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PENGANTAR 

 

Assalamualaikum w. w.  

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., dengan rahmat 
dan karunia-Nya, Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pendidikan 
terintegrasi tugas akhir dapat terwujud. 

Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika di samping 
perlu memiliki kemampuan berpikir ilmiah juga harus memahami 
persoalan-persoalan riil di masyarakatnya. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memberi pengalaan 
belajar mahasiswa hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Kegiatan 
KKN pada dasarnya merupakan kegiatan interaksi sosial yang melibatan 
berbagai pihak. Dalam kegiatan KKN, kita akan menjumpai berbagai 
bentuk interaksi sosial, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan ke 
dalam empat pola atau bentuk interaksi sosial, yaitu: (1) interaksi 
individu dengan individu; (2) interaksi individu dengan kelompok; (3) 
interaksi kelompok dengan kelompok; (4) interaksi individu/ kelompok 
dengan masyarakat sasaran strategis. 

Berdasarkan bentuk interaksi di atas, persoalan-persoalan yang 
dihadapi oleh mahasiswa KKN-Dik perlu ditindaklanjuti ke dalam Riset. 
Dengan kata, lain KKN-Dik dapat dikembangkan dengan berorientasi 
pada riset. Selain itu, data-data yang ditemukan saat melakukan KKN-
Dik juga dapat menjadi bahan yang digunakan untuk penelitian 
kolaborasi. 

Dari kegiatan KKN-Dik inilah, mahasiswa FKIP UMS diharapkan 
juga dapat menghasilkan luaran yang berupa laporan tugas akhir/skripsi 
dan artikel publikasi ilmiah. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar 
menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama duduk di 
bangku kuliah dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam 
kehidupan nyata di masyarakat. Setelah itu, mahasiswa menggali, 
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mengidentifikasi, merumuskan, dan mengembangkan hal-hal yang 
terkait dengan KKN-Dik ke dalam Tugas Akhir atau Skripsi. Semoga 
kehadiran kegiatan KKN-Dik terintegrasi tugas akhir ini dapat membawa 
kemaslahatan bagi umat manusia. 

Wassalamualaikum w. w. 

 

Surakarta, November 2018 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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A. Latar Belakang  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan manifestasi dari salah 
satu Tri Darma Perguruan Tinggi. Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi 
harus menyelaraskan kegiatan KKN-nya sesuai dengan visi dan 
misinya sebagai perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru dan 
pendidik. Oleh karena itu, FKIP UMS sebagai bagian dari LPTK 
dalam penyelenggaraan KKN tersebut perlu dijalankan sesuai 
dengan misinya. KKN di FKIP UMS harus lebih berkonsentrasi pada 
bidang pendidikan. Selanjutnya, KKN di FKIP UMS dinamakan KKN 
Pendidikan (KKN-Dik). 

KKN-Dik adalah salah satu bentuk kegiatan yang memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-
tengah masyarakat di luar kampus. Kegiatan KKN-Dik juga 
berfungsi sebagai proses pembelajaran serta pengabdian kepada 
masyarakat yang sedang membangun dan secara langsung 
mengidentifikasi serta menangani berbagai masalah pembangunan 
yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan 
standar pendidikan guru pasal 3 ayat 1 bahwa untuk menghasilkan 
guru professional perlu melakukan kegiatan kepada masyarakat 
dalam konteks pendidikan. Secara kelembagaan diatur dalam Pasal 
16 Ayat 2 BAB V bahwa lembaga penyelenggara program sarjana 
pendidikan perlu melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk 
pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan 
keguruan. 

Tugas Akhir/ Skripsi adalah kegiatan penelitian yang 
dilakukan oleh mahasiswa jenjang sarjana pendidikan untuk 
memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Penyelesaian tugas akhir 
sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 11 standar nasional 
Pendidikan guru No. 55 Tahun 2017 bahwa penyelesaian Program 
Sarjana Pendidikan harus diakhiri dengan penyusunan deskripsi 
saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau 
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karya ilmiah yang setara, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi. 

Di samping KKN-Dik, mahasiswa memiliki tanggung jawab 
untuk menyusun tugas akhir akademik. Tugas akhir ini merupakan 
produk ilmiah yang memiliki manfaat secara teoretis pada 
pengembangan ilmu pengetahuan sesuai bidangnya. Selain itu, 
aktivitas ilmiah mahasiswa ini diharapkan juga memiliki manfaat 
praktis bagi masyarakat secara luas. Kombinasi manfaat teoretis 
dan praktis ini diharapkan dapat tercapai dengan integrasi KKN-Dik 
dengan Skripsi (Tugas Akhir). 

 

B. Tujuan 

Program Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KKN-Dik) terintegrasi 
Skripsi bertujuan:  

1. Melatih dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 
menulis dan berpikir kritis dengan berbasis pada proses dan 
hasil pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan.  

2. Menghasilkan luaran Tugas Akhir/Skripsi berupa artikel 
publikasi ilmiah yang berkualitas didasarkan kepada proses 
dan hasil pengabdian kepada masyarakat di bidang 
pendidikan. 

3. Meningkatkan mutu kompetensi lulusan dan menyiapkan 
lulusan yang dapat menyebarluaskan inovasi pembelajaran 
melalui pengabdian kepada masyarakat. 

4. Memfasilitasi percepatan masa studi berbasis capaian 
pembelajaran dan profil lulusan sebagai inisiator pendidikan 
dan agen perubahan (agent of change). 
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C. Hakikat KKN-Dik Terintegrasi Skripsi/TA 

Hakikat KKN-Dik Terintegrasi Skripsi/TA adalah dua kegiatan 
akademik yang dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan. 
Program ini bersifat menyatu (embedded), yaitu kegiatan KKN-Dik 
sambil melakukan kegiatan riset berupa Tugas Akhir (Skripsi). 
Program ini dilakukan selama 6 bulan. Mahasiswa mendapatkan 
pembekalan, melakukan survey, dan menyusun program kerja, 
serta menyusun desain tugas akhir (skripsi) selama 2 bulan. 
Mahasiswa melakukan dan mengimplementasikan program KKN-
Dik selama 2 bulan. Dalam mengimplementasikan program 
tersebut mahasiswa sambil mengumpulkan data, mengembangkan 
desain, mengkalibrasi model, mengujiterapkan pendekatan, 
mengembangkan perangkat pembelajaran, menyusun desain, dan 
mengembangkan pendekatan tertentu. Pada prinsipnya 
pengolahan dan analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan 
KKN-Dik tersebut dilaksanakan. Untuk meningkatkan mutu luaran 
skripsi berupa artikel publikasi ilmiah, analisis dan penyusunan 
tugas akhir dapat dilanjutkan dalam kurun waktu 2 bulan 
berikutnya. Pembimbingan program ini dilakukan secara integrasi 
oleh dosen yang memenuhi kualifikasi dan peraturan yang berlaku. 

 

D. Jenis dan Bentuk Luaran  

Bentuk luaran wajib program ini ada dua, yaitu laporan KKN-Dik 
(kelompok) dan Artikel Ilmiah (individu) 

No. Jenis Program Bentuk Luaran 

1 KKN-Dik a. Jasa & Model Pendidikan 

b. Teknologi Pembelajaran/Teknologi tepat guna 

c. Reportase 

d. Foto/Film Dokumenter 

e. Laporan (Wajib) 

f. Artikel KKN-Dik 
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No. Jenis Program Bentuk Luaran 

2 Skripsi Artikel publikasi ilmiah: 

1. 10 – 15 Halaman (Huruf Arial/Times New 
Roman 12 pt, spasi 1.5). 

2. Mengacu jurnal ilmiah nasional dan 
internasional sekurang-kurangnya masing-
masing 10 artikel.  

3. Kemutakhiran artikel pada point 2 paling 
lama 10 tahun terakhir. 

4. Artikel publikasi ilmiah yang dihasilkan 
program ini wajib dipublikasikan dalam e-
journal/jurnal UMS/ jurnal nasional 
terakreditasi/jurnal internasional. 

 

E. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan KKN-Dik terintegrasi  Tugas Akhir (Skripsi) dilaksanakan 
berdasarkan kerja sama antara FKIP Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dengan sekolah-sekolah Laboratorium Universitas Mitra 
(Luar Negeri dan DSP AUM).  

1. Sekolah Lab di Luar Negeri   
a. Khon Kaen University, Thailand 
b. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia 
c. Fatoni University, Thailand 
d. University Utara Malaysia (UUM) 
e. Ho Chi Minh University, Vietnam* 
f. Sekolah Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia untuk 

Thailand. 
2. Sekolah-sekolah di DSP AUM (LPTK/PWM/PDM) 

a. Medan 
b. Bangka  
c. Belitung 
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d. Palangkaraya (Sukamara dan Pangkalan Bun) 
e. Pontianak  
f. Mataram 
g. Makassar 
h. Palu 
i. Kendari 
j. Sorong 

 

F. Waktu Kegiatan   

Waktu kegiatan selama 6 bulan yang terbagi menjadi 1 bulan 
pelatihan dan pembekalan, 2 bulan di lapangan, 1 bulan analisis 
dan refleksi,  dan 1 bulan penyusunan laporan akhir.   

G. Pembimbingan 

No. Pembimbing Tugas Pembimbingan 
Obyek 

Bimbingan 

1 
Pembimbing DT 
FKIP UMS 

a. Mengkoordinasikan jadwal 
bimbingan, materi bimbingan, 
dan rencana kegiatan. 

b. Membimbing penyusunan 
rencana kegiatan KKN-Dik saat di 
lokasi menggunakan sistem 
daring (online). 

c. Menerima laporan kemajuan 
KKN-Dik secara daring. 

d. Memonitor pembuatan film 
dokumenter KKN-Dik. 

KKN-Dik 

2 

Pembimbing dari 
Universitas 
Mitra/Penanggung 
Jawab Kegiatan 
Mitra Sasaran 
(PJKMS) 

a. Mengkoordinasikan kegiatan di 
lapangan secara umum. 

b. Penentuan tempat KKN-Dik 
c. Membantu memfasilitasi tempat 

tinggal/kost/asrama. 
d. Pembimbingan teknis kegiatan 

KKN-Dik. 
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No. Pembimbing Tugas Pembimbingan 
Obyek 

Bimbingan 

3 

Pendamping 
kegiatan dari 
Amal Usaha 
(AUM)/ 
Masyarakat 
Sasaran 

a. Mengkoordinir kegiatan KKN-
Dik. 

b. Mengkoordinir kegiatan KKN-Dik 
dalam pengembangan amal 
usaha. 

c. Penanggung jawab KKN-Dik di 
kegiatan amal usaha. 

4 

Pembimbing 
Tugas 
Akhir/Skripsi 
(Dosen Tetap FKIP 
UMS) 

d. Membimbing penentuan topik 
dan judul. 

e. Membimbing rancangan 
penelitian. 

f. Membimbing penyusunan 
instrument penelitian 

g. Membimbing pengumpulan 
data. 

h. Membimbing penyusunan 
naskah publikasi. 

i. Membimbing join publikasi 
jurnal. 

Tugas 
Akhir/ 
Skripsi 

(Naskah 
Publikasi) 
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Lampiran 1: SK Rektor No. 155/II/2017 tentang Pembimbingan 
Tugas Akhir/ Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448 
http://www.ums.ac.id       E-mail: ums@ums.ac.id. 

 

KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

NOMOR: 155/II/2017 

TENTANG 

PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

 

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan 
Tugas Akhir sebagai karya ilmiah yang dapat mengangkat 
reputasi Universitas; 

  b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pem-
bimbingan Tugas Akhir; 

  c. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menghasilkan 
luaran Tugas Akhir; 

  d. Bahwa  untuk  itu perlu diterbitkan keputusan Rektor. 
 
Mengingat : 1. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 ten-

tang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 
  2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 

tetang Pendidikan Tinggi; 
  3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 
  4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi; 
  5.   Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor: 444/B/SE/2016; 
  6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014-2018. 
 

http://www.ums.ac.id/


Suplemen Panduan KKN-Dik Terintegrasi Tugas Akhir (Skripsi) Edisi II                     9 

Memutuskan: 
   

KETENTUAN TENTANG  
PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 

Pasal 1 
KETENTUAN UMUM 

1. Syarat kelulusan mahasiswa menempuh studi di lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah wajib melakukan Tugas akhir 
berupa Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi mahasiswa program diploma, skripsi 
atau perancangan bagi mahasiswa S-1, Tesis  bagi mahasiswa S-2, atau 

Disertasi bagi mahasiswa S-3. 

2. Tugas Akhir sebagaimana dimaksud adalah suatu karya ilmiah mahasiswa 
yang merupakan bagian integral dari matakuliah yang berlaku di ling-
kungan UMS. 

3. Pengkategorian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud ditentukan oleh 
kepioneran, kebaruan, lingkup kajian, objek kajian, kedalaman pemaparan, 
ketajaman analisis, dukungan literatur sumber primer, dan kecanggihan 
metode penelitian yang digunakan, serta luaran yang dihasilkan. 

4. Dosen pembimbing adalah dosen di lingkungan UMS yang telah memenuhi 
kualifikasi akademik sebagai pembimbing, yaitu minimal berpendidikan S-2 
dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S-2 dan memiliki 

publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai 
pembimbing Skripsi; berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional Lektor 
atau berpendidikan S3 dan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi 
atau jurnal internasional sebagai pembimbing Tesis; dan berpendidikan S-3 
dengan jabatan fungsional Guru Besar atau memiliki publikasi internasional 
bereputasi sebagai pembimbing utama Disertasi. 

5. Program Studi, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana adalah Program Studi, 
Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di lingkungan UMS. 

 

Pasal 2 
PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN 

1. Setiap mahasiswa dibimbing oleh satu dosen pembimbing untuk Skripsi, 
dan untuk pembimbing tesis serta disertasi diatur dalam ketentuan 
terpisah. 

2. Selama proses pembimbingan, mahasiswa berkonsultasi secara efektif 
dengan dosen minimal 12 kali pertemuan. 
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3. Dosen dan mahasiswa diwajibkan untuk mengisi jurnal pembimbingan 
dan/atau kartu kontrol pelaksanaan pembimbingan.  

4. Pembimbingan skripsi berlangsung selama satu semester dan apabila 
belum selesai dapat melanjutkan untuk satu semester berikutnya dengan 
tetap menempuh kredit MK tugas akhir; pembimbingan tesis maksimal 
empat semester; dan pembimbingan disertasi maksimal lima semester. 

5. Dalam hal mahasiswa tidak selesai karena tindakan yang ditengarai 
melanggar prinsip-prinsip akademik (plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi/ pen-
curian/ manipulasi data/ atau sejenisnya) maka kepada yang bersangkutan 
diwajibkan untuk memperbaiki tugas akhir dan dianggap mengulang dari 
awal. Kasus pelanggaran tetap ditindaklanjuti dalam sidang komisi disiplin 
mahasiswa. 

6. Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan 
Program Studi/ Fakultas apabila mahasiswa penempuh tugas akhir meng-
alami hambatan yang bersifat substansial maupun teknis pembimbingan. 

7. Pengelolaan pelaksanaan pembimbingan tugas akhir dilakukan menggu-
nakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UMS. 

8. Sekretaris Wakil Dekan/ Sekretaris Program Studi II/ Sekretaris Program 
Studi bertugas untuk pengelolaan pelaksanaan pembimbingan tugas akhir. 

 
Pasal 3 

LUARAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI 

1. Luaran wajib penulisan Tugas Akhir berupa artikel publikasi ilmiah 
berjumlah 10–15 halaman (huruf arial/ times new roman 12 pt, spasi 1,5, 
untuk abstrak 1 spasi) dengan menyesuaikan gaya selingkung yang lain di 
masing-masing program studi.  

2. Artikel publikasi sebagai hasil tugas akhir disusun berdasarkan data dan 
dokumentasi aktivitas kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa yang 
menjadi kekayaan data universitas/ fakultas/ program studi.  

3. Jumlah artikel publikasi yang dihasilkan dari skripsi adalah satu dan 
sekurang-kurang satu untuk Tesis dan Disertasi. 

4. Untuk meningkatkan mutu artikel publikasi Tugas Akhir maka mahasiswa 

diwajibkan untuk mengacu pada jurnal ilmiah internasional sekurang-
kurangnya 5 artikel bagi mahasiswa S-1 (Tugas Air/Skripsi) dan 20 
artikel bagi mahasiswa S-2 (Tesis), dan 50 artikel bagi mahasiswa S-3 
(Disertasi). 

5. Untuk mengangkat jumlah sitasi karya publikasi civitas akademika UMS, 
maka diwajibkan setiap artikel publikasi luaran tugas akhir sekurang-
kurangnya mengacu 2 artikel publikasi yang ditulis oleh civitas 
akademika UMS di luar tim penulis. 
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6. Artikel internasional yang diacu sekurang-kurangnya terdapat 1 artikel 
terbaru (terbit maksimal 1 tahun sebelum penulisan) dan ditambah 1 artikel 
dari yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah nasional di lingkungan UMS. 

7. Artikel publikasi ilmiah hasil Skripsi wajib dipublikasikan dalam e-paper atau             
e-journal atau jurnal nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta atau 
dapat dipublikasikan di jurnal nasional atau jurnal internasional lainnya. 

8. Artikel publikasi ilmiah hasil Tesis wajib dipublikasikan jurnal nasional 
terakreditasi/ jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi. 

9. Artikel publikasi ilmiah hasil Disertasi wajib dipublikasikan jurnal inter-
nasional bereputasi. 

10. Berkaitan dengan capaian luaran artikel ilmiah atas hasil Tugas Akhir 
sebagaimana dimaksud program studi, perpustakaan, dan LPPI mem-
fasilitasi akses e-paper/e-journal/publikasi ilmiah lainnya dengan memper-
timbangkan pengelompokan sub-rumpun keilmuan program studi yang 
dimilikinya. 

11. Artikel publikasi ilmiah hasil tugas akhir dapat dinilai dan dipublikasikan di 
e-paper atau e-journal atau publikasi ilmiah lainnya setelah dinyatakan 
bebas plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi yang difilter dengan perangkat lunak 
turnitin; 

12. Publikasi artikel ilmiah hasil Tugas Akhir pada e-paper atau e-journal atau 
publikasi ilmiah lainnya merupakan syarat untuk wisuda. 

13. Bagi mahasiswa S-3 diwajibkan untuk mempublikasikan buku seri monograf 
hasil disertasi. 

 
Pasal 4 

PENILAIAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI 
 

1. Setelah mahasiswa menyusun artikel publikasi, maka dilakukan ujian 
terhadap pelaksanaan Mata Kuliah Tugas Akhir. 

2. Penguji tugas Skripsi terdiri dari dosen pembimbing dan dua orang penguji. 

3. Komponen penilaian tugas akhir sekurang-kurangnya mencakup aspek:                  
(a) orisinalitas karya, (b) kesungguhan dan keseriusan dalam pembim-
bingan, (c) substansi materi, (d) tata tulis tugas akhir, dan (e) kemampuan 
mempertahankan tugas akhir. 

4. Mahasiswa yang diwajibkan mengulang ujian tugas akhir dikenakan 
pembiayaan 50% dari biaya tugas akhir. 

5. Ujian akhir untuk Tesis dan Disertasi diatur dalam ketentuan tersendiri. 

6. Nilai tugas akhir mengacu norma penilaian yang diatur oleh UMS. 
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Pasal 5 
PEMBIAYAAN 

1. Pembiayaan untuk pelaksanaan proses pembimbingan Skripsi ekuivalen 
dengan perkuliahan 3 SKS. 

2. Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan ujian tugas akhir diatur dalam 
ketentuan terpisah. 
 

Pasal 6 
LAIN-LAIN 

1. Ketentuan ini merupakan perbaikan terhadap SK Rektor 037/II/2016 dan 
akan ditinjau dan diperbaiki apabila dinilai tidak sesuai. 

2. Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan kebijakan teknis terkait 
pelaksanaan proses pembimbingan. 

 
  
 Ditetapkan di Surakarta 
 Pada tanggal  06  September 2017 M 
                     12 Dzulhijjah 1438 H 
 Rektor, 
 
 
 

 
     
 Dr. Sofyan Anif, M.Si. 
 NIDN 0625066301 

 
Tembusan: 
1. Yth. Ketua BPH; 
2. Yth. Wakil Rektor; 
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana; 
4. Yth. Ketua Lembaga/Ka. Biro/Ka. Unit; 
5. Arsip.  
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Lampiran 2: Sistematika Naskah Publikasi 
 

JUDUL NASKAH PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA 
 
 
 

 
 

PUBLIKASI ILMIAH 
 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan  
Program Studi Strata I pada Program Studi ………  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 
Oleh: 

 
NAMA LENGKAP MAHASISWA 

A3200150000 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI …….. 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
TAHUN 
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HALAMAN PERSETUJUAN 
 
 

JUDUL NASKAH PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA 
 
 
 
 

PUBLIKASI ILMIAH 
 
 

oleh: 
 
 

NAMA LENGKAP MAHASISWA 
A3200150000 

 
 
 

 
 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 
Dosen Pembimbing 

 
 
 

Prof. Dr. Dosen Pembimbing, M.Ed. 
NIK.123 
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HALAMAN PENGESAHAN 
 

JUDUL NASKAH PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA 
 

OLEH 
 

NAMA LENGKAP MAHASISWA 
A3200150000 

 
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas ………………………………………. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari ……., ………. 2019 
dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 
Dewan Penguji: 

 
1.  Dr. Dosen Pembimbing, M.Sc. (……..……..) 
 (Ketua Dewan Penguji) 
 
 
2.  Dosen Penguji, S. Pd. M.Hum. (……………) 
 (Anggota I Dewan Penguji) 
 
 
3.  Dr. Dosen Penguji, M. Ed. (…………….) 
  (Anggota II Dewan Penguji) 
 

Dekan 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
 
 
 
Prof. Dr. Nama Lengkap 
NIK. 

Ketua 
Program Studi …… 
 
 
 
Prof. Dr. Nama Lengkap 
NIK. 
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PERNYATAAN 
 
 

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, 
kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 

 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 

di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 

. 
 

Surakarta, …………….. 2019 
Penulis 
 
 
 
NAMA LENGKAP MAHASISWA 
A3200150000 
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SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI 
NO SURAT:    
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JUDUL NASKAH PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA 

(Judul Artikel, Memberi Gambaran Penelitian yang Telah 

Dilakukan, Times New Roman 12, 
spasi 1, spacing after 6 pt) 

 

Abstrak (style Heading Abstrak) 

Gaya selingkung (style sheet) adalah tata tulis yang 

dibakukan oleh editor sebuah jurnal ilmiah tulisan agar 

tulisan-tulisan yang dimuat memiliki kesamaan gaya (style). 

Selanjutnya, template adalah sumber baku penulisan ilmiah 

yang biasanya sudah disediakan dalam bentuk file untuk 

memudahkan penulis memenuhi persyaratan gaya selingkung 

yang telah ditetapkan. File ini dibuat untuk memudahkan 

mahasiswa S1 UMS menulis naskah publikasi ilmiah sebagai 

salah satu syarat kelulusan. Berikut adalah gaya selingkung 

yang dimaksud, dimulai dari Abstrak sampai Daftar Pustaka. 

Abstrak ditulis dengan paragraf tunggal dan memuat uraian 

singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode 

yang digunakan, dan hasil. Abstrak harus menggambarkan 

rangkuman penelitian secara lugas yang ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris. Panjang abstrak yang baik 

adalah 150 sampai dengan 300 kata. Abstrak diketik 

menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 10. 

Abstrak sangat penting di era internet karena akan diindeks 

secara online dan akan sering dibaca. Kata kunci harus 

dicantumkan di bawah abstrak untuk menunjukkan istilah-

istilah pokok atau spesifik yang terdapat di dalam bidang 

penelitian sebanyak 4 atau 5 buah kata atau frasa yang 

diurutkan sesuai alfabet dan dipisahkan dengan tanda koma. 

(style abstrak) 

 

Kata Kunci:  artikel, gaya selingkung, penulisan ilmiah, 

template. 
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Abstract (style Heading Abstrak) 

Style sheet is a manual detailing the house style of a particular 

publisher or publication. Template is a computer document that 

has the basic format of written text and that can be used many 

different times. An abstract is a brief summary of a research 

article, thesis, review, conference proceeding or any-depth 

analysis of a particular subject or disipline, and is often used to 

help the reader quickly ascertain the paper purposes. When 

used, an abstract always appears at the beginning of a 

manuscript or typescript, acting as the point-of-entry for any 

given academic paper or patent application. Abstracting and 

indexing services for various academic discipline are aimed at 

compiling a body of literature for that particular subject. 

Abstract length varies by discipline and publisher requirements. 

Abstracts are typically sectioned logically as an overview of 

what appears in the paper. 
(style abstrak) 
 
Keywords: article, style sheet, scientific publication, template. 

 

  PENDAHULUAN (STYLE HEADING) 

Penulisan naskah publikasi ilmiah dimaksudkan sebagai 

syarat kelulusan mahasiswa S1 UMS sesuai dengan Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 152/E/T/2012  tentang syarat kelulusan 

“Untuk program S1 harus ada makalah yang terbit di jurnal 

ilmiah”. Penulisan paragraf pertama pada setiap heading dan sub 

heading dibedakan, yaitu tanpa indentas. Untuk memudahkan 

penulis, template ini menyediakan style “First Paragraph” yang 
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dapat digunakan dengan cara memblok teks satu paragraf secara 

utuh, kemudian memilih menu styles dan memilih style “First 

Paragraph”. (style First Paragraph) 

Bagian pendahuluan berisi pengantar topik penelitian yang 

dibahas, latar belakang permasalahan, deskripsi permasalahan, 

rumusan tujuan penelitian serta rangkuman kajian teoritik yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bagian ini kadang-

kadang juga dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. 

(style Body Text) 

Template ini dibuat dengan program komputer MS Word 

2010, dan disimpan dalam format docx. File template ini dapat 

diunduh di laman http://skripsi.ums.ac.id. Template ini 

memungkinkan anda untuk menyiapkan manuskrip artikel naskah 

publikasi dengan cepat dan akurat untuk kemudian diunggah ke 

dalam repository ilmiah atau e-jurnal Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Manuskrip adalah naskah yang belum dipublikasikan 

dengan format seperti dalam template ini. Penulisan paragraph 

kedua dan seterusnya pada setiap heading maupun sub-heading 

menggunakan font: Times New Roman 12, regular, spasi 1.5, 

spacing before 0 pt, after 0 pt. (style Body Text). 

 

 

 

http://skripsi.ums.ac.id/
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  METODE (STYLE HEADING) 

Bagian ini diawali dengan penjelasan latar belakang 

permasalahan penelitian dan rangkuman metode yang akan 

digunakan. Setelah itu, akan dituliskan rincian prosedur, algoritma 

atau langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian. Penulisan bagian ini menggunakan font Times New 

Roman 12, regular, spasi 1.5, spacing before 0 pt, after 0 pt. 

Penulisan paragraf pertama pada setiap heading dan sub heading 

dibedakan, yaitu tanpa indentasi. Untuk memudahkan penulis, 

template ini menyediakan style “First Paragraph” yang dapat 

digunakan dengan cara memblok teks satu paragraf secara utuh, 

kemudian memilih menu styles dan memilih style “First 

Paragraph”. (style First Paragraph) 

  HASIL DAN PEMBAHASAN (STYLE HEADING) 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya 

secara lugas. Hasil penelitian dapat berupa data hasil evaluasi metode 

yang telah digunakan atau data tambahan yang diambil dari metode 

lain yang dijadikan acuan sebagai pembanding. Pembahasan hasil 

penelitian dapat berisi ringkasan hasil penelitian secara menyeluruh. 

Pada bagian tersebut juga dapat ditambahkan perbandingan antara 

hasil penelitian yang dilakukan dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang telah dijadikan acuan. Tabel dan grafik dapat ditampilkan pada 
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bagian ini dan harus diberi penjelasan/pembahasan secara verbal 

untuk memperjelas penyajian hasil penelitian. Jika ditemukan 

kekurangan atau batasan-batasan di dalam hasil penelitian, maka 

perlu ditambahkan analisanya. Pada bagian ini juga diijinkan untuk 

menuliskan pengembangan penelitian ke depan berdasarkan hasil 

yang telah didapat. (style First Paragraph). 

3.1  Sub-Heading (Diketik menggunakan font Times New 
Roman 12, Bold, spasi 1, spacing before 6 pt, after 2 pt) 
(style Sub-Heading) 

Penulis diperbolehkan menambahkan sub-heading jika 

diperlukan dan ditulis dengan penomoran urut. Nomor pertama 

harus sama dengan nomor bagian dimana sub-judul itu 

ditulis.kemudian diikuti tanda titik lalu nomor sub-judul tersebut. 

Jangan meGangakhiri penomoran sub-judul dengan tanda titik 

(contoh ‘1.1’ bukan ‘1.1.’). Batang tubuh teks menggunakan font 

Times New Roman 12, regular, spasi 1.15, spacing before 6 pt, 

after 6 pt. (style First Paragraph) 

3.2 Singkatan dan Akronim (style Sub-Heading) 

Singkatan yang sudah umum seperti seperti SD, UMS, TNI, 

UNICEF, tidak perlu diberi keterangan kepanjangannya. Akan 

tetapi, akronim yang tidak terlalu dikenal atau akronim buatan 

penulis perlu diberi keterangan kepanjangannya. Pemberian 

keterangan hanya dituliskan sekali di bagian paling depan dan 
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tidak perlu diulang-ulang di bagian lainnya. Jangan gunakan 

singkatan atau akronim pada judul artikel, kecuali tidak bisa 

dihindari. (style First Paragraph) 

3.3  Persamaan (style Sub-Heading) 

Tuliskan persamaan dalam font Symbol. Jika terdapat 

beberapa persamaan, beri nomor persamaan. Nomor persamaan 

seharusnya berurutan, letakkan pada bagian paling kanan, yakni 

(1), (2), dan seterusnya. Penomoran ditulis dalam tanda kurung 

dengan menggunakan marjin kanan. Apabila dalam satu sistem 

terdapat dua persamaan atau lebih, baris penomoran disejajarkan 

dengan persamaan terakhir. Anda direkomendasikan untuk 

menggunakan equation editor untuk membuat sebuah persamaan. 

(style First Paragraph)  

3.4  Gambar dan Tabel (style Sub-Heading) 

Tempatkan label tabel di atas tabel, sedangkan label gambar 

di bagian bawah gambar. Tuliskan tabel tertentu secara spesifik, 

misalnya Tabel 1, saat merujuk suatu tabel. Disarankan untuk 

menggunakan fitur text box pada MS Word untuk menampung 

gambar atau grafik, karena hasilnya cenderung stabil terhadap 

perubahan format dan pergeseran halaman dibanding insert 

gambar secara langsung. Contoh penulisan tabel dan keterangan 

gambar adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Nilai constant ratio untuk berbagai kombinasi pasangan  

Id Pasangan Rata-Rata CR* 
   

R1 a – c1 0,0193233 
   

R2 b – c1 0,0132334 
   

R3 c – c2 0,3423423 
   

R4 d – d3 0,0234443 

*CR – Constant ratio 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh keterangan gambar 

 

3.5  Kutipan dan Acuan (style Sub-Heading) 

Salah satu ciri naskah publikasi ilmiah yang baik adalah 

menampilkan gagasan orang lain untuk memperkuat dan memperkaya 

gagasan penulisnya. Gagasan yang telah lebih dulu diungkapkan 

orang lain ini diacu, dan sumber acuannya dimasukkan dalam Daftar 

Pustaka. (style First Paragraph) 
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Penyajian gagasan orang lain di dalam artikel dilakukan 

secara tidak langsung. Disarankan menuliskan kutipan mengacu 

pada panduan penulisan referensi APA (American Psychological 

Association) atau yang disarankan oleh program studi masing-

masing dalam laman http://skripsi.ums.ac.id. Contoh penulisan 

kutipan dari pengarang tunggal dapat dilihat pada kalimat berikut 

ini: Diani (2000) claims that the perspective of social movements 

is developed in the sociology tradition of religious movement. 

Sedangkan untuk penulisan kutipan dengan dua pengarang dapat 

dilihat pada kalimat berikut ini: Understanding others' mental 

states is a crucial skill that enables the complex social relationships 

that characterize human societies (Kidd & Castano, 2013). Untuk 

variasi pengutipan lainnya dapat dilihat pada laman 

http://www.apastyle.org atau dapat dicari melalui Google dengan 

kata kunci “APA citation style”. (style Body Text) 

Untuk mendapatkan hasil kutipan yang benar, konsisten 

dan rapi, penulis diwajibkan menggunakan aplikasi reference 

manager semisal Mendeley atau Zotero. (style Body Text) 

 

3.6   Penulisan Daftar Pustaka (style Sub-Heading) 

Daftar Pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca 

penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan 

sebagai acuan (dikutip). Dalam artikel ilmiah, Daftar Pustaka 

http://skripsi.ums.ac.id/
http://www.apastyle.org/
https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
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harus ada sebagai pelengkap acuan dan petunjuk sumber acuan. 

Penulisan daftar pustaka mengacu pada panduan penulisan 

referensi APA (American Psychological Association) atau yang 

disarankan oleh pihak program studi masing-masing dalam laman 

http://skripsi.ums.ac.id. Untuk menulis daftar pustaka dengan 

benar, konsisten dan rapi, penulis diwajibkan menggunakan 

aplikasi reference manager semisal Mendeley atau Zotero (style 

First Paragraph) 

 

   PENUTUP (STYLE HEADING) 

Berisi kesimpulan yang menyajikan ringkasan dari uraian 

mengenai hasil dan pembahasan yang mengacu pada tujuan 

penelitian. Tuliskan kesimpulan dari penelitian yang artikelnya 

Anda tulis ini tanpa mengulang hal-hal yang telah disampaikan di 

Abstrak. Kesimpulan dapat diisi pula tentang pentingnya hasil 

yang dicapai dan saran untuk aplikasi dan pengembangannya (style 

First Paragraph) 

PERSANTUNAN (style Heading Persantunan) 

Jika diperlukan, ucapan persantunan dapat disertakan kepada 

pihak-pihak yang telah memberi bantuan untuk penelitian skripsi 

dan penulisan artikel ilmiah. (style First Paragraph) 

 

http://skripsi.ums.ac.id/
https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
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DAFTAR PUSTAKA (style Heading Daftar Pustaka) 

Diani, M. (2000). The Concept of Social Movement. In K. Nash 
(Ed.), Reading in Contemporary Political Sociology (p. 157). 
Massachusets: Blackwell Publisher. 

Kidd, D. C., & Castano, E. (2013). Reading Literary iction 
improves theory of mind. Science (New York, N.Y.), 
342(6156), 377–80. http://doi.org/10.1126/science.1239918 

(style Isi Daftar Pustaka) 

 
 

  

http://doi.org/10.1126/science.1239918
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Lampiran 3. Format Penilaian Naskah Publikasi 
 

Butir dan Sub Butir yang dinilai Skor Penilaian 

Tota
l 

Skor 
(S) 

Bobo
t 

(B) 

Nilai 
Akhir 
(SxB) 

 0 1 2 3    

I.    Abstrak (Maksimum = 3) 

1. Kelengkapan Komponen dan 
kutuhan isi artikel 

 Kuarng Cukup Baik    

Total Skor ……./3 x 7,5% = …….. 

 

II. Pendahuluan (Maksimum = 12) 

1. Perumusam Masalah/Tujuan  Kuarng Cukup Baik    

2. Dasar Teori – 
Kesesuaian/Kejelasan/Ketaja
man 

 Kuarng Cukup Baik  

3. Penelitian Terdahulu. 
Literature review pendukung 

 Kuarng Cukup Baik  

4. Keterbaruan Tidak 
ada 

Kuarng Cukup Baik  

Total Skor ……./12 x 20% = ……… 

 

III. Metodologi (Maksimum = 9) 

1. Kesesuaian dengan 
permasalahan dan tujuan 

 Kuarng Cukup Baik    

2. Kejelasan  Kuarng Cukup Baik  

3. Kesesuaian analisis data 
yang digunakan 

 Kuarng Cukup Baik  

Total Skor ……./9 x 15% = ……… 

 

IV. Hasil dan Pembahasan (Maksimum = 12) 

1. Kesesuaian dengan 
permasalahan dan tujuan 

 Kuarng Cukup Baik    

2. Kejelasan Interpretasi hasil  Kuarng Cukup Baik  

3. Kedalaman dan ketajaman 
pembahasan 

 Kuarng Cukup Baik  

4. Ditunjang literatur baru Tidak 
ada 

Kuarng Cukup Baik  

Total Skor ……./12 x 30% = ……… 

 

V. Kesimpulan (Maksimum = 3) 

1. Kesesuaian / menjawab 
permasalahan dan tujuan 

 Kuarng Cukup Baik    

Total Skor ……./3 x 7,5% = ……… 
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VI. Referensi (Maksimum = 15) 

1. Jumlah Literatur  < 5 5 – 10 >10    

2. Jumlah Literatur >50% 25-50% <25% 
Tidak 
ada 

 

3. Relevansi daftar pustaka 
dengan penelitian 

 Kurang Cukup Sesuai 
 

4. Keterbaruan (Kurang dari 10 
Tahun) 

Tidak 
ada 

<50% 50-75% >75% 
 

5. Sumber dari jurnal online 
Tidak 
ada 

<50% 50-75% >75% 
 

Total Skor ……./15 x 10% = ……… 

 

VII. Bahasa Inggris (maksimum = 6) 

1. Kesalahan Spelling  Banyak Sedang Sediki
t 

   

2. Kesalahan Grammar  Banyak Sedang Sediki
t 

 

Total Skor ……./3 x 10% = ……… 

 

Total Nilai  

 

Total Skor :  (Total Skor/Total Skor Maksimum masing-masing butir 
yang dinilai) x 100 

Nilai Akhir :  ∑ (Nilai x Bobot masing-masing Butir yang dinilai)  
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Lampiran 4. Tabel Inti, Target, dan Pelaksanaan Kegiatan PLP 1-2 dan KKN-Dik 
Surat Edaran No.: 854/A.4-II/FKIP/VIII/2018 
 

INTI, TARGET, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PLP 1-2 DAN KKN-DIK 
PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) 1-2 REGULER & KKN-DIK REGULER  

PLP 2 TERINTEGRASI KKN-DIK &KKN-DIK TERINTEGRASITA/SKRIPSI 
 

NO 
MATA 

KULIAH 
INTI KEGIATAN TARGET LUARAN 

PELAKSANAAN [BULAN] 

SKS 
SEMES 

TER KE- 

SYARAT 
(SKS) 

LOKASI KET ORIEN 

TASI 

DI 
LAPANGAN 

EVALUASI-
REFLEKSI-

PRESENTASI 

PELAPORAN 
LUARAN& 
UJIAN*** 

1 PLP 1*]  Observasi Persekolahan dan 
Pengenalan Budaya Sekolah 
di lingkungan sekolah yang 
sangat bagus 

Draft PKM GT 
Draft Artikel 
Umum  

1 

 

2 Minggu  

[Jan] 

1 

[Feb] 

1 

[Maret] 

1 4 60SKS 
(40KHS 
+20KRS) 

 Sekolah Mitra & 
Sekolah Lab Solo 
Raya 

 Mahasiswa s.d 
2015-2016 
Terintegrasi SPP 
[PPL→Magang 
3]. 

 Mulai 2016-
2017 
Terintegrasi SPP 
[PLP 1-2/ 
M123]. 

 Mulai 2017-
2018 
Terintegrasi SPP 
[PLP1-2/M 123 
& KKN-Dik]. 

*Belum termasuk 
biaya operasional 
pelaksanaan di 
lapangan 

 

2 PLP 2  

Reguler 

 Praktik Pengembangan 
Perangkat Pembelajaran 

 Asisten Guru (Mengajar 
Terbimbing) 

 Di lingkungan sekolah yang 
sangat bagus 

 Draft PKM 
AI 

atau 

 Proposal 
PKM 5 
bidang 

1  

2 bln 

[Juli-
Agustus] 

1 

Juli-
Agustus 

1 

[Okt] 

3 7 

Dan lulus 
Micro 
Teaching 

100SKS 
(80KHS+
20KRS) 

3 KKN-Dik 
R 

 Praktik nyata mengembangkan 
keilmuan dari bidang studi 
yang ditekuninya berdasarkan 
praksis-praksis pendidikan 
dalam perspektif pendidikan. 

 Di lingkungan 
sekolah/masyarakat kurang 
maju/kurang produktif 
supaya menjadi 
maju/produktif 

 Jasa & 
model 
Pendidikan. 

 Teknologi 
Pembelajar 
an, atau Film 
Dokumente. 

 PKM 
AI/Laporan. 

1 2 bln 

Jan-Mar 

1 

[April] 

1 

[Mei] 

4 8 120SKS 
(100KHS
+20KRS) 

 Solo Raya 

 AUM (Sekolah yang 
belum maju dan 
belum produktif) 

 PRM Solo Raya yang 
belum maju  

 Bukan di Desa/Kelu-
rahan yang sama 
sekali belum ada PRM 
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NO 
MATA 

KULIAH 
INTI KEGIATAN TARGET LUARAN 

PELAKSANAAN [BULAN] 

SKS 
SEMES 

TER KE- 

SYARAT 
(SKS) 

LOKASI KET ORIEN 

TASI 

DI 
LAPANGAN 

EVALUASI-
REFLEKSI-

PRESENTASI 

PELAPORAN 
LUARAN& 
UJIAN*** 

5 PLP 2  
Terinte
grasi 
KKN-Dik 
**] 

a) PLP 2 dilaksanakan secara 
bersamaan dengan kegiatan 
KKN-Dik.  

b) Pagi melaksanakan PLP 2 di 
sekolah. 

c) Sore /malam harinya 
melaksanakan KKN-Dik di 
lingkungan masyarakat 
sekitar sekolah PLP 2. 

d) Pelaksanaanya khusus di 
luar negeri dan/atau di DSP-
AUM. 

 Draft PKM 
AI 

atau 

 Proposal 
PKM 5 
bidang 

1 2,5 bln 

[Juli-
Sept] 

1 

[Okt] 

1 

[Nov] 

3
+
4 

[
7
] 

7 100SKS 
(80KHS
+20KRS
) 

 Internasional 

      [KKU, FTU, UPSI, 
UKM, UUM] & 
[Kamboja, India, 
Philipina, Korea, 
Beijing]* 

 DSPAUM 

      [Medan, 
Palembang, 
Bangka Belitung, 
Pontianak, 
Palangkaraya, 
Banjarmasin, 
Mataram, 
Makasar, Palu, 
Kendari, Sorong] 

 

6 KKN-Dik 
Terinte
grasi 
TA/Skri
psi *** 

 

e) KKN-Dik dilaksanakan 
secara bersamaan dengan 
penyusunan tugas 
akhir/skripsi.  

f) Siang melaksanakan KKN-
Dik sekaligus 
mengumpulkan data, untuk 
diolah menjadi laporan 
skripsi pada malam harinya.  

g) Topik skripsi terkait dengan 
kegiatan KKN-Dik, misal: 
PTK, Pengembangan model, 
Pemanfaatan TTG/TP, 
Model pembelajaran, 
Implementasi teori/rumus 
tertentu, Analisis teori 
tertentu yang dikaitkan 
dengan KKN-Dik . 

h) Pelaksanaanya khusus di 
luar negeri dan/atau DSP-
AUM. 

 Laporan 
KKN-Dik 
terintegrasi 
TA 

 Skripsi 
(TA/Skripsi) 

 Artikkel 
publikasi 
jurnal 
ilmiah 

1 2-3 bln 

Jan-Mar 

1 

[April] 

2 

[Mei-Juni] 

4
+
4 

[
8
] 

8 120SKS 
(100KH
S+20KR
S) 
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*] Dilaksanakan sistem blok atau nonblok. 
**]  PLP 2 Terintegrasi dibimbing oleh dosen pembimbing PLP 2 (DPP) LPTK mitra/PJK DSP AUM & guru pamong sekolah lab mitranya [PLP 2], dinilai 

DPP LPTK mitra/DSP AUM & masyarakat sasaran KKN-Dik & DPP FKIP UMS. 
***]  KKN-Dik Terintegrasi KKN-Dik dibimbing oleh dosen pembimbing KKN-Dik (DPK) LPTK mitra/PJK DSP AUM, Skripsi dibimbing oleh dosen 

pembimbing skripsi (DPS), KKN-Dik dinilai oleh DPK LPTK mitra/ PJK DSP AUM & masyarakat sasaran KKN-Dik & DPK FKIP UMS, Skripsi dinilai oleh 
Tim penguji skripsi FKIP UMS.  

 
 

 Surakarta, 5 Oktober  2018 
Dekan, 
 
 
 
Prof. Harun Joko Prayitno 
NIP 19650428 199303 1001 

 

 

 

 


