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TUGAS TERSTRUKTUR PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI

DIKUMPULKAN 22 OKTOBER 2011

Perkuliahan akan dimulai pada jum’at 22 oktober 2011 sesuai dengan

jadwal untuk tingkat 4 A,B dan C. Sebelum tanggal 22 oktober Saudara dapat

melaksanakan tugas PPL dengan tenang dan optimal karena perkuliahan belom

dimulai. Memaanfaatkan momen PPL yang sedang dilaksanakan saudara jalani

dan mengkaitkan luaran yang hendak dicapai pada matakuliah pedoman

penulisan skripsi ini, maka selama waktu saudara PPL hingga tanggal 22 oktober

saudara akan diminta menyusun tulisan sebagai bentuk penugasan terstrukutur

sebagai pengganti kuliah tatap muka. Langkah – langkah pengerjaan tugas dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Silahkan anda download materi perkuliahan sebagai pedoma dan dasar

untuk memahami materi ini. materi kuliah dapat diakses di

dhetik.weebly.com kuliah>ped. pen. skripsi downloadlah yang saudara

perlukan.

2. Pelajari pertemuan 1, pertemuan 2 (Utama), slide powerpoint

pendahuluan dan materi yang lainnya

3. Setelah mempelajari bahan jawablah pertanyaan berikut : “apakah

keterkaitan antara masalah, upaya untuk menanggulanginya serta ruang

penelitian yang dapat dilakukan”

4. Buatlah buku deary harian kegiatan PPL (tidak dikumpulkan namun

sangat membantu dalam penyusunan makalah ini)

5. dengan dasar “catatan harian praktikan PPL keguruan” temukanlah

permasalah pembelajaran matematika di sekolah saudara dan apa upaya

yang saudara lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut.(kaitkan

dengan yang kalian pelajari dari materi pertemuan 1 dan pertemuan 2)
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6. Setelah membaca dan membuat draft kasar dari deary praktikan PPL,

ambilah masalah yang layak diangkat dan Susunlah Makalah dengan

format sebagai berikut :

a. Judul makalah : “apa masalah yang diangkat dan bagaimana

solusinya di salahsatu sekolah (boleh inisial) dikota cirebon”

(jangan sebutkan nama sekolah. Ingat etika penelitian ! materi

pertemuan 2!)\

b. Nama mahassiwa : Nim : kelas : lokasi sekolah PPL : prodi

matematika FKIP Unswagati Cirebon tahun 2011

c. Rumusan masalah : (pelajari pertemuan 2)

d. Tinjauan teori terhadap masalah yang diangkat. (sertakan

referensinya)

e. Upaya/usaha/ide/saran/solusi untuk menanggulangi masalah

tersebut.. berikan alasan saudara memilih “hal itu” menajadi

solusi yang diankat. (sesuaikan dengan kondisi lapangan yang

terjadi)

f. tinjauan teori terhadap solusi yang kita pilih. (sertakan

referensinya)

g. pertanyaan penelitian

h. istilah yang perlu didefinisikan

i. definisikan istilah

j. definisi operasional

k. Mengapa masalah ini perlu / layak diteliti

l. referensi / daftar pustaka yang dapat dipertanggung jawabkan

7. Tugas Ini sebenarnya adalah bentuk laporan PPL bab IV saudara. namun

dilengkapi dengan beberapa unsure yang dapat membuat tulisan anda

lebih lengkap, baik dan menuntun pemikiran penelitian untuk saudara

dari permasalahan PPL yang saudara alami. Sehingga semoga

kebermanfaatan bagi saudara dalam menyusun laporan PPL kelak.
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8. Format penulisan :

a. Ukuran Kertas A4

b. Marigin Left : 4 cm, Right : 3 Cm, Up : 4 cm dan down : 3 cm

c. font : times new roman ukuran 12

d. spasi : 1.5

9. Penulisan Makalah ini MINIMAL : 5 Halaman MAKSIMAL 15 Halaman

10. Tidak ada dispensasi waktu dalam pengumpulan makalah, tepat dan

hanya tanggal 22 oktober 2011. Lebih dari tanggal yang ditentukan maka

tugas ditolak!

11. Untuk konsultasi dan proses bimbingan dapat dilakukan secara online.

baik dengan Hp ke no 081320766187, melalui email ke

dhe3kurniawan@gmail.com atau ke website pribadi bapak di

dhetik.weebly.com kolom ngobrol>pedoman penulisan skripsi. Berikan

identitas saat menguhubungi bapak. untuk waktu konsultasi langsung

dapat menenemui bapak diruang dosen kampus II setiap jumat siang.

Mohon kabari terlebih dahulu jika hendak bertemu.

12. Koordinator Kelas 4A, 4B dan 4C harap segera menghubungi bapak.

(Mohon kirimkan no coordinator kelas 4A, 4B dan 4C).

Atas perhatian saudara, Bapak ucapkan terimakasih. Selamat bekerja,

selamat menulis dan selamat berkarya anak muda….

Cirebon, 23 september 2011

Dosen

Dede Trie Kurniawan, S.Si
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