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 UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN INFORMATIKA SEMESTER TUJUH 

 

Berkaitan dengan MK Seminar Pra Skripsi maka dengan ini kami 

sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ujian seminar proposal skripsi bagi 

mahasiswa pendidikan informatika semester tujuh. Adapun hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian seminar proposal secara 

mandiri, penjadwalan ujian hanya akan diberikan kepada mahasiswa yang 

melakukan pendaftaran. 

2. Pendaftaran ujian ditutup pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 

maksimal pukul 12.00 WIB. 

3. Ujian dimulai pada pekan minggu tenang yaitu tanggal 19 – 23 Desember 

2016. 

4. Ujian seminar proposal akan diuji oleh dua dosen penguji, satu penguji 

dari dosen pembimbing dan satu penguji dari dosen non pembimbing. 

5. Setiap hari ujian dimulai pukul 08.00 WIB, di mana tiap sesi ujian 

berdurasi 45 menit (15 menit presentasi dan 30 menit tanya jawab). 

6. Setiap hari ujian terdapat 7 (tujuh) sesi ujian, kecuali Hari Jumat hanya 6 

(enam) sesi ujian. 

7. Ujian dilaksanakan tersebar di empat ruang kelas di RKB D 207, 208, 303, 

dan 206. 

8. Berkas kelengkapan (formulir pendaftaran seminar, kartu peserta seminar 

proposal, berita acara pelaksanaan seminar proposal) ujian seminar 

proposal bisa didownload di web prodi. 
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 APA YANG HARUS DILAKUKAN MAHASISWA? 

TAHAP I – PRA UJIAN (sampai dengan 15 Desember 2016) 

1. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran seminar. 

2. Mahasiswa meminta persetujuan seminar kepada DP I dan DP II dengan 

menunjukkan formulir pendaftaran seminar, proposal lengkap yang siap 

diujikan (Bab I – Bab III), dan kartu bimbingan. 

3. Mahasiswa menyerahkan hanya formulir pendaftaran seminar kepada 

Sekretaris Prodi untuk selanjutnya mendapatkan jadwal ujian seminar 

proposal. 

4. Mahasiswa mendapatkan jadwal ujian dan tempat ujian.  

  

TAHAP II – UJIAN (19 s/d 23 Desember 2016) 

1. Mahasiswa melaksanakan ujian sesuai jadwal dan tempat yang sudah 

diberikan oleh prodi. 

2. Mahasiswa menyediakan dua rangkap proposal penelitian untuk penguji. 

3. Mahasiswa menyiapkan dua lembar form berita acara pelaksanaan 

seminar proposal untuk dua penguji seminar. Data-data pada form yang 

berkaitan dengan data mahasiswa harus diisi sendiri oleh mahasiswa 

yang bersangkutan. 

4. Mahasiswa menyiapkan kartu peserta seminar proposal penelitian (kartu 

ini dapat dikumpulkan ke prodi maksimal Hari Jumat tanggal 6 Januari 

2017 pukul 11.00 WIB) 

5. Mahasiswa melaksanakan ujian seminar proposal dengan ketentuan yang 

sudah ditetapkan. 

 



  

 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA 
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura 

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506 

Laman : www.trunojoyo.ac.id 

 TATA TERTIB UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

1. Datang 15 menit sebelum jadwal ujian yang telah ditetapkan. 

2. Telah menyiapkan administrasi dan kelengkapan ujian yang dimasukkan 

ke dalam map plastik dan diserahkan pada sekretaris prodi pada Hari 

Senin tanggal 19 Desember 2016 jam 07.30. adapun kelengkapan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Dua rangkap proposal penelitian untuk penguji. 

b. Dua lembar berita acara pelaksanaan seminar proposal (data telah diisi 

oleh mahasiswa ybs). 

c. Kartu peserta seminar proposal penelitian 

3. Peserta ujian menggunakan pakaian: 

a. Jas almamater. 

b. Kemeja putih. 

c. Celana kain hitam (untuk pria) atau rok kain hitam (untuk wanita) 

d. Sepatu vantofel dan kaos kaki.  

4. Bagi mahasiswa peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib di atas 

maka ujian dibatalkan. 

5. Audiens diperbolehkan masuk ruang ujian jika membawa kartu peserta 

seminar proposal penelitian. 

6. Audiens seminar proposal wajib menggunakan pakaian yang rapi, sopan, 

dan bersepatu. 

7. Audiens tidak diperkenankan masuk atau keluar ruangan saat seminar 

sudah dimulai. 


