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LAPORAN HASIL TELAAH SKRIPSI 

 

Judul : ____________________________________________________ 

 _____________________________________________________  

Nama mahasiswa : ____________________________________________________ 

NPM : ____________________________________________________ 

 

Komentar umum 

 

 

 

 

 

 

Koreksi mayor 

No  Saran koreksi (diisi dosen penelaah) Tindak lanjut (diisi mahasiswa) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Koreksi minor 

No  Saran koreksi (diisi dosen penelaah) Tindak lanjut (diisi mahasiswa) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Simpulan telaah 

 Diajukan sidang tanpa koreksi 

 Diajukan dengan koreksi minor 

 Diajukan dengan koreksi mayor 

 Belum dapat diajukan untuk sidang 

 

 
Skripsi telah selesai ditelaah 
tanggal:  ____-___- 20___ 
 
Dosen Penelaah, 
 

 

Nama: ___________________ 

NIP: _____________________ 

 
Skripsi sudah diperbaiki sesuai laporan telaah 
tanggal:  ____-___- 20___ 
 
Dosen Penelaah, 
 

 

Nama: ___________________ 

NIP: _____________________ 
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PENJELASAN: 

Komentar Umum Komentar umum merupakan komentar menyeluruh terhadap 

skirpsi yang ditelaah. 

Koreksi mayor Bagian ini diisi dengan daftar koreksi yang wajib dilakukan 

mahasiswa yang bersifat penting. Bagian skripsi mendapat 

koreksi mayor bila ada kesalahan sistematik, tidak 

mengindahkan kaidah ilmiah, terjadi kesalahan pencutatan 

referensi, atau terjadi kekeliruan pemahaman konsep ilmu, 

sesuai dengan pedoman akademik penulisan skripsi Unpad. 

Koreksi minor Bagian ini diisi dengan daftar koreksi yang wajib dilakukan yang 

tidak fatal, seperti kesalahan penulisan, ketidak-tepatan 

menggunakan kata/istilah, ketidak-tepatan menggunakan 

simbol, resolusi gambar tidak baik, atau kesalahan penempatan 

paragraf. 

Simpulan telaah Memberikan keputusan kelayakan skripsi untuk diajukan ke 

sidang sarjana. Jika simpulan telaah adalah “Belum dapat 

diajukan” maka proses telaah harus diulang. 

Kolom tanda tangan: 

Skripsi telah selesai ditelaah 

Kolom ini diisi oleh dosen penelaah setelah proses penelaahan 

selesai. Laporan penelaahan ini harus ditindak lajuti oleh 

mahasiswa pada kolom “Tindak lanjut”. Setiap komentar dosen 

penelaah wajib ditindaklanjuti. 

Kolom tanda tangan: 

Skripsi sudah diperbaiki sesuai 

laporan telaah 

Kolom ini diisi oleh dosen setelah semua komentar ditindak-

lanjuti secara baik oleh mahasiswa. 

Kolom “tindak lanjut “ Kolom ini diisi oleh mahasiswa sebagai jawaban pada penelaah, 

dan menjelaskan tidakan apa yang telah dilakukan berkenaan 

dengan saran koreksi yang diberikan.  

Contoh: 

“Koreksi sudah dilaksanakan” 

“Pembahasan mengenai persamaan (3) telah ditambahkan 

dalam paragrap 1 halaman 10.” 

 


