FORMULIR USULAN RENCANA PENELITIAN DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BILLFATH

A
Identitas Mahasiswa, Dosen PA, dan Calon Dosen Pembimbing yang Diusulkan
1
Nama Mahasiswa

2
Angkatan/NIM

3
Program Studi

4
Dosen Penasihat Akademik (PA)

5
Calon Dosen Pembimbing yang diusulkan 








B
Rencana Penelitian yang diusulkan: 
(Dijabarkan lebih lanjut ke dalam Outline Rencana PenelitianSkripsi- Form
1
Judul penelitian
Tulis dengan huruf Besar-kecil, yang menyatakan masalah pokok, variabel, dan fokus apa yang hendak diteliti) 
2
Lokasi penelitian 
(Tulis di mana, atau wilayah mana yang hendak dicakup penelitian) 
3
Jangka waktu penelitian
(Tulis angka dalam satuan bulan, maksimum 1 semester) 
4
Masalah pokok penelitian
(Tulis dalam satu rumusan kalimat "tanya", atau "pertanyaan", yang mewakili masalah pokok, atau variabel yang diteliti, bukan dalam beberapa gugus pertanyaan) 
5
Variabel & data pokok penelitian
(Tulis nama/identitas variabel dan data pokok yang akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, berikut sumber penyedia datanya) 
6
Landasan teori/teori yang akan dikonstruksi
(Tulis teori utama apa yang akan dipakai sebagai landasan/acuan, atau teori apa yang akan dikonstruksi dalam penelitian) 
7
Metode & desain penelitian
(Tulis metode dan desain utama bagaimana proses/prosedur penelitian akan dilakukan, untuk menjawab masalah pada butir 4) 
8
Subjek penelitian
(Tulis siapa saja yang akan terlibat di dalam kegiatan penelitian) 
9
Objek penelitian
(Tulis keadaan/situasi, kondisi, atau kegiatan/perilaku yang akan diamati, diidentifikasi, direkam, diolah, diukur, dan dipaparkan hasilnya) 
10
Instrumen pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data penelitian
(Tulis nama/jenis perangkat instrumen pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, misalnya: angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, tes tulis, tabel distribusi frekuensi, tabel kontingensi, diagram alir, peta, dan konfigurasi lain) 
11
Luaran (output/produk) akhir penelitian**
(Tulis luaran hasil akhir berupa apa, misalnya: model pembelajaran yang dikemas dalam bentuk paket, buku ajar, atau media pembelajaran, mengacu pada butir4) 
(**) khusus untuk desain Penelitian & Pengembangan (R&D)
Catatan:   Mahasiswa hanya diizinkan mengajukan 3 judul skripsi. 
	  Setiap judul dibuat pada form yang berbeda.

Disahkan:				Disetujui:				Diusulkan, 
Ketua Program Studi,			Penasihat Akademik,			Mahasiswa,



Nama lengkap				Nama lengkap 				Nama lengkap
NIDN. 					NIDN. 					NIM. 


