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Kepada : Yth. Mahasiswa Psikologi 

di  tempat   
 
 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi wabarokatuh.  

 

Bersama ini kami beritahukan bahwa Prodi S1 Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, mulai Semester Genap 2021/2022 memberlakukan 

MYSKRIPSI (http://myskripsi.ums.ac.id/) secara penuh untuk pengelolaan skripsi 

Prodi S1 Psikologi. Maka, bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengambil KRS 

Skripsi maupun yang sudah mulai mengerjakan diharuskan mengisi form 

pendaftaran (gform) dan di MySkripsi. Pengisian form dan pendaftaran ke 

MySkripsi paling lambat tanggal 28 Februari 2022. Bagi mahasiswa yang akan 

melakukan ujian skripsi di bulan Maret, tidak perlu mendaftarkan skripsinya di 

MySkripsi. 

 

Dengan adanya penggunaan web MYSKRIPSI ini maka beberapa perubahan 

dilakukan, mulai dari pendaftaran skripsi sampai dengan ujian skripsi. Perubahan 

tersebut akan disampaikan secara bertahap. 

 

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi wabarokatuh.  

 
 
        Surakarta, 23 Februari 2022 

Kaprodi S1 Psikologi 
 
 
 
 

 

Lusi Nuryanti, Ph.D., Psi 

NIK: 837 
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PERSYARATAN PENDAFTARAN SKRIPSI 
 

 

1. Mahasiswa telah menempuh 135 SKS.  

2. IPK minimal 2,0.  

3. Nilai D maksimal 10 SKS. 

Matakuliah yang tidak boleh mendapatkan nilai D adalah MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) yaitu 

Islam Ipteks, Pancasila, dan Kemuhammadiyahan. 

4. Telah LULUS mata kuliah berikut ini:  

a. Aplikasi Psikologi (salah satu dari bidang Psikologi Industri & Organisasi, Psi Sosial, Klinis, 

serta Pendidikan &  Perkembangan), 

b. Penyusunan Proposal Skripsi (PPS): 

i. MK PPS ini prasyaratnya adalah Metode Statistika Psikologi, Psikometri, Metode 

Penelitian, dan Penyusunan Skala Psikologi (PSP), 

ii. Mahasiswa yang mendapatkan nilai D pada matakuliah PPS diperbolehkan mendaftar 

skripsi dengan catatan mengulang mata kuliah tersebut bersamaan dengan menempuh 

skripsi, ditunjukkan dengan KRS, 

iii. Saat mengulang PPS tersebut mahasiswa melakukan proses bimbingan sekaligus dengan 

pembimbing skripsi dan pengampu PPS (jika berbeda) untuk menyelesaikan skripsinya. 

5. Mengambil KRS matakuliah Skripsi pada semester berjalan 
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ALUR PENDAFTARAN SKRIPSI (MYSKRIPSI) 

 

Dalam MySkripsi, ada 3 alur pendaftaran skripsi yaitu: 1) Prodi mengunggah judul serta 

pembimbing skripsi, 2) dosen menawarkan judul, dan 3) mahasiswa menawarkan judul. Prodi S1 

Psikologi menggunakan prioritas alur yang ke 1 (satu) yaitu Prodi mengunggah judul serta 

pembimbing skripsi. Hal ini dikarenakan mahasiswa telah mempunyai judul skripsi yang telah mereka 

susun di saat matakuliah PPS bersama dosen pembimbing proposal skripsi. Alur 2) dan 3) masih dapat 

dilakukan jika mahasiswa ingin berganti judul atau ingin pindah pembimbing sekaligus berganti judul 

skripsi. Pendaftaran skripsi dilakukan di bulan KRS Online, yaitu pada bulan September dan Maret. 

 

Kategori Waktu Langkah-langkah 

Pertama kali KRS 
Skripsi 

Gasal : September 
Genap : Maret 

1. Mahasiswa mengisi form: 
https://bit.ly/daftar-myskripsi-psi 

2. Mahasiswa Login dan mendaftar Skripsi di 
myskripsi 

3. Menunggu verifikasi dan proses unggah 
judul oleh Prodi 

 

Perpanjang KRS Skripsi Gasal : September 
Genap : Maret 

Mahasiswa yang SUDAH terdaftar myskripsi: 
Mengisi https://bit.ly/dftr-myskripsi-progress 
 

  Mahasiswa yang BELUM terdaftar myskripsi: 
1. Mahasiswa https://bit.ly/dftr-myskripsi-

progress 
2. Mahasiswa Login dan mendaftar Skripsi di 

myskripsi 
3. Menunggu verifikasi dan proses unggah 

judul oleh Prodi 
 

Perpindahan 
Pembimbing Skripsi 

Setiap bulan Setelah mahasiswa mencapai kesepakatan 
dengan pembimbing lama untuk perpindahan 
pembimbing, serta telah mendapatkan 
pembimbing baru maka mengisi 
https://bit.ly/ganti-pbbg-myskripsi-psi 
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ALUR PERPINDAHAN PEMBIMBING SKRIPSI 

 

1. Perpindahan Pembimbing Skripsi dapat diajukan oleh Prodi, dosen pembimbing, atau  

mahasiswa. 

2. Prodi dapat melakukan pemindahan pembimbing skripsi bagi mahasiswa yang mengalami 

permasalahan selama proses pembimbingan. Permasalahan ini diantaranya adalah: 

a. Tidak ada kemajuan pengerjaan skripsi selama satu semester. 

b. Mengalami kendala berkaitan dengan dosen pembimbingnya, atau dengan diri mahasiswa 

sendiri sehingga perlu dibantu oleh Prodi. 

c. Mahasiswa yang mendekati atau berada pada semester terakhir batas studi (mahasiswa 

semester 13 dan 14) 

 

3. Berikut alur perpindahan pembimbing skripsi oleh mahasiswa:  

 

Penjelasan: 

a. Mahasiswa menghubungi pembimbing skripsi untuk berkonsultasi akan masalahnya, jika 

memang pindah pembimbing menjadi solusi maka pembimbing skripsi dapat memberikan 

ijin mahasiswa untuk mencari pembimbing skripsi. 

b. Mahasiswa menghubungi Sekprodi mengenai perpindahan pembimbing skripsi dan 

berkonsultasi mengenai calon pembimbing skripsi selanjutnya. 

c. Mahasiswa menghubungi calon pembimbing skripsi untuk mendapatkan persetujuan. 

d. Mahasiswa mengisi form ganti pembimbing https://bit.ly/ganti-pbbg-myskripsi-psi. 

e. Mahasiswa menunggu verifikasi, bisa konfirmasi ke sekprodi. 

f. Mahasiswa mulai bimbingan dengan pembimbing baru melalui MySkripsi. 

 

4. Prodi dapat melakukan pergantian pembimbing skripsi mahasiswa jika hal tersebut merupakan 

jalan keluar bagi kesulitan mahasiswa. Mahasiswa yang mengalami hambatan dengan dosen 

pembimbingnya dan membutuhkan bantuan maka dapat menghubungi Prodi untuk berkonsultasi 

permasalahannya. 

Mahasiswa
Menghubungi 
Pembimbing 

skripsi 
sebelumnya

Mahasiswa
Menghubungi 

Sekprodi

Mahasiswa
meminta 

persetujuan Calon 
Pembimbing 

skripsi

Mahasiswa
mengisi form 

ganti pembimbing

Prodi 
verifi
kasi

http://psikologi.ums.ac.id/
https://bit.ly/ganti-pbbg-myskripsi-psi
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Alur pergantian pembimbing skri\psi oleh Prodi sebagai berikut: 

 

5. Dosen pembimbing dapat mengembalikan mahasiswa bimbingan skripsi karena suatu 

permasalahan, dan pergantian pembimbing dirasa perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Alurnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Mahasiswa 
menghubungi
Ka/Sekprodi 

untuk 
penyelesaian 

masalah

Kaprodi / 
Sekprodi

konfirmasi ke 
pembimbing 
skripsi untuk 
penyelesaian 

masalah 

Kaprodi / 
Sekprodi
mengatur 

perpindahan 
bimbingan 

skripsi

Mahasiswa mengisi 
form ganti pembimbing

https://bit.ly/ganti-
pbbg-myskripsi-psi

Dosen pembimbing
menghubungi Kaprodi 

Sekprodi untuk mencari 
solusi tentang 

mahasiswa bimbingan 
yang bermasalah

Kaprodi / Sekprodi
mengatur perpindahan 

bimbingan skripsi

Mahasiswa mengisi 
form ganti pembimbing

http://psikologi.ums.ac.id/

