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SURAT EDARAN 
Nomor  : A.7.II/003-S.Ed./PGSD/IV/2020 

 

Assalamualaikum,Wr.Wb. 

Menindaklanjuti Surat Edaran Wakil Rektor I Univeristas Muhammadiyah Purwokerto Nomor: 

A17.II/657-S.Ed./UMP/IV/2020 tentang Ketentuan Skripsi/Tugas Akhir Selama Masa Covid-19 Di 

Lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi PGSD perlu membuat edaran untuk 

dijadikan acuan bersama dalam memberikan pelayanan akademik mahasiswa, khususnya mahasiswa 

PGSD Semester VIII (delapan) atau angkatan diatasnya yang sedang menyelesaikan tugas akhir 

skripsi. Adapun ketentuan sebagai berikut: 

1. Proses pembimbingan skripsi mahasiswa tetap dilaksanakan dengan sistem online. 

2. Mahasiswa yang sudah memulai proses penelitian dan pengambilan data tetapi belum 

selesai, tetap dapat melanjutkan penyusunan laporan penelitian atau skripsi sampai dengan 

bab V dengan mengolah data yang telah diperoleh sebelumnya melalui proses 

pembimbingan dengan dosen pembimbing. 

3. Mahasiswa yang sudah seminar proposal (Khusus PTK dan Kuantitatif) namun belum 

memulai proses pengambilan data, agar; a) Merubah topik penelitian; atau b) Memilih tugas 

akhir non skripsi (artikel ilmiah, karya teknologi, karya sastra) melalui pembimbingan dengan 

dosen pembimbing. 

4. Mahasiswa yang sudah seminar proposal dengan jenis penelitian produk (R n D) tetap 

dilanjutkan cukup sampai tahap validasi produk. 

5. Mahasiswa yang belum melaksanakan seminar agar; a) Membuat Skripsi Penelitian Kajian 

Literatur  b) Memilih tugas akhir non skripsi (artikel ilmiah, karya teknologi, karya sastra) 

melalui pembimbingan dengan dosen pembimbing. 

6. Melaksanakan proses seminar proposal secara online bagi mahasiswa yang memilih 

penelitian kajian literatur (5.a) 

7. Meniadakan proses seminar proposal bagi yang memilih tugas akhir non skripsi (5.b),  

8. Bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir non skripsi berupa artikel ilmiah, format 

disesuaikan dengan panduan dari Universitas dan format dari masing-masing Jurnal yang 

akan dituju/submit. 

9. Pengurusan SK pembimbing baik skripsi dan non skripsi, dengan mekanisme mahasiswa 

mengisi data pada soft file/online blangko pengurusan pembimbing kemudian dikirim ke 

dosen pembimbing, dari pembimbing ke Kaprodi (bagi non skripsi dilampirkan bukti 

acc/disetujui judul artikel ilmiah oleh pembimbing), kemudian Kaprodi mengirim file yang 

sudah ditandatangan dan discan ke bagian akademik fakultas. 

 

 



Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

Program Studi  

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

 

 

 

 

10. Format penulisan tugas akhir berupa penelitian kajian literatur akan disusun dan diinfokan 

kemudian. 

11. Ujian Skripsi atau Ujian Kelayakan Artikel akan dilaksanakan secara online atau jika 

memungkinkan akan dilaksanakan ujian tatap muka. 

12. Hal-hal yang belum terdapat pada surat akan diinfokan kemudian. 

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan bersama. Atas perhatian dan 

kerjasama yang baik diucapkan terimaksaih. 

Wassalamualaikum.Wr. Wb. 
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