
SURAT EDARANNomor: B-1452/T.1/PP.00.9/04/2020
Kepada Yth:1. Para Wakil Dekan2. Ketua & Sekretaris Jurusan3. Ketua & Sekretaris Penjaminan Mutu4. Para dosen5. Seluruh MahasiswaDalam Lingkup Fakultas Tarbiyah dan KeguruanDiTempat
Assalamu Alaikum Wr. Wb.Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor: B-
899/Un.06.1/ PP.00.9/04/2020 tanggal 27 April 2020, khususnya berkaitan dengan penulisanskripsi dan penyelesaian studi mahasiswa, maka disampaikan Petunjuk Teknis dan Templetkarya ilmiah pengganti skripsi sebagaimana terlampir dengan beberapa ketentuan sebagaiberikut:1. Selama masa pandemic Covid-10, mahasiswa yang telah melakukan pengumpulan data penelitiantetap melanjutkan penyusunan hasil penelitiannya dalam bentuk naskah skripsi dan melakukanproses penulisan berdasarkan pedoman KTI UIN Alauddin Makassar;2. Mahasiswa yang menyelesaikan Ujian Proposal penelitian dan belum melakukan pengambilandata lapangan, dapat mengalihakan penulisan skripsi menjadi artikel ilmiah atau penelitian
dalam bentuk penelitian pustaka atau kajian literatur dengan tetap mendapatkan bimbingandari dua orang dosen pembimbing;3. Penulisan artikel ilmiah sebagai pengganti skripsi berlaku bagi mahasiswa yang melakukanpenelitian lapangan dan terkendala dalam proses pengambilan data di lapangan/sekolah yangmembutuhkan kehadiran responden;4. Mahasiswa yang akan mengalihkan penulisan skripsi menjadi artikel ilmiah harus mengajukankepada Ketua Jurusan/Prodi masing-masing dengan persetujuan pembimbing;5. Penulisan artikel ilmiah tetap dilaksanakan dengan berkonsultasi kepada pembimbing dan naskahartikel ilmiah yang telah disusun akan direview oleh dua orang dosen yang bertindak sebagaidosen penguji;6. Artikel ilmiah yang disusun dapat dipublish melalui jurnal terindeks Moraref atau repository UINAlauddin Makassar jika sudah ditanda tangani oleh pembimbing dan penguji serta disahkan olehDekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar;7. Mahasiswa yang penelitiannya adalah kajian pustaka atau analisis teks tetap melanjutkanpenelitian dan ditulis dalam bentuk skripsi dengan mengikuti pedoman KTI; dan8. Mahasiswa yang melakukan penelitian pengembangan, skripsinya dibatasi sampai validasiproduk.Demikian Surat Edaran ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.Gowa, 30 April 2020
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