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1. Tujuan prosedur Prosedur ini dibuat untuk memberi acuan bagi koordinator prodi, dosen, 

mahasiswa dalam proses bimbingan skripsi di lingkungan prodi Pendidikan 

Fisika. 

2. Luas Lingkup POS dan 

Penggunaannya 

Prosedur ini berlaku untuk koordinator prodi, dosen, maupun mahasiswa di 

lingkungan prodi Pendidikan Fisika. 

3. Standar 1.   Monitoring bimbingan skripsi dilakukan secara simultan oleh kaprodi, 

dosen pembimbing dan mahasiswaselama proses bimbingan skripsi di 

lingkungan prodi Pendidikan Fisika 

2.   Proposal skripsi telah disahkan oleh kaprodi Pendidikan Fisika. 

3.   Kaprodi menunjuk dua orang desen pembimbing di lingkungan prodi 

Pendidikan Fisika. 

4.  Monitoring bimbingan skripsi didokumentasikan sejak bimbingan 

pertama kepada dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh kaprodi 

Pendidikan Fisika. 

3.   Bimbingan dilakukan minimal 10 kali oleh masing-masing dosen 

pembimbing sebelum ujian sidang skripsi dilaksanakan. 

4.   Pendaftaran ujian sidang skripsi dilakukan oleh mahasiswa apabila kedua 

dosen pembimbing menyetujui ujian bisa dilakukan dengan memberi 

tanda ACC. 

5.  Ujian sidang dilakukan secara terjadwal dibawah koordinasi kaprodi 

Pendidikan Fisika. 

6.  Dosen pembimbing memonitor proses revisi hasil ujian sidang skripsi.  

7.  Dosen pembimbing memberi tanda tangan pengesahan skripsi setelah 

skripsi digandakan dan dijilid sesuai ketentuan panduan penulisan 

skripsi. 

4. Definisi istilah 1. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi 

tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.  

2. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diterapkan. 

3. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan 

dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang 

lebih besar. 



4. Monitoring bimbingan skripsi merupakan aktivitas pemantauan proses 

bimbingan sejak awal dilaksanakan bimbingan hingga skripsi disahkan 

oleh dosen pembimbing di lingkungan prodi Pendidikan Fisika. 

5. Prosedur 1. Kaprodi menunjuk dua orang dosen sebagai pembimbing utama dan 

pembimbing pembantu melalui surat penunjukan pembimbing. 

2. Mahasiswa menyampaikan surat penunjukan pembimbing kepada kedua 

dosen yang ditunjuk.  

3. Mahasiswa mencatat segala informasi dan petunjuk yang diberikan oleh 

dosen saat pertama kali bertemu dosen pembimbing serta mencatat tanggal 

pada hari itu pada kartu jurnal bimbingan. 

4. Dosen memberi masukan atau solusi yang diperlukan dan membubuhkan 

tanda tangan pada kartu jurnal bimbingan.  

5. Bimbingan berikutnya, mahasiswa harus menunjukkan kartu catatan 

jurnal dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh makasiswa dalam proses 

pengerjaan skripsi. 

6. Proses bimbingan dilakukan secara berkala minimal sekali dalam 

seminggu hingga skripsi dinyatakan layak untuk dilaksanakan ujian 

sidang. 

7. Dosen pembimbing memberi tanta tangan menyetujui ujian sidang skripsi 

dilaksanakan dan membubuhkan tanda ACC skripsi diujikan. 

8. Kaprodi memonitor proses bimbingan melalui kartu jurnal bimbingan dari 

kedua dosen pembimbing sebelum menyetujui untuk dijadwal ujian sidang 

skripsi. 

9. Kedua dosen pembimbing wajib dilibatkan sebagai tim ujian sidang 

skripsi yang dibimbingnya oleh kaprodi. 

10. Dosen pembimbing memonitor proses revisi skripsi yang telah 

dlaksanakan ujian sidang dan dinyakatan lulus pada yudisium sarjana. 

11. Dosen pembimbing menandatangani pengesahan skripsi setelah skripsi 

digandakan dan dijilid sesuai ketentuan buku pedoman penulisan skripsi. 

6.  Kualifikasi 

Pejabat/petugas yang 

menjalankan POS 

1.  Koordinator Prodi, dosen pembimbing, mahasiswa di lingkungan Prodi 

Pendidikan Fisika. 

2.  Tim penguji sidang skripsi prodi Pendidikan Fisika.  

7. Referensi 1.  POS Monitoring Bimbingan Skripsi Prodi Pendidikan Fisika. 

2.  Peraturan Tata Tertib Bimbingan dan Ujian Sidang Skripsi Prodi 

Pendidikan Fisika. 
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