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KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
1. PRODI DAN JURUSAN Memiliki kemampuan
Nasional Pendidikan Tinggi
mengkoordinasikan perencanan dan pelaksanaan ujian skripsi
2. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar
berbasis artikel
Pendidikan UM
2. DOSEN PEMBIMBING Memiliki kemampuan membantu
3. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2020 Pedoman
membimbing dan mempublikasikan artikel jurnal sebelum
Pendidikan UM Edisi 2020
atau setelah ujian
4. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
3. DOSEN PENGUJI Memiliki kemampuan menguji artikel
Pedoman UM Edisi 2020
mahasiswa dari hasil penelitian
4. TENAGA KEPENDIDIKAN Memiliki kemampuan
operasional memproses hasil ujian sampai yudisium
5. MAHASISWA Memiliki kemampuan menyusun artikel
jurnal dari hasil penelitian
LATAR BELAKANG
TUJUAN
1. Tuntutan publikasi semakin tinggi. Publikasi artikel
1. Meningkatkan jumlah publikasi di UM
dalam jurnal merupakan indikator penting kinerja perguruan 2. Meningkatkan derajat hasil riset mahasiswa dari unpublished
tinggi. Oleh karena itu, perlu ditempuh cara untuk
menjadi published (nanti)
meningkatkan jumlah dan mutu publikasi tersebut.
3. Masyarakat pembaca mendapat lebih banyak sajian hasil riset
2. Riset mahasiswa berpotensi untuk dilaporkan dalam
4. Mengondisikan mahasiswa lebih bersungguh-sungguh dalam
wujud artikel
melakukan dan melaporkan riset
3. Laporan riset yang dipublikasikan (artikel) akan dapat
dibaca oleh masyarakat pembaca lebih luas, daripada hanya
dalam wujud manuskrip (naskah).

WUJUD LAPORAN
1. Naskah (manuskrip) laporan dari penelitian lapangan
(sebagai lampiran), atau
2. Naskah laporan artikel hasil penelitian yang siap
dipublikasikan, atau
3. Naskah buku ber-ISBN (tentatif)
PERINGATAN
Dosen Pembimbing MEMILIKI KEWAJIBAN untuk
membimbing sampai artikel terpublikasikan pada saat mahasiswa
dinyatakan LULUS ujian artikel

PERLENGKAPAN ADMINISTRASI PENDUKUNG
1. Berkas pendaftaran UJIAN
2. Pedoman pelaksanaan ujian dan hasilnya
3. Komputer/Aplikasi MS.Office/Printer/ATK
4. Dokumen laporan Kelulusan dan Yudisium
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai bagian dokumen bagi jurusan dan
penjaminan mutu baik di fakultas, jurusan dan program studi

PROSEDUR UJIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI
Pilihan 1 – Artikel berupa draft siap ‘submitted’ ke jurnal

Pilihan 2 – Artikel sudah ‘accepted’ oleh jurnal

Pilihan 3 – Artikel sudah ‘published’

Keterangan:
 Berkas ujian artikel pengganti skripsi yang perlu disiapkan, lihat di ‘catatan untuk
format artikel’ (di halaman terakhir SOP ini).
 Pilihan 2 (artikel sudah ‘accepted’) atau pilihan 3 (artikel sudah ‘published’) sesuai
dengan kesepakatan antara dosen pembimbing dan mahasiswa

FORMAT UJIAN ARTIKEL SAAT UJIAN
KONTEN
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Kata Pengantar (ucapan terima kasih)
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Judul (artikel)

Abtrak

Kata kunci

Pendahuluan

Metode


Hasil dan Pembahasan

Simpulan dan Saran

Daftar Rujukan

Daftar Lampiran

FORMAT UJIAN ARTIKEL*
JUDUL
NAMA
PENULIS
ABSTRAK

KATA KUNCI

: Mencerminkan isi, ringkas, dan komunikatif, 12-15 kata
: Mahasiswa dan dosen pembimbing
: Berisi saripati artikel meliputi tujuan, metode dan hasil penelitian, 100-200 kata
format dan gaya penulisan (selingkung) menyesuaikan ketentuan jurnal yang
dituju.
: Kata-kata atau frasa yang mencerminkan konsep atau variabel penting dalam
artikel, terdiri atas 3-5 kata (frasa)

PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang alasan dipilihnya masalah atau topik penelitian, penelitian terdahulu,
kesenjangan, teori relevan yang digunakan, dan diakhiri dengan tujuan penelitian, 1.000-1.500 kata
(wajib berisi sejumlah/beberapa rujukan terpenting).
METODE
Berisi uraian tentang desain penelitian, sumber data (untuk bidang sains dan teknik termasuk bahan
dan peralatan), instrumen pengumpulan data (termasuk validasinya), teknik pengumpulan data, wujud
data, dan teknik analisis data, sekitar 600 kata.

* menyesuaikan dengan templete jurnal yang dituju bila ujiannya memilih pilihan 2 atau 3

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berawal dari deskripsi hasil penelitian untuk dilanjutkan ke bagian pembahasan. Bagian hasil penelitian berisi
deskripsi hasil analisis terhadap data penelitian sesuai dengan varibel/fokus penelitian untuk menjawab
rumusan masalah. Selanjutnya, bagian pembahasan berisi diskusi untuk membandingkan hasil penelitian yang
dilakukan dengan hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang digunakan (wajib berisi banyak rujukan
penting), sekitar 4.000 kata. Hasil dan pembahasan dapat juga disajikan secara terpisah.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan berisi pernyataan-pernyataan ilmiah yang saling berhubungan, dirumuskan berdasarkan
pembahasan, bukan rangkuman hasil penelitian. Saran berisi butir-butir rekomendasi kepada berbagai
pihak terkait dengan simpulan yang telah dirumuskan.
DAFTAR RUJUKAN
Rujukan berupa buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Rujukan wajib mutakhir (10 tahun terakhir).
Lima
puluh
persen
rujukan
berupa
artikel
dari
jurnal
ilmiah
nasional/nasional
terakreditasi/internasional/internasional bereputasi. Daftar rujukan sekurang-kurangnya berisi 30 sumber.
Perujukan dan penulisan daftar rujukan menggunakan reference manager.

Catatan:
(1) Mulai abstrak sampai dengan daftar rujukan terdiri atas 5.000-7.000 kata,
(2) Format artikel tersebut (seperti kajian teori terpisah atau diintegrasikan dengan pendahuluan, hasil
dan pembahasan terpisah atau menjadi satu bagian) dapat berbeda mengikuti gaya selingkung jurnal
yang dituju
(3) Skripsi model artikel disertai lampiran, yaitu:
a. proposal penelitian,
b. instrumen pengumpulan data,
c. data penelitian (terolah, bukan mentah),
d. hasil analisis (hasil analisis kualitatif/kuantitatif: analisis statistik/campuran, bukan deskripsi
karena deskripsi nanti masuk hasil),
e. hasil pengembangan/produk sejenis (untuk penelitian pengembangan),
f. artikel lain karya penulis skripsi (bila ada), dan
g. surat izin penelitian. Secara teknis, artikel (sebagai wujud skripsi) disajikan dalam esai, bukan
numerikal.
h. lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu atas permintaan pembimbing atau penguji

