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PENGUMUMAN 
Nomor : 336/PSP-MATEMATIKA/FKIP-UNMAS/IX/2020 

        

 Sehubungan dengan bimbingan skripsi periode semester ganjil tahun 

akademik 2020/2021, bersama ini kami sampaikan pengumuman bagi mahasiswa 

yang telah melakukan pendaftaran bimbingan proposal skripsi di Program Studi 

Pendidikan Matematika FKIP Unmas Denpasar, sebagai berikut: 

A. Pengumuman Pembimbing 

Daftar nama dosen pembimbing skripsi dapat dilihat pada formulir pendaftaran 

yang dapat diunduh di website pspmatematika.unmas.ac.id. 

B. Administrasi 

1. Formulir pendaftaran dicetak rangkap 1 (kertas A4), kemudian 

ditandatangani oleh mahasiswa, untuk selanjutnya dibawa saat melakukan 

pembayaran bimbingan skripsi di FKIP yaitu dengan Ibu Luh Jadi. 

2. Pembayaran bimbingan dapat dilakukan sejak tanggal diumumkannya 

dosen pembimbing. 

3. Setelah menyelesaikan pembayaran, mahasiswa akan mendapatkan kartu 

bimbingan yang wajib dibawa setiap melakukan bimbingan dengan Dosen 

Pembimbing. 

4. Bimbingan dapat dilakukan secara online atau offline, sesuai kesepakatan 

mahasiswa dengan dosen pembimbing. 

5. Selain mengisi pada kartu bimbingan, mahasiswa dimohon untuk mengisi 

form bimbingan online dalam rangka memudahkan Progam Studi 

melakukan pemantauan perkembangan bimbingan skripsi mahasiswa. Form 

bimbingan online bisa diakses melalui link http://bit.ly/fbsppm20 

6. Bagi mahasiswa yang belum bisa melakukan pembayaran, tetap bisa 

melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing, namun wajib melapor 

kepada Ketua Program Studi. 

7. Mahasiswa yang belum melakukan pembayaran, setiap selesai bimbingan 

mempunyai kewajiban yang sama untuk mengisi form online seperti yang 

disebutkan pada ketentuan nomor 4. 
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C. Jadwal Bimbingan (tentatif) 

1. Bimbingan proposal skripsi + instrumen penelitian : September s.d Oktober 

2020. Mahasiswa melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing I dan II 

yang ditugaskan oleh Prodi. 

2. Penelitian : Nopember s.d Desember 2020 

a. Penelitian dapat dilakukan setelah mahasiswa mendapatkan 

persetujuan proposal dan kelayakan instrumen dari Dosen Pembimbing 

I dan II. 

b. Waktu pelaksanaan penelitian bersifat tentatif, dalam hal ini mahasiswa 

dapat berkoordinasi dengan sekolah/tempat penelitian serta 

menyesuaikan dengan kalender pendidikan/kegiatan di sekolah/tempat 

penelitian. 

3. Bimbingan skripsi : Nopember s.d Desember 2020 

Bimbingan skripsi dapat dilakukan bersamaan dengan proses penelitian 

atau setelah penelitian selesai. Hal ini dapat dikoordinasikan dengan Dosen 

Pembimbing I dan II. 

4. Ujian Skripsi : Januari 2021 

a. Mahasiswa dapat mengikuti ujian setelah mendapatkan persetujuan 

dari Dosen Pembimbing I dan II, yang ditunjukkan dengan tanda tangan 

pada lembar persetujuan ujian. 

b. Persyaratan lengkap dan jadwal pelaksanaan ujian skripsi akan 

diinformasikan lebih lanjut. 

 

 Denpasar, 1 September 2020 

 Ketua Program Studi, 
 

 
 

I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd 
NPK. 82. 8710. 345 
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