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Dewan Bimbingan Skripsi



• waktu bimbingan skripsi paling lama 6 bulan

• perpanjangan waktu paling lama 1 x 6 bl atas usul 

pembimbing pertama

Lulus Penelitian Pendidikan/ Metodologi 
Penelitian, Statistika Dasar

Menyelesaikan minimal 80% dari total 
SKS (105 sks) 

IP minimal  2,5.

Persyaratan



Mendaftarkan diri ke TU Jurdik      

Biologi

Mendapatkan informasi tentang 

trend penelitian  

Cara pembuatan proposal 

penelitian 

Bimbingan skripsi

Prosedur pelaksanaan seminar



Mengisi format judul dan usulan  

calon  pembimbing 

DBS menentukan dosen pembimbing    

skripsi dengan beberapa pertimbangan

Mahasiswa diberi waktu untuk  

membuat proposal dengan bimbingan  

dosen pembimbing selama  3  minggu



Tata Tertib Pelaksanaan Seminar

• Proposal dikumpulkan seminggu sebelum 
jadwal seminar 

• Mahasiswa wajib mengikuti seminar dari
awal sampai akhir (Feb – April) ---PPL

• Seminar diikuti pembimbing skripsi

(wajib menginformasikan jadwal seminar pada 
pembimbing, jika dosen pembimbing tidak hadir jadwal 
diundurkan pada minggu-minggu akhir/semester depan)

• Jika mahasiswa tidak hadir tanpa pemberitahuan 
pada jadwal seminar maka dianggap 
mengundurkan diri



Majelis Seminar Skripsi

• Seminar akan dikelompokkan ke dalam
beberapa majelis berdasarkan bidang
keilmuan/keahlian Dosen

1. Media/Sumber Belajar

2. Pembelajaran (2 Majelis)

3. Praktikum

4. Asesmen

5. Berpikir/Learning/Pendidikan kecakapan



Ruang lingkup skripsi/penelitian
Program Pendidikan Biologi

• Skripsi difokuskan pada pemecahan masalah
pendidikan/pembelajaran biologi di sekolah

• Skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian

• Ruang lingkup kajian skripsi :

materi pelajaran, proses pembelajaran, sumber
dan media pembelajaran, evaluasi hasil
belajar/assessment pembelajaran.

aspek sikap & nilai malalui pembelajaran biologi
pada jenjang pend dasar & menengah.  



Ruang lingkup skripsi/penelitian
Program Biologi

• Skripsi difokuskan pada pemecahan
masalah biologi

• Skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian

• Konsep , prinsip, teori dan aplikasi biologi
dalam kajian lingkungan, molekuler, 
identifikasi tumbuhan dan lain-lain.



Susunan bentuk Proposal

A. JUDUL   Latar belakang masalah

Rumusan masalah

B. PENDAHULUAN pertanyaan penelitian

Tujuan & manfaat

asumsi & Hipotesis (opt)

C. TINJAUAN PUSTAKA (beri judul)

D. METODOLOGI PENELITIAN 

desain penelitian, sampel atau subjek penelitian, 
instrumen, dan teknik analisis.

E. JADWAL & ANGGARAN

F. DAFTAR PUSTAKA



Judul
kriteria :

• judul tidak boleh lebih dari 15 kata

(Spesifik, efektif, jelas)

(lugas sekali baca dapat ditangkap
maksudnya secara komprehensif)

• Kalimat pernyataan, komunikatif, 
memuat aspek yang diteliti
(biologi/Pendidikan Biologi) subjek
penelitian dan lingkup penelitian

• Konsisten dengan masalah, tujuan dan
subjek/objek metode penelitian



Contoh judul
“  Kemampuan Berkomunikasi Siswa SMA Perempuan

Dan Siswa Laki-laki Dalam Pembelajaran Biologi
dengan Pendekatan PBL di Bandung “

“ Apakah Penggunaan Concepts Mapping dalam
Pembelajaran Konsep Indera Penglihatan
Dapat Meningkatkan Minat Siswa ?  

1. Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Biologi
di SMA Pasundan II Bandung 

2. Faktor-faktor yang Menunjang Keberhasilan

Pembelajaran Biologi di SMAN 3 Ciwidey



Pendahuluan
A. Latar belakang (2 – 3 hal)

deskripsi/uraian tentang pentingnya
masalah untuk dipecahkan dan
kontribusinya terhadap ilmu bila
masalah dipecahkan

argumentasi yang menunjukkan adanya
kesenjangan yang terjadi di lapangan
dengan memanfaatkan penelitian yang 
relevan



• Latar belakang dinyatakan dengan kuat
berdasarkan hasil penelititan atau rujukan
yang jelas.

• Perumusan masalah tajam dan baru

• Tujuan penelititan jelas dan hanya satu
paragraf



Rumusan Masalah
• Rumusan masalah selain harus dilandasi oleh

latar belakang masalah juga harus memuat
variabel-variabel dan hubungannya antara
variabel tersebut jelas

• Jika penelitian bersifat deskriptif memiliki satu
variabel, jika sebab akibat atau korelasional
dua variabel

• Jika penelitian sudah memiliki jawaban
sementara dalam bentuk hipotesis maka tidak
perlu dibuat pertanyaan penelitian/ sub 
masalah. 

• Sub masalah/ pertanyaan penelitian memandu
langkah operasional penelitian

• Ditulis dalam bentuk kalimat tanya



Asumsi ( Anggapan Dasar)

• Merupakan pernyataan dan landasan
bagi hipotesis yang disesuaikan dengan
topik penelitian

• Ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan

• Asumsi digunakan jika penelitiaan
bersifat eksperimen atau deskriptif
secara kuantitatif

• Pernyataan yang tidak usah diuji lagi di
ambil dari teori, atau hasil penelitian
yang telah lalu



Hipotesis Penelitian

• Hipotesis sebagai jawaban
sementara terhadap rumusan masalah

• Bukan hipotesis penelitian tapi Ho
Misalnya Ho :‟ terdapat perbedaan signifikans
sikap belajar siswa antara pembelajaran
konvensional dengan e learning „

• Dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan
• Mengandung variabel penelitian dengan bentuk

logika jika – maka

• Dapat diuji



Batasan masalah

Membatasi lingkup penelitian agar lebih fokus

Definisi Operasional :

Dirumuskan untuk setiap variabel
sampai melahirkan indikator-indikator
dari setiap variabel yang diteliti, 
bagaimana variabel tersebut
dimanipulasi, dan diukur kemudian
dijabarkan dalam instrumen penelitian



Contoh : Hipotesis
‘ intelegensi berpengaruh  positip 
terhadap hasil belajar’

Dalam penelitian ini Intelegensi adalah skor 
yang diukur melalui tes intelengensi „X‟
Hasil belajar adalah angka yang di dapat 
melalui tes  yang sudah terstandarisasi yang 
dilakukan oleh guru



• Tujuan : konsisten dengan rumusan masalah 

dan pertanyaan penelitian

mencerminkan apa yang akan  

diungkapkan dalam penelitian ini

Manfaat Hasil Penelitian : 

dirumuskan untuk siapa hasil 

penelitian ini bermanfaat /berguna

( pihak terkait, masyarakat, 

pengembangan ilmu)



Judul Peneltian

Latar belakang 
masalah

Rumusan masalah            Konsisten

Tujuan Penelitian

subjek/objek penelitian



Tinjauan pustaka
• Dalam bab ini berisi teori dan hasil penelitian yang 

sangat relevan dengan tujuan penelitian

• Menunjang kerangka, landasan penelitian, dan
pembuatan instrumen

• Rujukan jurnal lima tahun terakhir. Sangat
disarankan untuk merujuk jurnal
nasional/internasional mutakhir.

• Cara merujuk dan mengutip harap mengacu pada
buku Pedoman Penulisan karya Ilmiah UPI tahun
terbaru



Tujuan Penulusuran Pustaka

• Menentukan dan membatasi masalah

• Meletakkan persfektif penelitian

• Menghindari replikasi

• Memilih metode yang paling memungkinkan

• Menghubungkan hasil-hasil penelitian

• memperkirakan penelitian lebih lanjut

• Mengembangkan hipotesis penelitian



• Metodologi Penelitian

• Jenis penelitian yang digunakan

• Desain penelitian

• Populasi dan sampel/ deskripsi subjek penelitian

• Lokasi penelitian

• Alat dan bahan/instrumen penelitian 

• Cara kerja/langkah-langkah ~ jadwal

• Cara pengambilan data & Analisis data

• Alur penelitian

• Rancangan biaya  penelitian

• Jadwal kegiatan



metodologi

• Metode yang dipakai tepat untuk
mencapai tujuan penelitian

• Desain penelitian jelas dan langkah-
langkah alur yang tepat

• Bahan alat dan cara analisis data sesuai
dengan tujuan dan hasil penelitian



 Jadwal kegiatan

berisi kegiatan dan rencana tahap-tahap pelaksanaan
dengan tahapan yang jelas apa yang akan dilakukan
rincian tahapan yang dipaparkan fleksibel waktunya 
tergantung lama penelitian 

• Anggaran Biaya

• Komponen bahan habis, peralatan, rincian 
jelas jenis dan jumlahnya



Mengontrol validasi internal

mendapatkan informasi lebih banyak tentang
subjek (mortalitas, maturasi, regresi)

Mendapatkan informasi yang lebih rinci (lokasi, 
instrumen, sejarah, sikap, subjek,implementasi)

Menstandarkan kondisi

Memilih desain yang cocok ( semua variabel
kecuali instrumen)



Daftar Pustaka

• Dalam daftar hanya dituliskan pustaka 
yang dirujuk dalam proposal

• Tahun terbitan pustaka yang dirujuk 
menunjukkan kemutakhiran



Daftar Pustaka
1. Jika sumbernya dari jurnal

Hidayat, T. (2001). “ Studi Fiologenik Molekuler pada  

Anacardiaceae Berdasarkan urutaan daerah internal 
Trancribed Spacer (ITS)”. Jurnal Hayati, IPB, Bogor.

Lenat, D.H. & Crawford, J.K. (1994). “ Effects of Land Use on 
Water Quality and Aquatiq Biota of the North 
Carolina Piedmont streams”. Hydrobiologia 294 (2), 
185-199 

2. Jika sumbernya dari buku
Mc Millan, J.H. & Schumacher,S. (2001). Research in Education 

a conceptual Introduction. 5th Ed, New York : 
Addison Wesley Longman, Inc.



3. Jika sumbernya Skripsi

Izmiarti (1990). Komunitas makrobenthos di situ 

Lengkong dan situ Kubang Panjalu Ciamis  

Jawa Barat. Thesis Pasca Sarjana.ITB : tidak diterbitkan.

4. Jika penulis sebagai penyunting

Philip, H.W.S. dan Simpson,G.L.(Eds)(1976). Australia in   

the World of Education Today and  

Tomorrow. Canberra: Australian National 

Comission.

5. Jika sumber itu merupakan karya tulis seseorang 
dalam kumpulan tulisan orang banyak 

Pujianto.(1984).”Etika Sosial dalam Sistem Nilai Bangsa”dalam 

YP2LPM.(1984),Dialog Manusia,Falsafah, Budaya, dan 

Pembangunan. Malang : YP2LPM.



terima kasih



Daftar Pembimbing & mahasiswa 





Mempraktekkan Contoh Pembelajaran Biologi Berbasis Inkuiri :

Mengajar sains          Berbasis 
berbasis           secara efektif                masalah
lab                  melalui inkuiri

hands on                     berbasis proyek

Keterampilan                                       Sikap Ilmiah
Proses Sains         Pengalaman                 positip

Belajar  Siswa
Bekerja                  Secara aktif             Keterampilan
Kelompok                                               Berpikir

Kritis/kreatif
Keterampilan DISKUSI
Berkomunikasi

Membangun Konsep


