalam satu semester, dan wajib direkam dalam
SIAK-NG.
(4) Apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik, maka Ketua Program Studi
dan/atau Ketua Departemen dapat mengusulkan penggantian dosen pembimbing.

BAB 3 PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI
Mahasiswa Prodi S1 Statistika dapat memilih skripsi berupa Kajian Teori atau berupa
Statistik Terapan. Adapun tahap-tahap penyusunan skripsi mengikuti apa yang ditetapkan
oleh Fakultas dan telah disampaikan oleh pihak Departemen.
Di awal pengerjaan skripsi, mahasiswa wajib mengajukan proposal skripsi, yang
disusun di bawah supervisi dari Dosen Pembimbing (template proposal pada Lampiran 5.8
dan Lampiran 5.9). Kelayakan proposal akan direview oleh tim dosen penguji (minimal dua
orang penguji) yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa wajib mengikuti
rekomendasi dari tim dosen penguji, sesuai kesepakatan antara tim dosen penguji dan dosen
pembimbing, dengan sepengetahuan Ketua Program Studi.
Sebagai bagian dari penilaian akhir, dan merupakan luaran dari skripsi, mahasiswa
wajib menuliskan hasil kajiannya dalam suatu naskah ilmiah berupa buku Skripsi. Penulisan
mengikuti panduan yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia (template ada di Lampiran
5.14). Berikut adalah ketentuan yang lebih spesifik mengenai usulan proposal dan naskah
skripsi di Prodi Statistika.
3.1 Usulan Proposal
1. Pendahuluan:
Pendahuluan terdiri dari:
(1) Latar Belakang : menjelaskan latar belakang mengapa topik tersebut
layak untuk dipilih sebagai topik skripsi
• Untuk skripsi kajian teori: diawali dengan teori yang sudah ada
dan mengapa topik skripsi ini perlu dijadikan pokok bahasan
• Untuk skripsi statistika terapan: bagian ini harus diawali
dengan keadaan lapangan dan permasalahan yang ada sehingga
topik skripsi ini perlu dijadikan pokok bahasan. Adalah mutlak
untuk menjelaskan alasan pemilihan metode yang digunakan
dalam pengerjaan skripsi.
(2) Permasalahan : menjelaskan permasalahan apa yang ada dan akan
diselesaikan dalam skripsi ini
(3) Tujuan Penelitian: menjelaskan tujuan apa yang akan dicapai dalam skripsi
ini sesuai dengan permasalahan yang ada
(4) Batasan Masalah: menjelaskan cakupan penelitian yang dibahas dalam
skripsi
(5) Manfaat Penelitian Skripsi : menjelaskan apa manfaat dari bahasan dalam
skripsi yang dibuat pada kehidupan atau pada khasanah ilmu terkait.
2. LandasanTeori
Untuk Kajian Teori : menyebutkan teori-teori yang sudah ada yang melandasi teori
yang akan dikaji pada skripsi yang dibuat. Tidak perlu memberikan teori yang sangat
mendasar yang sudah diketahui secara umum.
Untuk Statistik Terapan: menyebutkan variabel penelitian dan definisi
operasionalnya, menyebutkan secara ringkas teori dari subtansi yang akan dibahas,

menyebutkan teori Statistika yang melandasi metode yang akan digunakan pada
analisis data, hipotesis
3. Metodologi Penelitian:
• Membuat alur pembahasan
• Untuk skripsi Statistika Terapan: perlu memberikan ruang lingkup penelitian,
tehnik sampling yang digunakan dan alasannya (jika ada), alat ukur yang
digunakan (jika ada), metode analisis data yang direncanakan dan alasannya.
4. Jadwal Kegiatan : perkiraan tahapan waktu dalam pengerjaan skipsi
5. Referensi : berisi daftar buku-buku/ jurnal yang digunakan atau dikutip dalam skipsi
3.2 Penyusunan Skripsi
Isi Skripsi Statistika adalah sebagai berikut:
1. Bab 1 Pendahuluan : serupa dengan yang diajukan pada usulan proposal dan diberi
tambahan jika diperlukan
2. Bab 2 LandasanTeori:
• Untuk Skripsi Teoritis : menjelaskan teori-teori yang sudah ada yang melandasi
teori yang akan dikaji pada skripsi yang dibuat.
• Untuk Skripsi Terapan: memaparkan variabel penelitian dan definisi
operasionalnya, menuliskan penelitian relevan serupa yang sudah pernah dibuat,
menjelaskan teori dasar substansi dan teori statistika yang melandasi inti dari
materi skripsi, hipotesis penelitian
3. Bab 3 Metodologi Penelitian
•
Untuk kajian teori: menjelaskan penjabaran dari teori yang diangkat menjadi
topik
Skripsi, penurunan rumus-rumus utama, contoh-contoh jika diperlukan
• Untuk Statistika Terapan: perlu menjelaskan ruang lingkup penelitian, tehnik
sampling yang digunakan dan alasannya (jika ada), alat ukur yang digunakan
(jika ada), reliabilitas dan validitas alat ukur, metode analisis data yang digunakan
dan alasannya
4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan
Berisi hasil yang didapat dan pembahasan/ hasil analisis data dari hasil yang didapat
5. Kesimpulan dan Saran
6. DaftarPustaka:
Untuk Kajian Teori, paling tidak ada satu acuan yang diterbitkan pada 10 tahun
terakhir, bisa berupa buku/ jurnal

BAB 4 PENILAIAN SKRIPSI
4.1 Peraturan Rektor UI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS INDONESIA
BAB IX: EVALUASI TUGAS AKHIR
Pasal 24
(1) Evaluasi Tugas Akhir merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka
mengevaluasi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
(2) Evaluasi Tugas Akhir dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tugas akhir atau bentuk
evaluasi lain.
(3) Panitia Ujian Tugas Akhir terdiri dari pembimbing dan penguji yang berasal dari pakarpakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh mahasiswa, dengan jumlah
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
(4) Dalam keadaan khusus dapat diundang Penguji yang bukan dari kalangan akademik dan
memiliki keahlian dalam bidang terkait.
(5) Ujian Tugas Akhir dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari Penguji.
(6) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan peraturan
yarrg berlaku di Program Studi dan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu presentasi oleh
mahasiswa dan tanya jawab dengan waktu maksimal 100 (seratus) menit.
(7) Prosedur Evaluasi Tugas Akhir dalam bentuk evaluasi lain ditetapkan dengan Keputusan
Dekan.
(8) Panitia Evaluasi Tugas Akhir diusulkan oleh Penanggung Jawab Penyelenggara/ Ketua
Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
BAB XII: EVALUASI HASIL BELAJAR
Pasal 35 ayat (6): Ujian dapat diselenggarakan melalui Kuis, Ujian Tengah semester, Ujian
Akhir Semester, dan Ujian Tugas Akhir.
Pasal 36, ayat (3): Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan tugas akhir adalah C.
Pasal 38 ayat (1): Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah semester berakhir
seperti kerja praktek, seminar, dan tugas akhir diberi kode huruf BS (Belum Selesai), dan
tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS maupun IPK.
BAB XIII: ADMINISTRASI HASIL BELAJAR
Pasal 42 ayat (2) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa
(nama, nomor pokok mahasiswa, tempat dan tanggal lahir), pendidikan sebelumnya, jenjang
pendidikan, Program Studi, peminatan, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai
huruf, jumlah sks yang dipersyaratkan, jumlah sks yang diperoleh, IPK, judul tugas akhir,
nomor ijazah, dan tahun lulus.
BAB XVI: KELULUSAN
Pasal 52 ayat (3): Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut (butir d): Telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa
studi dan/ atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk
Program Studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

4.2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seminar Proposal dan Sidang Akhir
Berikut adalah pentujuk teknis yang ditetapkan oleh Fakultas MIPA. Implementasi lebih
lanjut hal ini pada Departemen Matematika, khususnya di Prodi Statistika dijabarkan pada
bagian selanjutnya.

4.3 Implementasi Penilaian Proposal dan Sidang Skripsi pada Level Prodi
4.3.1 Prosedur Pengumpulan Proposal
Periode pengumpulan proposal ditentukan berdasarkan keputusan bersama 3 Kaprodi S1 di
Departemen Matematika (Prodi Matematika, Prodi Statistika, Prodi Ilmu Aktuaria). Sebagai
gambaran umum, biasanya periode pengumpulan proposal dibuka selama 2 minggu, pada
kisaran Minggu-6 (atau 7) s.d Minggu-8 (atau 9) pada semester berjalan.
Prosedur pengumpulan proposal adalah sebagai berikut:
(1) Mahasiswa mengisi Borang S1.01 (Lampiran 5.1) dengan lengkap, lalu mengirim
filenya ke Pembimbing Akademik (PA) untuk mendapatkan tanda tangan PA. Setelah itu
PA mengirimkan filenya ke alamat email Prodi: stats@sci.ui.ac.id .
(2) Mahasiswa mengisi Borang S1.02 (Lampiran 5.2) dengan lengkap, lalu mengirim
filenya ke Pembimbing Skripsi (PS) I untuk mendapatkan tanda tangan Dosen
Pembimbing 1 (PS I). Tidak perlu tanda tangan Dosen Pembimbing II (PS II), cukup
nama PS II (jika ada). Setelah itu PS I mengirimkan filenya ke alamat email:
stats@sci.ui.ac.id
(3) Mahasiswa menulis proposal skripsi berdasarkan template yang diberikan. Ada template
Word (Lampiran 5.8) dan template Latex (Lampiran 5.9).
(4) Mahasiswa menggunggah file proposal skripsinya dalam format file PDF ke MS Teams
(kode tim akan diberikan oleh masing-masing Kaprodi lewat grup WA skripsi). Format
penamaan file: proposal_prodi_nama_mahasiswa.pdf.

4.3.2 Prosedur Penilaian Proposal
Sesudah masa pengumpulan proposal berakhir, maka selanjutnya adalah:
(1) Kaprodi memeriksa kelengkapan dokumen proposal dan borang terkait yang diperlukan.
(2) Kaprodi menentukan 2 (dua) dosen sebagai tim penguji untuk melakukan review
proposal. Penentuan dosen penguji dilakukan dengan mempertimbangkan: kesesuaian
bidang keahlian dosen dengan topik skripsi yang diajukan, pemerataan beban tugas
dosen, dan minimal 1 dosen penguji adalah bergelar S3.
(3) Dosen penguji melakukan review proposal, dan melengkapi Borang S1.03 Hasil Penilaian
Uji Kelayakan Proposal (Lampiran 5.3), kemudian hasilnya disampaikan kepada
Kaprodi. Rentang waktu penilaian dilakukan selama 1 minggu.
(4) Kaprodi menyampaikan hasil review dari tim dosen penguji kepada mahasiswa dan
Dosen Pembimbing untuk ditindaklanjuti.
(5) Jika terdapat ketidaksepakatan antara tim dosen penguji dengan Dosen Pembimbing
terkait hasil penilaian proposal, maka Kaprodi dapat menunjuk dosen penguji ketiga
dan/atau membuat keputusan terkait hasil penilaian proposal tersebut.

4.3.3 Prosedur Pengecekan Plagiarisme
Sebelum pendaftaran sidang akhir, mahasiswa wajib melakukan uji kemiripan naskah skripsi
sebagai salah satu syarat pendaftaran sidang. Hal ini dilakukan dalam rangka penjaminan
mutu naskah skripsi dan unutk membangun integritas akademik mahasiswa, pencegahan
plagiarism dan implementasi 9 nilai UI. Seluruh naskah skripsi wajib lolos uji kemiripan
menggunakan perangkat lunak Turnitin atau Ithenticate. Uji kemiripan dilakukan mulai dari
pendahuluan hingga kesimpulan, dengan salah satu cara berikut:
(1) Mengirimkan email permohonan uji kemiripan ke bagian Knowledge Editing and
Plagiarism Perpustakaan Pusat UI (lpp.lib@ui.ac.id) dengan melampirkan file naskah
skripsi. Hasil pengujian dapat diperoleh dalam waktu 24 jam.
(2) Menggunakan sistem otentik UI (http://otentik.ui.ac.id/)
Hasil uji kemiripan yang dapat diterima adalah tidak lebih dari 20% secara total, atau
kemiripan dengan sumber utama tidak lebih dari 5%. Apabila dalam kasus tertentu syarat
hasil uji kemiripan ini sulit terpenuhi, ujian sidang skripsi tetap dapat dilakukan dengan
menyertakan keterangan dari Dosen Pembimbing yang disetujui oleh Ketua Program Studi
(Lampiran 5.12). Tim penguji skripsi akan memutuskan apakah skripsi dapat diterima atau
perlu dilakukan parafrase lebih lanjut untuk memenuhi persyaratan persentase kemiripan
yang diperbolehkan.
4.3.4 Prosedur Pengumpulan Skripsi
Pelaksanaan sidang tugas akhir dapat dilakukan sepanjang semester berjalan, jika Dosen
Pembimbing menilai mahasiswa sudah layak untuk sidang. Batas akhir pelaksanaan sidang
untuk dapat mengikuti wisuda pada periode tertentu ditetapkan berdasarkan Kalender
Akademik yang ditentukan oleh Universitas Indonesia, yang dapat dilihat pada laman SIAKNG.
Dengan adanya kondisi pandemi Covid-19, maka sidang dilakukan secara daring,
menggunakan platform MS Teams. Mahasiswa dan dosen dapat mengakses platform ini

menggunakan akun SSO yang diberikan oleh UI. Seluruh proses pengumpulan dokumen juga
dilakukan secara daring, menggunakan fasilitas SharePoint yang terdapat pada MS Teams.
Informasi mengenai SharePoint dan aksesnya diberikan melalui grup whatsapp skripsi di
Departemen Matematika.
Prosedur pengumpulan skripsi adalah sebagai berikut:
1. Mengunggah file Borang05-Pendaftaran-Skripsi (Lampiran 5.4) dan lampiran-

lampirannya ke dalam SharePoint. Yang perlu diperhatikan adalah:
✓ Mengisi data mahasiswa secara lengkap di Borang S1.05 tersebut, termasuk
tanda tangan mahasiswa, lalu memindainya.
✓ Menyiapkan lampiran nomor 3, 4, 5, 6, 7, lalu memindainya.
✓ Membaca file Borang06-Rubrik Penilaian Skripsi untuk mengetahui
komponen apa saja yang dinilai dalam ujian skripsi.
✓ Tidak perlu mengumpulkan Pas Foto saat ini dan tidak perlu mencari tanda
tangan petugas PAF (untuk menghindari infeksi Covid-19).
2. Menggunggah file skripsi draft atau skripsi final, dan hasil uji kemiripan naskah

skripsi, dalam format pdf ke dalam sistem SharePoint. File skripsi draft bisa
diperbarui dengan cara menggunggah file skripsi final ke dalam sistem tersebut
paling lambat 10 hari sebelum ujian skripsi berlangsung.
3. Mengusulkan waktu ujian skripsi dan 3 nama dosen penguji (2 nama harus sesuai

dengan nama dosen yang mereview proposal ujian skripsi).

Catatan:
1. Penentuan waktu ujian skripsi dan dosen penguji sepenuhnya adalah hak Ketua

Program Studi.
2. Semua file yang diunggah ke sistem tersebut wajib diunggah pula ke Ruang Ujian
Skripsi program sarjana masing-masing di kegiatan assignments mahasiswa. Hal
ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sistem tersebut tidak berjalan dengan baik
atau crash.
3. Informasi Pendaftaran Ujian Skripsi ini bisa berubah untuk menyesuaikan sistem on-

line pendaftaran ujian skripsi yang dibuat fakultas.

4.3.5 Prosedur Sidang dan Penilaian Skripsi
1. Ketua Program Studi menentukan tim dosen penguji dan jadwal pelaksanaan sidang.
Penentuan tim dosen penguji dilakukan dengan mengutamakan dosen penguji
proposal, kesesuaian jadwal tim dosen penguji dan pemerataan beban kerja dosen.
2. Tim dosen penguji terdiri dari Ketua Sidang (bergelar S3), Sekretaris Sidang, dan
Dosen Pembimbing skripsi.
3. Paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan, tim dosen penguji sudah mendapatkan
undangan sidang yang berisi informasi pelaksanaan sidang, dokumen mahasiswa dan
borang penilaian sidang (Borang S1.06. Rubrik Penilaian Skripsi, Borang S1.07
Rekapitulasi Penilaian Skripsi, Borang S1.08 Berita Acara Ujian Skripsi).
4. Pelaksanaan sidang dilakukan pada MS Teams, pada ruangan yang telah disiapkan
oleh Fakultas dan/atau Kaprodi.
5. Sidang dilakukan selama maksimal 100 menit, yang terdiri dari: maksimal 30 menit
presentasi mahasiswa tanpa interupsi, 60 menit tanya jawab dengan dosen penguji,
dan 10 menit untuk diskusi penentuan hasil oleh tim dosen penguji.
6. Hasil sidang diumumkan pada saat itu juga. Jika ada ketidaksepakatan terkait
penilaian hasil sidang, maka Ketua Sidang dapat meminta Ketua Program Studi untuk
hadir dan memberikan solusi.
7. Mahasiswa wajib melakukan perbaikan skripsi (jika ada) sesuai rekomendasi dari tim
penguji sidang pada tenggat waktu yang diberikan.
8. Jika mahasiswa dinilai belum layak lulus sidang, maka dapat dilakukan sidang ulang
paling cepat 2 minggu dari waktu pelaksanaan sidang saat itu.
4.3.6 Hal-Hal Lain Sesudah Sidang
Sesudah pelaksanaan sidang, mahasiswa wajib melakukan perbaikan naskah skripsi
berdasarkan rekomendasi dari tim penguji sidang. Sesudah dilakukan perbaikan, dengan
supervisi dari dosen pembimbing, maka mahasiswa menyerahkan hasil perbaikannya kepada
tim dosen penguji sidang. Jika tim dosen penguji sidang sudah menyetujui perbaikan yang
dilakukan, maka selanjutnya untuk membubuhkan tanda tangan pada Lembar Pengesahan
Skripsi.
Selain itu, mahasiswa juga perlu menggunggah naskah ringkas skripsi pada laman
perpustakaan ui, seperti tercantum pada grafis berikut.

Penulisan naskah ringkas mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh UI (Lampiran 5.10).
Sebelum diunggah, naskah ringkas tersebut harus diperiksa dan disetujui oleh Dosen
Pembimbing skripsi, dinyatakan dalam Formulir Persetujuan Unggah dan Perencanaan
Publikasi Naskah Ringkas (Lampiran 5.11).

BAB 5 LAMPIRAN
5.1 Borang S1.01 Persetujuan Pelaksanaan Skripsi oleh Pembimbing Akademik
S1.01 PERSETUJUAN PELAKSANAAN SKRIPSI
PROGRAM SARJANA FMIPA UI

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa :
Nama

:

NPM

:

Bidang Ilmu

:

Jumlah SKS yang diperoleh :
Telah memenuhi syarat dan kewajiban untuk melaksanakan Skripsi.

Depok, ......20...
Departemen Matematika FMIPA UI
Pembimbing Akademik,

(_______________________________)
NIP/NUP.

5.2 Borang S1.02 Kesediaan Sebagai Pembimbing Skripsi
S1.02 KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM SARJANA FMIPA UI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIP/NUP

:

Instansi

:

Bersedia menjadi pembimbing I Skripsi, dan
Nama

:

NIP/NUP

:

Instansi

:

Bersedia menjadi pembimbing II Skripsi
dari mahasiswa Program Sarjana Departemen Matematika FMIPA Universitas Indonesia di
bawah ini:
Nama

:

NPM

:

Judul Skripsi :
Demikian surat kesediaan membimbing ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.
Depok, ......20...

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

(Nama dosen)
NIP/NUP.

(Nama Dosen)
NIP/NUP.

5.3 Borang S1.03 Hasil Penilaian Uji Kelayakan Proposal
S1.03 HASIL PENILAIAN UJI KELAYAKAN PROPOSAL
PROGRAM SARJANA FMIPA UI

Nama

: .................................................

NPM

: ..................................................

Topik/Judul Skripsi : ............................................................................................................
............................................................................................................
Hari/Tanggal

: ..................................

Rekomendasi*): a. Dilanjutkan tanpa perbaikan
b. Dilanjutkan dengan perbaikan (saran perbaikan terlampir)
c. Ditolak

Dosen penilai,

(
)
NIP.

*) pilih salah satu

CATATAN: Form ini dikembalikan ke KaProdi S1 setelah pelaksanaan kegiatan tersebut.

Lampiran HASIL PENILAIAN UJI KELAYAKAN PROPOSAL

Saran perbaikan:

5.4 Borang S1-05: Pendaftaran Ujian Skripsi
Borang ini dapat diunduh pada laman berikut: Borang-Pendaftaran-Skripsi.pdf (ui.ac.id)

S1.05 PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI
PROGRAM SARJANA FMIPA UI
Bersama ini saya:
Nama

: ……………………………………………………

NPM

: ……………………………………………………

Program Studi

:………………………………../S1 Reguler/S1 Paralel*)

No telp/HP

: ……………………………………………………

Mengajukan permohonan pendaftaran Ujian Skripsi periode Gasal/Genap*) ………………… dan menyatakan bahwa
semua lampiran persyaratan tidak mengandung kesalahan. Jika setelah ijazah dan transkrip dicetak berdasarkan data
tersebut masih terdapat kesalahan, maka resiko menjadi tanggung jawab saya sendiri.
Depok, ……………………20…………
Mahasiswa,

(……………………………………....)

Diisi oleh Petugas Pusat Administrasi Fakultas MIPA-UI
Verifikasi lampiran persyaratan
No
1
2
3

4
5
6
7
8

Berkas

Kelengkapan

Surat keterangan Program Studi bahwa telah memenuhi semua persyaratan sesuai masukan dari Dosen
PA dan Dosen Pembimbing Skripsi dan disertai nama panitia ujian
Bukti Upload Pengunggahan Karya Ilmiah ke lib.ui.ac.id/unggah**)
Print Out Data Akademis (ringkasan) dari SIAK-NG
Print Out Riwayat Akademis (berdasarkan Term & MK) dari SIAK-NG
Print Out Status Akademis dari SIAK-NG
Tidak memiliki tunggakan keuangan
Print Out pembayaran SPP dari SIAK-NG
Print Out MK Spesial, Judul bhs Indonesia dan bhs Inggris (Huruf besar di setiap awal kata kecuali
kata sambung) dan pembimbing dari SIAK NG
Bukti jadwal bimbingan min 8 x pertemuan dari SIAK-NG
Print Out Isian Data Mahasiswa (IDM) (Huruf Besar di Setiap Awal Kata) dari SIAK NG
Menyerahkan Pas Foto Studio Hitam Putih 3x4 (2 lembar kertas doff diberi nama, NPM, Prodi/Dept.
Pakaian : Pria memakai jas berdasi, Wanita blazer)
Sudah Membaca Rubrik Penilaian Skripsi

9
Ket. :
- Berkas dimasukkan ke dalam map plastik warna putih
*) Coret yang tidak perlu
**) Diselesaikan paling lambat 1 bulan setelah Ujian Skripsi sebagai syarat pengambilan Surat Keterangan
Lulus/Ijazah (dapat dilihat dikalender akademik.)
Syarat dinyatakan lengkap
PAF,

(………………………………)

TANDA BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI
Pusat Administrasi Fakultas MIPA-UI menyatakan bahwa;
Nama

: …………………………………….

NPM

: ……………………………………..

Program Studi : ……………………………. S1 Reguler/S1 Paralel
No telp/HP

: ……………………………………………………

Telah melakukan pendaftaran untuk mengikuti ujian Skripsi

Depok, …….…,…………….20…….
Syarat dinyatakan lengkap,
PAF,

(……………………………………)

5.5 Borang S1.06. Rubrik Penilaian Skripsi
S1.06 RUBRIK PENILAIAN SKRIPSI
FMIPA UI
Nama mahasiswa

:

NPM

:

NO

ASPEK

1.

Sistematika dan
teknik penulisan
sesuai pedoman

2.

Pendahuluan
(judul, rumusan
masalah, tujuan)
dan
hipotesis
penelitian

PENILAIAN
TIDAK MEMADAI

KURANG

CUKUP

BAIK

< 70

Tidak
mengandung
sebagian
besar
butir-butir
yang
dinilai
dalam
Aspek 1.

(70 - 74,9)

▪ Penulisan
(abstrak
–
referensi)
kurang
sistematis;
▪ pendahuluan
kurang
mengandung
latar
belakang,
▪ tinjauan pustaka, teori dan
konsep kurang relevan
dengan masalah penelitian,
▪ metode penelitian belum
sesuai tujuan penelitian,
▪
referensi kurang
relevan
dan
kurang
kredibel (sebagian bukan
peer-reviewed atau situs
web organisasi resmi)
▪
Penggunaan bahasa
dan istilah formal, dapat
dimengerti, sesuai tata
bahasa Indonesia (SPOK)
tapi inkonsisten dan
tidak terkait;

(75 - 79,9)

▪ Penulisan
(abstrak
–
referensi)
sistematis
sesuai
pedoman
penulisan;
▪ pendahuluan mengandung
latar belakang,
▪ tinjauan pustaka, teori dan
konsep relevan dengan
masalah penelitian,
▪ metode penelitian belum
sesuai tujuan penelitian,
▪ referensi kurang relevan
dan kurang kredibel
(sebagian bukan peerreviewed atau situs web
organisasi resmi).
▪ Penggunaan bahasa dan
istilah
formal,
dapat
dimengerti, sesuai tata
bahasa Indonesia (SPOK)
dan konsisten;

(80 - 84,9)

▪ Penulisan
(abstrak
–
referensi) sistematis sesuai
pedoman penulisan;
▪ pendahuluan mengandung
latar belakang,
▪ tinjauan pustaka, teori dan
konsep relevan dengan
masalah penelitian,
▪ metode
penelitian
mendukung
tujuan
penelitian,
▪ referensi kurang relevan
namun kredibel (peerreviewed atau situs web
organisasi resmi).
▪ Penggunaan bahasa dan
istilah
formal,
dapat
dimengerti, sesuai tata
bahasa Indonesia (SPOK)
dan konsisten;

(85 - 100)

▪ Penulisan (abstrak –
referensi)
sistematis
sesuai
pedoman
penulisan;
▪ pendahuluan
mengandung
latar
belakang,
▪ tinjauan pustaka, teori
dan
konsep
relevan
dengan
masalah
penelitian,
▪ metode
penelitian
mendukung
tujuan
penelitian,
▪ referensi relevan dan
kredibel (peer-reviewed
atau situs web organisasi
resmi).
▪ Penggunaan bahasa dan
istilah formal, dapat
dimengerti, sesuai tata
bahasa Indonesia (SPOK)
dan konsisten;




▪ Latar belakang kurang
jelas
memunculkan
masalah,
▪ tujuan belum menjawab
masalah


▪ Latar belakang kurang
jelas
memunculkan
masalah,
▪ tujuan
menjawab
sebagian
masalah


▪
Latar
belakang
jelas
memunculkan
masalah,
▪
tujuan menjawab
masalah


▪ Latar belakang jelas
memunculkan masalah,
▪ tujuan menjawab masalah
(sintesis/analisis/karakteri
sasi/

▪ Tidak
keterkaitan
sama lain.

ada
satu

SANGAT BAIK

NILAI

3.

Substansi

4.

Metode
analisis data

5.

Penarikan
kesimpulan

dan


▪ Permasalahan
dibahas
secara
dangkal
▪ Konsep
ilmu
terkait digunakan
dengan
kurang
tepat dan kurang
konprehensif
▪ Tujuan riset tidak
tercapai

▪ Diskusi
kurang
jelas;
▪ data
sulit
dimengerti
dan
kurang mendukung
topik
penelitian
serta tidak original.


Kesimpulan
tidak
dibuat
berdasarkan hasil
penelitian
dan
pembahasan yang
ada.

(sintesis/analisis/karakteris
asi/ evaluasi/rekonstruksi)
dengan hipotesa kurang
terkait dengan masalah.

(sintesis/analisis/karakteris
asi/ evaluasi/rekonstruksi)
dengan hipotesa kurang
terkait dengan masalah.

(sintesis/analisis/karakteris
asi/ evaluasi/rekonstruksi)
dengan hipotesa kurang
terkait dengan masalah.

evaluasi/rekonstruksi)
dengan hipotesa terkait
dengan masalah.


▪ Permasalahan
dibahas
secara dangkal
▪ Konsep
ilmu
terkait
digunakan dengan kurang
tepat
dan
kurang
konprehensif
▪ Tujuan riset
tercapai
sebagian


▪ Permasalahan
yang
dibahas kurang dalam
▪ Konsep
ilmu
terkait
digunakan dengan tepat
namun
kurang
konprehensif
▪ Tujuan riset
tercapai
sebagian


▪ Permasalahan
yang
dibahas
memiliki
kedalaman dan keluasan
yang cukup
▪ Konsep
ilmu
terkait
digunakan dengan tepat
dan konprehensif
▪ Tujuan riset tercapai


▪ Permasalahan
yang
dibahas
memiliki
kedalaman dan keluasan
yang tinggi
▪ Konsep ilmu terkait
digunakan dengan tepat
dan konprehensif
▪ Tujuan riset tercapai


▪
Diskusi
mengandung
hubungan
kurang jelas di antara
semua
analisis
data;
komparasi data kurang
didukung
oleh
teori
terkait;
▪
informasi
data
cukup
dimengerti
(gambar, tabel, grafik
cukup dimengerti) dan
cukup mendukung topik
penelitian serta original.

Kecermatan dalam
menyimpulkan
hasil
penelitian
terkait
pembahasan
kurang
mencukupi dan kurang
menjawab masalah dan
tujuan penelitian


▪
Diskusi
mengandung
hubungan
cukup jelas di antara
semua analisis data;
▪
komparasi
data
cukup didukung oleh teori
terkait;
▪
informasi
data
cukup
dimengerti
(gambar, tabel, grafik
cukup dimengerti) dan
cukup mendukung topik
penelitian serta original.

Kecermatan dalam
menyimpulkan
hasil
penelitian
terkait
pembahasan mencukupi
namun
kurang
menjawab masalah dan
tujuan penelitian


▪ Diskusi
mengandung
hubungan sangat jelas di
antara semua analisis data;
▪ komparasi data cukup
didukung
oleh
teori
terkait;
▪ informasi data cukup
dimengerti
(gambar,
tabel,
grafik
cukup
dimengerti) dan cukup
mendukung
topik
penelitian serta original.


▪ Diskusi
mengandung
hubungan sangat jelas di
antara semua analisis
data;
▪ komparasi data didukung
oleh teori terkait;
▪ informasi data yang detail
(gambar, tabel, grafik
mudah dimengerti) dan
sangat mendukung topik
penelitian serta original.


Kecermatan dalam
menyimpulkan
hasil
penelitian
terkait
pembahasan sudah baik
namun
kurang
menjawab masalah dan
tujuan penelitian.


Kecermatan
dalam
menyimpulkan
hasil
penelitian
terkait
pembahasan sangat baik
dan menjawab masalah
dan tujuan penelitian.

6

Presentasi
penelitian

hasil


▪ Presentasi
terstruktur,
▪ tidak fokus
penelitian
dilakukan,
▪ persiapan
presentasi
lemah.

tidak
pada
yang
bahan
yang

7.

Diskusi
penelitian

hasil


▪ Tidak
menjawab
sebagian besar atau
keseluruhan
pertanyaan
▪ tidak
berargumentasi.

8

Proses
penyelesaian
skripsi dan sikap
ilmiah
*(tambahan
untuk
pembimbing)


Proses
penyusunan
proposal
hingga
skripsi
tidak
meningkatkan
kualitas skripsi.


▪ Presentasi
kurang
terstruktur,
▪ menggunakan
susunan
kalimat
dan
bahasa
kurang baik,
▪ memiliki sikap kurang
baik,
▪ kurang
fokus
pada
penelitian yang dilakukan,
▪ persiapan bahan presentasi
kurang baik.

▪ Kurang dapat menjawab
pertanyaan dengan jelas,
lugas, tepat, baik/santun,
▪ sedikit
berargumentasi
berdasarkan bukti data.


▪ Presentasi
cukup
terstruktur,
▪ menggunakan
susunan
kalimat dan bahasa cukup
baik,
▪ memiliki sikap cukup
baik,
▪ cukup
fokus
pada
penelitian yang dilakukan,
▪ persiapan bahan presentasi
cukup baik.

▪ Cukup dapat menjawab
pertanyaan dengan jelas,
lugas, tepat, baik/santun,
▪ berargumentasi
berdasarkan
sebagian
bukti data.



Presentasi cukup
terstruktur,

menggunakan
susunan
kalimat
dan
bahasa baik,

memiliki
sikap
baik,

cukup fokus pada
penelitian yang dilakukan,

persiapan
bahan
presentasi cukup baik.


Dapat menjawab
pertanyaan dengan jelas,
lugas, tepat, baik/santun,

berargumentasi
berdasarkan
sebagian
bukti data.


▪ Presentasi
sangat
terstruktur,
▪ menggunakan
susunan
kalimat dan bahasa baik,
▪ memiliki sikap baik,
▪ sangat
fokus
pada
penelitian
yang
dilakukan,
▪ persiapan
bahan
presentasi sangat baik.


▪ Proses
penyusunan
proposal hingga skripsi
kurang
meningkatkan
kualitas skripsi,
▪ mengikuti
sebagian
petunjuk
dosen
pembimbing,
▪ berkomunikasi
kurang
efektif,
▪ kualitas
revisi
yang
dilakukan kurang baik.


▪ Proses
penyusunan
proposal hingga skripsi
cukup
meningkatkan
kualitas skripsi,
▪ mengikuti
sebagian
petunjuk
dosen
pembimbing,
▪ berkomunikasi
cukup
efektif,
▪ kualitas
revisi
yang
dilakukan cukup baik.


▪ Proses
penyusunan
proposal hingga skripsi
meningkatkan
kualitas
skripsi,
▪ mengikuti petunjuk dosen
pembimbing,
▪ berkomunikasi efektif,
▪ kualitas
revisi
yang
dilakukan cukup baik.


▪ Proses
penyusunan
proposal hingga skripsi
sangat
meningkatkan
kualitas skripsi,
▪ mengikuti petunjuk dosen
pembimbing,
▪ berkomunikasi efektif,
▪ kualitas
revisi
yang
dilakukan sangat baik.


▪ Dapat
menjawab
pertanyaan dengan jelas,
lugas,
tepat,
sangat
baik/santun,
▪ berargumentasi
berdasarkan bukti data.

Nilai total
Nilai rata-rata

*Keterangan:
Depok, …..
1. Pemberian nilai: 0 – 100
Pembimbing/Penguji
2. Rentang nilai: 85 - 100 (A), 80 - 84,9 (A-), 75 - 79,9 (B+), 70 - 74,9 (B),
65 - 69,9 (B-), 60 - 64,9 (C+), 55 - 59,9 (C), 40 - 54,9 (D)
3. Jika nilai rata-rata < 70, maka mahasiswa memperbaiki skripsi dan mengulang sidang, sidang ulangan

dapat dilakukan paling cepat dua minggu setelah sidang sebelumnya dengan menyertakan surat (
pernyataan mahasiswa dengan persetujuan pembimbing, bahwa skripsi telah diperbaiki sesuai dengan
masukan panitia ujian.
4. Pembimbing mengisi Aspek 1-8, dan Penguji mengisi Aspek 1-7

)

Catatan:
1. Rubrik ini diberikan kepada anggota panitia ujian bersama dengan draft Skripsi minimal 5 hari kerja sebelum tanggal ujian Skripsi
2. Di akhir ujian Skripsi, setiap penguji harus telah mengisi semua aspek penilaian pada rubrik ini. Untuk setiap aspek penilaian yang nilainya
kurang atau sangat kurang, penjelasan singkat harus diberikan.
3. Rubrik ini harus dilengkapi, bahkan jika panitia ujian merasa bahwa Skripsi tidak layak.
4. Karena rubrik yang sudah diisi harus diperlakukan sebagai rahasia, maka rubrik tersebut harus diserahkan kepada Ketua ujian Skripsi,
bukan kepada mahasiswa.

PENJELASAN/MASUKAN UNTUK PERBAIKAN SKRIPSI
MENURUT ASPEK PENILAIAN

Nama mahasiswa

:

NPM

:

N
O

ASPEK

1.

Sistematika dan teknik
penulisan
sesuai
pedoman

2.

Pendahuluan
rumusan
tujuan) dan
penelitian

3.

Substansi

4.

Metode dan analisis data

5.

Penarikan kesimpulan

6.

Presentasi
penelitian

7.

Diskusi hasil penelitian

8.

Proses
penyelesaian
skripsi dan sikap ilmiah
*(tambahan
untuk
pembimbing)

PENJELASAN/MASUKAN

(judul,
masalah,
hipotesis

hasil

Depok, ……………………. 20…
Pembimbing/Penguji

(
NIP
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5.6 Borang S1.07 Rekapitulasi Penilaian Skripsi
S1.07 REKAPITULASI PENILAIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SARJANA FMIPA UI
Nama Mahasiswa
Nomor Pokok Mahasiswa
Topik Skripsi
:

:
:

NAMA PEMBIMBING

NILAI
RATARATA *

NILAI RATAANGKA
RATA
AKHIR **
PEMBIMBING

NAMA PENGUJI

NILAI
RATARATA *

NILAI RATARATA
PENGUJI

NILAI
AKHIR

* NILAI RATA-RATA antar penilai tidak boleh berbeda ≥ 15
**ANGKA AKHIR : (60% x Nilai Rata-Rata Pembimbing) + (40% x Nilai Rata-Rata
Penguji)
NILAI AKHIR
:
NILAI
NILAI ANGKA
BOBOT
HURUF
85 ≤ AA ≤ 100
A
4.0
80 ≤ AA < 85
A3.7
75 ≤ AA < 80
B+
3.3
70 ≤ AA < 75
B
3.0
65 ≤ AA < 70
B2.7
60 ≤ AA < 65
C+
2.3
55 ≤ AA < 60
C
2.0
40 ≤ AA < 50
D
1.0
AA < 40
E
0
Depok, ………………20..
Ketua Sidang

(
NIP.
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5.7 Borang S1.08 Berita Acara Ujian Skripsi
S1.08 BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SARJANA FMIPA UI
I.

Panitia Ujian Skripsi :
Pada hari
:
Tanggal
:
Ujian Skripsi :
Di mulai pukul
:
Hingga selesai pukul :
Dengan keadaan
:

II. Untuk yang ke
:
Nama Mahasiswa
:
Nomor Pokok Mahasiswa
:
III. Dengan Judul Skripsi:

IV. K E P U T U S A N
Dalam ujian tersebut, calon dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS* dengan hasil akhir**
.........................................................................................................................................…
sehingga mahasiswa yang bersangkutan harus/tidak harus* kembali untuk menempuh
Ujian Skripsi Departemen Matematika FMIPA-UI berikutnya.
V.

PANITIA SIDANG UJIAN SKRIPSI
Panitia Ujian Skripsi harus membubuhkan tanda tangan pada lembar Berita Acara
sebagai bukti bahwa Ujian ini beserta hasilnya dianggap sah.
KETUA

(
NIP.

SEKRETARIS

)

(
NIP.

ANGGOTA
N A M A:

TANDA TANGAN

1.

1.

2.

2.

*)Coret yang tidak perlu
**)Nilai angka dan terbilang disertai nilai huruf
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)

5.8 Template proposal skripsi dalam word

Proposal Skripsi

Usulan Judul Skripsi

Diajukan oleh
Nama Mahasiswa
(NPM, alamat.email@sci.ui.ac.id)

Dosen Pembimbing
Nama Dosen 1
Nama Dosen 2

Program Studi S1 Statistika
Departemen Matematika FMIPA UI
Depok, … 20..

32

Ringkasan Proposal

1
2
3

Bagian ini berisi ikhtisar yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, keterangan

4

mengenai data (jika ada), hasil yang diharapkan. Bagian ini dibuat untuk memudahkan dosen

5

pembimbing dan dosen penguji untuk mengerti secara cepat isi proposal skripsi. Ringkasan

6

ini maksimal 1 halaman.

7
8

Fasilitas nomor baris jangan dimatikan agar proses review oleh dosen penguji dapat berjalan

9

lebih mudah.

10

Gunakan Tata Bahasa Indonesia yang baku.

11

Gunakan jarak baris 1,5.

12

Paragraf rata kiri dan kanan.

13
14

1. Pendahuluan

15

Bagian ini berisi latar belakang, motivasi, sejarah, aplikasi (jika ada), informasi data yang

16

digunakan (jika ada) yang berkaitan dengan topik skripsi.

17

Bagian ini 1 - 2 halaman.

18
19

2. Teori pendukung

20

Bagian ini berisi studi literatur singkat dan konsep Matematika yang memberikan gambaran

21

umum mengenai topik skripsi yang diajukan.

22

Bagian ini 2 – 4 halaman.

23
24

3. Masalah Penelitian

25

Bagian ini berisi masalah yang akan dibahas dalam skripsi mahasiswa.

26

33

27

4. Tujuan Penelitian

28

Bagian ini berisi tujuan. Perhatikan judul, masalah dan tujuan harus selaras!

29
30

5. Batasan Penelitian

31

Bagian ini berisi batasan penelitian di sini.

32
33

6. Langkah kerja

34

Bagian ini memuat garis besar langkah-langkah kerja yang akan dilakukan mahasiswa untuk

35

mencapai tujuan penelitian yang diinginkan (boleh ditambahkan flow chart).

36

Contoh 1:

37

Topik: Post-pruning dengan metode Bayesian pada decision tree.

38

Langkah kerja:

39

a. Membahas metode decision tree dengan Bayesian post-pruning.

40

b. Membuat simulasi numerik decision tree dengan Bayesian post-pruning.

41

c. Mengaplikasikan program yang telah dibuat pada data.

42

d. Mengevaluasi kinerja metode yang digunakan.

43

Pada Contoh 1, kekhasannya adalah metode post-pruningnya.

44
45

Contoh 2:

46

Topik: Determinan tensor

47

Langkah kerja:

48

1. Memahami tensor.

49

2. Memahami kriteria determinan tensor.

50
51

Contoh 3:

52

Topik: Model penyebaran virus corona
34

53

Langkah kerja:

54

1. Mempelajari epidemiologi virus corona

55

2. Mempelajari model penyebaran virus corona yang sudah ada

56

3. Mengkonstruksi model baru (berikan diagram transmisi dan modelnya)

57

4. Menganalisa model yang dikonstruksi

58

5. Mensimulasikan model yang dikonstruksi

59
60

7. Jadwal penelitian

61

Bagian ini berisi tabel yang memuat waktu pelaksanaan setiap langkah kerja pada bagian 6.

62

Langkah Kerja di atas.

63
64
65
66
67

Daftar Pustaka

68
69

Semua pustaka yang tercantum di bagian ini adalah yang dirujuk pada Bagian 1 dan Bagian

70

2.

71

Penulisan pustaka mengikuti PEDOMAN TEKNIS PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

72

UNIVERSITAS

73

http://lib.ui.ac.id/unduh/unduh/TA_UI.pdf?id=1

INDONESIA

(edisi

74
75
76
77
78

35

revisi)

pada

link

5.9 Template proposal skripsi dalam latex
Template ini dapat diakses di tautan berikut: template proposal - Online LaTeX Editor
Overleaf

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[top=3cm, left=4cm, right=3cm, bottom=3cm]{geometry}
\usepackage{amsthm,amsmath,amssymb}
%\usepackage{natbib}
\usepackage{lineno}
\usepackage{float}
\def\figurename{Gambar}
\def\tablename{Tabel}
\usepackage{url}
\renewcommand\refname{Daftar Pustaka}
\begin{document}
\linespread{1.25} %jarak baris 1,5
\begin{center}
\huge

Proposal Skripsi
\vskip2cm
\centerline{\includegraphics[scale=0.4]{logo_ui}}
\vskip2cm
\Large
Tulis Judul Proposal Penelitian di Sini
\vskip2cm
\large
Diajukan oleh \\
\bigskip
36

Nama Mahasiswa \\
\medskip % Alamat email harus menggunakan @sci.ui.ac.id
(NPM, username@sci.ui.ac.id)
\vskip1cm

Dosen Pembimbing\\

[Tulis Nama Dosen Pembimbing]\\

\vskip2cm
\LARGE
Program Studi S1 Statistika \\
Departemen Matematika FMIPA UI \\
Depok, Bulan Tahun
\end{center}

\newpage
% Halaman Abstrak
\linenumbers
\LARGE
\centerline{Ringkasan Proposal}
\vskip1.5cm
\normalsize

Tulis ringkasan proposal di sini.
Ringkasan harus memuat latar belakang, tujuan penelitian,
keterangan singkat data (jika ada) dan metode yang diajukan.
Termasuk juga harus memuat rencana target capaian hasil penelitian.

\newpage
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\section{Pendahuluan}

Bagian ini berisi latar belakang, motivasi, sejarah, aplikasi (jika ada), informasi data yang
digunakan (jika ada) yang berkaitan dengan topik skripsi.
Berdasarkan pembahasan ini, bangun argumen kenapa topik yang diajukan layak untuk
menjadi topik skripsi. Jika skripsi berupa aplikasi, maka harus diberikan argumen yang kuat
kenapa metode yang diajukan merupakan pilihan yang optimal untuk permasalahan data yang
ada.
Bagian ini 1 - 2 halaman.

\section{Teori Pendukung}

Bagian ini berisi studi literatur singkat dan konsep Matematika dan Statistika yang
memberikan gambaran umum mengenai topik skripsi yang diajukan.
Secara keseluruhan, bagian ini sekitar 2 – 4 halaman.

\subsection{Pendahuluan Teori Pendukung}
Tuliskan ringkasan secara umum dari teori pendukung untuk metode/teori utama yang akan
dibahas pada skripsi. Pada bagian ini, mungkin Anda perlu menuliskan rumus umum, misal
$d(x_i,y_i)=\sqrt{(x_{i1}-y_{i1})^2+...+(x_{ip}-y_{ip})^2}$ untuk menyatakan jarak
\textit{Euclidean} antara vektor $x_i$ dan vektor $y_i$, dimana kedua vektor berdimensi$p$.
Jika rumus ingin dituliskan secara terpisah, dapat juga dinyatakan sebagai berikut:
\begin{equation}
d(x_i,y_i)=\sqrt{(x_{i1}-y_{i1})^2+...+(x_{ip}-y_{ip})^2}
\end{equation}

\subsection{Teori Pendukung 1 }
Pada bagian ini dibahas topik tertentu yang mendukung teori utama skripsi. Pembahasan
tidak perlu mendalam, hanya sekitar 2-3 paragraf hingga maksimal 1 halaman. Jika ada
rumus atau konsep yang dikutip dari buku referensi atau sumber lain, jangan lupa sertakan
sitasinya, seperti contoh berikut.

\textbf{Teorema 2.1.} \textit{Misal $G$ adalah graf terhubung dengan order $\geq 3$
mengandung $p_i$ simpul dengan derajat $i$, maka}
38

\[
s(G) \geq \max_{1\leq i \leq \Delta(G)} \left\{ \frac{p_i -1}{i}+1\right\}.
\]
\begin{flushright}
(Chartrand dkk., 1988)
\end{flushright}

\subsection{Teori Pendukung 2}

Lakukan hal yang serupa seperti pada bagian sebelumnya, jika diperlukan; dan diulangi untuk
Teori Pendukung 3 dan seterusnya (jika diperlukan), dengan ketentuan total halaman Bagian
2 adalah sekitar 2-4 halaman.

\section{Masalah Penelitian}
Bagian ini berisi masalah yang akan dibahas dalam skripsi mahasiswa.

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:
\begin{enumerate}
\item Pertanyaan penelitian 1?
\item Pertanyaan penelitian 2? dan seterusnya
\end{enumerate}

\section{Tujuan Penelitian}
Bagian ini berisi tujuan. Perhatikan judul, masalah dan tujuan harus selaras! Perhatikan
taksonomi Bloom dalam pemilihan redaksioanal kata kerja untuk tujuan penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
\begin{enumerate}
\item Tujuan penelitian 1, menjawab pertanyaan penelitian 1.
\item Tujuan penelitian 2, menjawab pertanyaan penelitian 2. Dan seterusnya
\end{enumerate}
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\section{Batasan Penelitian}
Bagian ini berisi batasan penelitian di sini (jika ada).

\section{Langkah kerja}
Bagian ini memuat \textbf{garis besar} langkah-langkah kerja yang akan dilakukan
mahasiswa untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan (boleh ditambahkan
\textit{flow chart}). Sebagai contoh,

Langkah kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
\begin{enumerate}
\item Studi literatur mengenai [tuliskan topik skripsi].
\item Merancang kuesioner.
\item Melakukan pengambilan data.
\item \textit{Pre-processing, modelling, processing} dan analisis data.
\item Melakukan evaluasi dan diagnostik model, intepretasi hasil.
\item Penulisan skripsi.
\end{enumerate}

\section{Jadwal penelitian}
\begin{table}[H]
\begin{tabular}{ | p{0.5cm} | p{4cm} | p{0.8cm} | p{0.8cm} | p{0.8cm} | p{0.8cm} |
p{0.8cm} | p{0.8cm} |}
\hline
No.
&
\multicolumn{1}{c|}{Langkah
& Jul & Agu & Sep & Okt & Nov & Des \\ \hline
1. & Studi literatur & X

&

2.&Merancang kuesioner &

&
&X

3.&Melakukan pengambilan data &

&

&

&

&

&X

&X

&
&
&

Kerja}

\\ \hline
&

\\ \hline

&

&

4. & \textit{Pre-processing, modelling, processing} dan analisis data. & &
& \\ \hline
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\\ \hline
&X

&X &

5. & Melakukan evaluasi dan diagnostik model, intepretasi hasil. &
& \\ \hline

&

6. & Penulisan skripsi. &

\\ \hline

&

&

&

&X

&X

&

&X &

\end{tabular}
\end{table}

Semua pustaka yang tercantum di bagian ini adalah yang dirujuk pada Bagian 1 dan Bagian
2.
Penulisan pustaka mengikuti PEDOMAN TEKNIS PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA (edisi revisi).
Lihat link \url{http://lib.ui.ac.id/unduh/unduh/TA_UI.pdf?id=1}

\begin{thebibliography}{20}
\bibitem{ahmad} Ahmad, A., Bača, M., \& Numan, M. (2013). On irregularity strength of
disjoint union of friendship graphs. \textit{Electronic Journal of Graph Theory and
Applications}, 1(2), 100–108. https://doi.org/10.5614/ejgta.2013.1.2.3
\bibitem{bacamod} Bača, M., Muthugurupackiam, K., Kathiresan, K., \& Ramya, S. (2020).
Modular irregularity strength of graphs. \textit{Electronic Journal of Graph Theory and
Applications}, 8(2), 435. https://doi.org/10.5614/ejgta.2020.8.2.19
\bibitem{bacafan} Bača, M., Kimáková, Z., Lascsáková, M., \& Semaničová-Feňovčíková,
A. (2021). The Irregularity and Modular Irregularity Strength of Fan Graphs.
\textit{Symmetry}, 13(4), 605. https://doi.org/10.3390/sym13040605
\bibitem{first} Chartrand, G. dan Zhang, P. (2012). \textit{A First Course in Graph Theory}.
Dover Publications,Inc.
\bibitem{irrnetwork} Chartrand, G., Jacobon, M. S., Lehel, J., Oellermann, O. R., Ruiz, S.,
\& Saba, F. (1988). Irregular networks. \textit{Congressus Numerantium}, 64, 197-210.
\bibitem{gross} Gross, J. L., Yellen, J., \& Anderson, M. (2018). \textit{Graph Theory and
Its Applications} (3rd ed.). Chapman and Hall/CRC.
\end{thebibliography}
\end{document}
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5.10 Format Penulisan Dokumen Naskah Ringkas dan Makalah
Berikut adalah format penulisan dokumen naskah ringkas dan makalah. Format ini dapat
diunduh di laman UI ANA: Microsoft Word - Format Penulisan Naskah Ringkas (Artikel
Jurnal) dan Makalah.docx (ui.ac.id)

FORMAT PENULISAN
DOKUMEN NASKAH RINGKAS & MAKALAH
Dokumen naskah ringkas yang dimaksud pada pedoman ini merupakan ringkasan
tugas akhir yang diubah bentuknya ke dalam format artikel jurnal. Penulisan artikel
jurnal umumnya mempunyai format berstandar internasional yang dikenal dengan
AIMRaD, singkatan dari Abstract, Introduction, Material and Methods, Results,
and Discussion atau Abstrak, Pendahuluan, Bahan dan Metode, Hasil dan
Pembahasan. Format penulisan artikel ini dapat bervariasi berdasarkan rumpun ilmu
namun secara umum tetap mengacu kepada format tersebut.
1. Ketentuan Umum Penulisan Dokumen Naskah Ringkas
Ketentuan untuk penulisan naskah ringkas adalah sebagai berikut:
- Naskah ringkas diketik menggunakan tipe Times New Roman 12 poin dengan spasi

1,5 (line spacing = 1.5 lines)
- Ukuran kertas A4
- Menggunakan format satu kolom, dan margins: last costum setting (top 2,5 cm; left

2,5 cm; bottom 2,5 cm; right 2,5 cm)
- Panjang naskah adalah 15 – 20 halaman, termasuk gambar, grafik atau tabel ( jika
ada) yang menyertainya
2. Struktur Dokumen Naskah Ringkas
Naskah ringkas terdiri dari bagian-bagian berikut ini:

a. Judul Artikel
Judul ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman 14 point (pt), cetak tebal,
dengan spasi 1 dan ditempatkan simetris di tengah.
b. Nama Penulis
- Nama penulis, ditulis di bawah judul. Jarak antara judul dan nama penulis
diberi satu spasi kosong, dengan ukuran huruf 14 pt
- Nama penulis terdiri dari nama mahasiswa (sebagai penulis pertama) dan
pembimbing (sebagai penulis kedua, dst) ditulis tanpa menggunakan gelar
dengan huruf 12 pt
- Nama program studi dan fakultas (nama lembaga) ditulis di bawah nama
penulis. Jarak antara nama penulis dan lembaga diberi satu spasi kosong,
dengan ukuran huruf 12 pt
- Email penulis pertama ditulis di bawah nama lembaga. Email ditulis dengan
ukuran huruf 10 pt dan dicetak miring (italics). Jarak antara nama lembaga dan
email diberi satu spasi kosong, dengan ukuran huruf 12 pt

c. Abstrak
- Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat latar belakang
atau permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan
- Abstrak ditulis dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)
- Diantara teks abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tertulis judul artikel
dalam bahasa Inggris
- Kata “Abstrak” dicetak tebal dengan ukuran huruf 12 pt dan diletakkan
simetris. Jarak antara email dan kata “Abstrak” diberi dua spasi kosong,
dengan ukuran huruf 12 pt
- Teks abstrak bahasa Indonesia ditulis setelah kata “Abstrak” dengan jarak satu
spasi kosong, dengan ukuran huruf 12 pt
- Abstrak bahasa Inggris diletakkan setelah abstrak bahasa Indonesia. Kata
“Abstract” sebagai penanda abstrak bahasa Inggris dicetak tebal dengan
ukuran huruf 12 pt dan diletakkan simetris dengan jarak satu spasi kosong
ukuran huruf 12 pt.
- Teks abstrak bahasa Inggris ditulis setelah kata “Abstract” dengan jarak dua
spasi kosong, dengan ukuran huruf 12 pt
- Teks abstrak ditulis dalam satu paragraf yang terdiri dari 150 – 200 kata
dengan menggunakan huruf Times New Roman 10 pt dengan spasi satu
- Di bawah teks abstrak dicantumkan kata kunci (keyword) yang terdiri atas 3
sampai 5 kata dan/atau kelompok kata yang ditulis sesuai urutan abjad. Antara
kata kunci dipisahkan oleh titik koma (;)
- Keyword ditulis dalam bahasa Inggris dengan ukuran huruf 10 pt dan dicetak
miring (italics). Jarak antara abstrak bahasa Inggris dan keyword adalah satu
spasi kosong dengan ukuran huruf 12 pt
d. Pendahuluan / Latar Belakang
- Isi bagian pendahuluan ditulis ringkas umumnya terdiri atas latar belakang
masalah, permasalahan dan tujuanpenelitian
- Pendahuluan ditulis setelah keyword, dengan jarak tiga spasi kosong dan
ukuran huruf 12 pt
- Tulisan “Pendahuluan” menggunakan huruf 12pt dengan cetak tebal
- Ada jarak satu spasi kosong dengan ukuran huruf 10 pt sebelum menulis isi
pendahuluan
e. Tinjauan Teoritis
- Isi bagian tinjauan teoritis ditulis ringkas, dan hanya teori yang benar-benar
digunakan sebagai dasar penelitian
- Tinjauan teoritis ditulis setelah pendahuluan, dengan jarak dua spasi kosong
dan ukuran huruf 12 pt
- Tulisan “Tinjauan Teoritis” menggunakan huruf 12pt dengan cetak tebal
- Ada jarak satu spasi kosong dengan ukuran huruf 10 pt sebelum menulis isi
Tinjauan Teoritis
- Pembahasan berikutnya seperti Metode Penelitian, Hasil Penelitian,
Pembahasan, Kesimpulan, Saran dan Kepustakaan cara penulisan sama
dengan Tinjauan Teoritis dan Pendahuluan

f. Metode Penelitian
Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam
penelitian, meliputi subyek/bahan yang diteliti, alat yang digunakan, rancangan
percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, variabel yang
akan diukur, teknik pengambilan data, analisis dan model statistik yang digunakan.
g. Hasil Penelitian
Isi bagian hasil penelitian ditulis ringkas. Hasil penelitian dapat disajikan dengan
dukungan tabel, grafik atau gambar sesuai kebutuhan, untuk memperjelas penyajian
hasil secara verbal.
h. Pembahasan
Isi bagian pembahasan ditulis ringkas , dikaitkan dengan teori yang digunakan
i. Kesimpulan
Isi bagian kesimpulan ditulis ringkas dan harus menjawab masalah penelitian
j. Saran
Isi bagian saran ditulis ringkas. Berisi saran yang dapat dilakukan untuk penelitian
selanjutnya dan saran-saran aplikatif (bila ada)
k. Daftar Referensi
Isi bagian kepustakaan, hanya pustaka yang digunakan yang tertulis pada naskah
ringkas
Di bawah ini adalah format artikel yang mengadopsi format MAKARA : Seri Sosial
Humaniora, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Perpustakaan UI.
Format Artikel

Judul Artikel (14 pt, bold, centered)
(kosong satu spasi tunggal, 14 point font)

Penulis Pertama, Penulis Kedua, dan Penulis Ketiga (12 pt)
(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)
1. Department, Faculty, University, Address, City, Zip Code, Country (10 pt)
2. Departement, Faculty, University, Address, City, Zip Code, Country (10 pt)
(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)
E-mail: author@address.com (10 pt, italics)
(kosong dua spasi tunggal, 12 pt)

Abstrak (12 pt, bold)
(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)
Abstrak pada bagian ini berbahasa Indonesia. Ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman
dengan ukuran huruf 10 dan spasi tunggal. Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat
latar belakang atau permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil , dan kesimpulan. Abstrak ditulis
dalam satu paragraf dan tidak melebihi dari 200 kata.
(kosong dua spasi tunggal, 12 pt)

Title in English (12 pt, bold)
(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)
Abstract (12 pt, bold)
(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)
Abstract should be written in English. The abstract is written with Times New Roman font size 10, and
single spacing. The abstract should summarize the content of the paper, including the aim of the
research, research method, and the results, and the conclusions of the paper. It should not contain any
references or displayed equations. The abstract should be no more than 200 words.
(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)
Keywords: up to 5 keywords in English (10 pt, italics)
(three blank single space lines, 12 pt, bold)

Pendahuluan (12 pt, bold)
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)

Naskah ringkas ditulis menggunakan tipe huruf Times New Roman ukuran 12 pt,
dengan spasi 1,5 (line spacing = 1.5 lines). Ukuran kertas yang digunakan adalah A4
(210 mm x 297 mm) dengan menggunakan format satu kolom, dan margins: last
costum (top 2,5 cm; left 2,5 cm; bottom 2,5 cm; right 2,5 cm). Panjang naskah adalah
15 – 20 halaman, termasuk gambar, grafik atau tabel (jika ada) yang menyertainya
Naskah ringkas yang dimaksud pada pedoman ini merupakan ringkasan tugas akhir
yang diubah bentuknya ke dalam format artikel jurnal. Penulisan artikel jurnal
umumnya mempunyai format berstandar internasional yang dikenal dengan AIMRaD,
singkatan dari Abstract, Introduction, Material and Methods, Results, and Discussion
atau Abstrak, Pendahuluan, Bahan dan Metode, Hasil dan Pembahasan. Format
penulisan artikel ini dapat bervariasi berdasarkan rumpun ilmu namun secara umum
tetap mengacu kepada format tersebut.
Dalam petunjuk teknis ini, setelah Pendahuluan diikuti dengan pembahasan mengenai
Tinjauan Teoritis, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan,
Saran dan Kepustakaan. Cara penulisan untuk tiap pembahasan adalah sama.
Tabel (12 pt, bold)
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)

Jika dalam suatu pembahasan ada format dalam bentuk tabel, cara penulisan tabel
dengan menggunakan huruf Times New Roman 10 pt spasi tunggal. Demikian pula
halnya dengan judul tabel tersebut, menggunakan huruf Times New Roman 10 pt
dengan cetak tebal dan spasi tunggal. Nomor tabel menggunakan angka Arab. Jarak

antara teks dengan judul tabel adalah satu spasi dengan ukuran huruf 10 pt sama
dengan jarak antara judul tabel dan tabelnya. Sedangkan jarak setelah tabel ke teks
berikutnya adalah dua spasi dengan ukuran huruf 10 pt. Seperti contoh di bawah ini.
(kosong satu spasi tunggal, 10 point font)

Table 1. Number of Testing of WFF Triple NA=15 or NA=8
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)
NP
NC
3
5
8
10

3
1200
2000
2500
3000

4
2000
2200
2700
3400

8

10
2500
2700
16000
22000

3000
3400
22000
28000

(kosong dua spasi tunggal, 10 pt)

Gambar (12 pt, bold)
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)

Gambar diletakkan di tengah halaman dan diberi jarak satu spasi antara gambar dan
teks di atasnya. Keterangan gambar (caption) terletak di bawah gambar dengan
menggunakan ukuran huruf 9 pt cetak tebal. Sedangkan jarak antara gambar dan
keterangannya adalah satu spasi dengan ukuran huruf 10 pt. Jarak antara keterangan
gambar dengan teks berikutnya adalah dua spasi ukuran huruf 10 pt. Berikut adalah
contohnya:
(kosong satu spasi tunggal, 10 point font)
Figure 1. The labeling of I tree is according to the order of the appearance
(kosong dua spasi tunggal, 10 pt)

Jika gambar yang digunakan adalah karya orang lain, penulis harus sudah mendapat
ijin untuk diterbitkan dari pemiliknya.

Daftar Referensi
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)

Daftar referensi atau daftar acuan berisi daftar pustaka yang digunakan untuk menulis
naskah ringkas atau artikel ini. Penulisan referensi harus sesuai dengan APA

(American Psychological Association) format. Di bawah ini adalah contoh penulisan
referensi dengan format APA :
Books:
Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conductiong, and evaluating quantitative and
qualitative research (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
Book chapter:
Markus, H.R., Kitayama, S., & Heiman, R.J. (1996). Culture and basic psychological principles. Dalam
E.T. Higgins & A.W. Kruglanski (Eds.), Social psychology: Handbook of basic principles. New York:
The Guilford Press.
Online document:
Van Wagner, K. (2006). Guide to APA format. Abou Psychology. Accessed on November 16, 2006
from http://psychology.about.com/od/ apastyle/guide.
Journal Article:
Wassman, J., & Dasen, P.R. (1998). Balinese spatial orientation. Journal of Royal Anthropological
Institute, 4, 689-731.
Online journal:
Jenet, B.L. (2006). A meta-analysis on online social behavior. Journal of Internet Psychology, 4.
Accessed on November 16, 2006 from http://www.
Journalofinternetpsychology.com/archives/volume4/ 3924.html.
Article from a Database:
Henriques, J.B., & Davidson, R.J. (1991) Left frontal hypoactivation in depression. Journal of
Abnormal Psychology, 100, 535-545. Diambil 16 November 2006 dari PsychINFO database.
Online Forums, Discussion Lists, or Newsgroups:
Leptkin, J.L. (2006, November 16). Study tips for psychology students [Msg. 11]. Message were rely
on http://groups.psychelp.com/forums/messages/48382.html.
Magazine:
Santamaria, J.O. (September 1991). How the 21st century will impact on human resource development
(HRD) professionals and practitioners in organizations. Paper was presented on International
Conference on Education, Bandung, Indonesia.
Theses, Dissertation:
Santoso, G.A. (1993). Faktor-faktor sosial-psikologis yang berpengaruh terhadap tindakan orang-tua
untuk melanjutkan pendidikan anak ke sekolah lanjutan tingkat pertama (Studi lapangan di pedesaan
Jawa Barat dengan analisis model persamaan struktural). Disertasi doktoral, Program Pascasarjana
Universitas Indonesia, Jakarta.

Research Report:
Villegas, M., & Tinsley, J. (2003). Does education play a role in body image dissatisfaction? Laporan
Penelitian, Buena Vista University. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. (2006). Survei
nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok rumah tangga di Indonesia,
2005. Depok: Pusat Penelitian UI dan Badan Narkotika Nasional.
Encyclopedia, dictionary:
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-20).
London: Macmillan.

3. Format Makalah
Ketentuan penulisan dokumen naskah ringkas di atas dapat dipergunakan untuk penulisan
bagian isi makalah dan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh program
studi. Format penulisan makalah terdiri dari:
- Bagian Awal
a. Halaman Judul

Halaman judul memberikan informasi berupa judul, jenis karya, identitas
penulis, institusi, dan tahun penulisan. Ketentuan mengenai penulisan halaman
judul pada makalah sama dengan tugas akhir, contoh dapat dilihat pada
Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia.
b. Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan karya atau
pernyataan tentang penerimaannya. Contoh dapat dilihat pada Pedoman Teknis
Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia.
c. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan
Akademis
Halaman ini berisi pernyataan dari mahasiswa penyusun karyanya yang
memberikan kewenangan kepada Universitas Indonesia untuk menyimpan,
mengalih-media/format-kan, merawat, dan memublikasikan karyanya untuk
kepentingan akademis. Artinya, Unversitas Indonesia berwenang untuk
memublikasikan suatu karyanya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan, sedangkan hak cipta tetap pada penulis. Contoh dapat dilihat
pada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas
Indonesia.
- Bagian Isi

Isi makalah disampaikan pada bagian ini. Ketentuan penulisan pada makalah ini
dapat menggunakan ketentuan penulisan dokumen naskah ringkas yang sudah
dijelaskan di atas. Bagian isi antara lain terdiri :
a. Judul Makalah
b. Nama Penulis
c. Abstrak Indonesia
d. Abstrak Inggris
e. Pendahuluan/Latar Belakang
f. Isi Makalah, dst.
- Bagian Akhir
a. Daftar Referensi
b. Lampiran (jika ada)

5.11 Formulir Persetujuan Unggah dan Perencanaan Publikasi Naskah Ringkas

Formulir ini dapat diunduh di laman UI ANA: Formulir Persetujuan dan Rencana
Publikasi Naskah Ringkas-revisi-Juli.pdf (ui.ac.id)

Formulir
Persetujuan Unggah dan Perencanaan Publikasi Naskah Ringkas
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: …………………………………………………………………
NIP/NUP
: …………………………………………………………………
adalah pembimbing dari mahasiswa S1/S2/S3*:
Nama
: …………………………………………………………………
NPM
: …………………………………………………………………
Fakultas
: …………………………………………………………………
Program Studi
: …………………………………………………………………
Judul Naskah Ringkas: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
menyatakan bahwa naskah ringkas ini telah diperiksa dan disetujui untuk diunggah di UI-ana
melalui lib.ui.ac.id/unggah.
Rencana publikasi naskah ringkas ini*:
☐ Dapat diakses di UI-ana (lib.ui.ac.id) saja
☐ Akan diterbitkan pada Jurnal Program Studi /Departemen /Fakultas di UI
……………………………………………………………………………………
yang diprediksi akan dipublikasikan pada ……………..……(bulan/tahun terbit)
☐ Akan dipresentasikan sebagai makalah pada Seminar Nasional
……………………………………………………………………………………
yang diprediksi akan dipublikasikan sebagai prosiding pada…………………….
(bulan/tahun terbit)
☐ Akan ditulis dalam bahasa Inggris dan dipresentasikan sebagai makalah pada
Konferensi Internasional …………………………………………………………
yang diprediksi akan dipublikasikan sebagai prosiding pada ……..……………..
(bulan/tahun terbit)
☐ Akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu……………………………………..
yang diprediksi akan dipublikasikan pada …………………..(bulan/tahun terbit)
☐ Akan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan terbit pada Jurnal
Internasional yaitu………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
yang diprediksi akan dipublikasikan pada …….…………….(bulan/tahun terbit)
☐ Akan ditunda akses dan publikasi onlinenya karena akan/sedang dalam proses
pengajuan Hak Paten/HKI hingga tahun………………………………….
☐ Tidak dipublikasikan karena sedang dalam proses HKI, dan lain-lain

Depok,……………….tahun………..

(
)
Pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi*
* pilih salah satu

5.12 Nota Dinas Wakil Dekan Bidang I Perihal Pesyaratan Uji Kemiripan Naskah
Skripsi
Berikut adlah nota dinas Nomor: ND-419/UN2.F3.1/PDP/2020 dari Wakil Dekan
Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan FMIPA Perihal Persyaratan Uji
Kemiripan Naskah Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

5.13 Peraturan Dekan FMIPA UI tentang Pedoman Penyelesaian Skripsi
Ini adalah Peraturan Dekan FMIPA UI Nomor:01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian
Skripsi.
Aturan ini dapat juga dilihat pada laman berikut: Peraturan-Dekan-tentang-PedomanPenyelesaian-Skripsi.pdf (ui.ac.id)

5.14 Template Skripsi

UNIVERSITAS INDONESIA

JUDUL DI SINI

SKRIPSI

NAMA DI SINI
NPM DI SINI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA
DEPOK
[BULAN] 20..

UNIVERSITAS INDONESIA

JUDUL DI SINI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains

NAMA DI SINI
NPM DI SINI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA
DEPOK
[BULAN] 20..

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

:

NPM

:

Tanda Tangan

:

Tanggal

:

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh
Nama
NPM
Program Studi
Judul Skripsi

:
:
: Matematika
: Baris 1
Baris 2 (tab 3 kali lalu spasi 2 kali baru barisnya)
Baris 3 (tab 3 kali lalu spasi 2 kali baru barisnya)
Baris 4 (tab 3 kali lalu spasi 2 kali baru barisnya)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI
Pembimbing I

:

Pembimbing II

:

Penguji

:

Penguji

:

Ditetapkan di : Depok
Tanggal

:

iii

KATA PENGANTAR

Salam pembuka,

Tulis kata pengantar di sini tanpa perlu menjorokkan ke dalam seperti pada paragraf ini
yang rata kiri kanan tanpa perlu penjorokan

Untuk itu terima kasih pada:
1. Untuk orang pertama
2. Kedua
3. Dst.

Akhir kata, terima kasih
Wassalamu’alaikum

Depok, DD Bulan 20..
Penulis

iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama :
NPM :
Program Studi :
Fakultas

:

Jenis karya

: Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free
Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Masukkan judul

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif
ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola
dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik
Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: DD Bulan 20..
Yang menyatakan

(Namamu)

v

ABSTRAK

Nama
:
Program Studi :
Judul
:
Pembimbing :

Tulis abstrak maksimal 500 kata tanpa perlu menjorokkan kata jadi ya seperti ini apa
adanya lah ya
Kata Kunci:
Kata, Kunci, Dikunci

vi
Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name
Study Program
Title
Counsellor

:
:
:
:

This is english version of abstrak
Key words:
Key, Words, Locked
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Ini paragrafnya
1. Ini numbering
2. Kedua
a. Ini huruf
b. Kedua
• Ini bullet
• Kedua
1.1.1 Sub derajat 2
1.1.1.1 Sub derajat 3

1.2 Rumusan Permasalahan

1.3 Tujuan Penelitian

(1) Metodologi Penelitian

1.5 Batasan Permasalahan
Ini teks

Universitas Indonesia

BAB 2
JUDUL BAB

2.1 Judul Subbab

Gambar 2.1 Ini Gambar

Tabel 2.1 Ini Tabel
Col 1

Col 2

Col 3

𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3𝑥 2
= (2 + 3𝑥)𝑥

2.1.1.1.1.1.1

Teorema 2.1 (Teorema Apalah). Tulis teorema di sini jika ada.

Teorema 2.2. Jika ada teorema lagi

Definisi 2.1 (Definisi Apalah). Tulis definisi di sini
Ini teks juga

Universitas Indonesia

BAB 3
JUDUL BAB
3.1 Judul Subbab

Gambar 3.1 Ini Gambar

Tabel 3.1 Ini Tabel
Col 1

Col 2

Col 3

𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3𝑥 2
= (2 + 3𝑥)𝑥

3.1

Teorema 3.1 (Teorema Apalah). Tulis teorema di sini jika ada.

Teorema 3.2. Jika ada teorema lagi

Definisi 3.1 (Definisi Apalah). Tulis definisi di sini
Ini teks juga
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BAB 4
JUDUL BAB

4.1 Judul Subbab
Teks teks teks…

BAB 5
JUDUL BAB

5.1 Judul Subbab
Teks teks teks…

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka di sini

Lampiran 1. Ini lampiran pertama
Isi lampiran

Lampiran 2. Ini lampiran dua
Isi lampiran dua

Lampiran 3. Ini lampiran tiga

