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Tujuan Pengisian Log Book Tugas Akhir

Log Book Tugas Akhir merupakan catatan atau laporan dari kegiatan-kegiatan
mingguan mahasiswa yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan tugas
akhir. Upaya-upaya mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir meliputi:
mencari pembimbing, menemukan topik tugas akhir, berdiskusi dengan
pembimbing, membaca referensi, berdiskusi dengan teman,
mencari/mengumpulkan dataset, memilih metode yang tepat, mempelajari
suatu hal, menginstall aplikasi, menulis coding, melakukan ekperimen,
membangun aplikasi, menulis proposal/hasil, mendaftar seminar, membuat
bahan tayang, dan lain sebagainya.

Mahasiswa yang sedang mengambil Mata Kuliah MPAPA1 Proposal Penelitian
dan Mata Kuliah MPAPA2 Tugas Akhir diwajibkan untuk mengisi log book
setiap hari Senin. Log book diisi tentang kegiatan yang sudah mahasiswa
lakukan pada minggu sebelumnya. Kewajiban untuk mengisi log book ini
akan mendorong setiap mahasiswa yang sedang mengambil Mata Kuliah
Seminar Proposal dan Tugas Akhir untuk melakukan usaha penyelesaian
Tugas Akhir setiap minggunya.

Kegiatan yang dilakukan mahasiswa dapat berupa sesuatu yang disarankan
oleh pembimbing ataupun kegiatan inisiatif sendiri oleh mahasiswa.
Kegiatan yang ditulis pada log book benar-benar kegiatan yang sudah
dilakukan oleh mahasiswa pada minggu sebelumnya. Mahasiswa harus dapat
mempertanggungjawabkan laporan kegiatan yang sudah diisi pada log book.

Dengan adanya Log Book Tugas Akhir, mahasiswa diharapkan akan
melakukan usaha-usaha penyelesiaan Tugas Akhir dengan rutin dan disiplin
sehingga mahasiswa dapat lulus dengan cepat sesuai dengan target.
Pembimbing 1, pembimbing 2, dan pihak Prodi Informatika dapat memantau
sejauh mana kemajauan mahasiswa dalam penyelesaian Tugas Akhir melalui
catatan pada Log Book Tugas Akhir.



Tutorial Pengisian Log Book Tugas Akhir

1. Download template Log Book Tugas Akhir yang berupa googlesheet
melalui link berikut: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14eM97ekyy-
vGZ49NDjnaklj0kZpJNhgrXXxxfDAcwXY/edit#gid=0, kemudian pilih Menu  
File -> Download -> Microsoft Excel

2. Upload kembali template Log Book Tugas Akhir tersebut pada
googledrive masing-masing.

3. Isi biodata masing-masing sesuai dengan yang sudah disediakan pada
template.

4. Publikasikan Log Book Tugas Akhir kepada pembimbing dan pihak Prodi
Informatika.
▪ Untuk pembimbing, pilih Menu File -> Share -> Share with others ->

masukkan email pembimbing 1 dan pembimbing 2. Abaikan dulu
tahap ini jika belum ada pembimbing.

▪ Untuk Prodi Informatika, pilih Menu File -> Share -> Publish to web ->
copy link yang muncul dan isi melalui googleform berikut:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwU3kAFsfKYy-
HxdNbSbRtDB8L1Sp5_4gpetsPGyv1hRmr0Q/viewform

5. Poin 1-4 hanya dilakukan sekali saja, yaitu pada minggu pertama
mahasiswa mulai mengisi Log Book Tugas Akhir.

6. Log book diisi setiap hari Senin pada googlesheet yang sama setiap
minggunya sampai mahasiswa sidang. Kegiatan yang diisi pada log book,
yaitu kegiatan apapun yang dilakukan pada minggu sebelumnya yang
merupakan usaha dalam penyelesaian tugas akhir.

7. Jika ada pertanyaan terkait pengisian log book dapat menghubungi
nomor WhatsApp berikut: 085370984857 (Laina Farsiah).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14eM97ekyy-vGZ49NDjnaklj0kZpJNhgrXXxxfDAcwXY/edit#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwU3kAFsfKYy-HxdNbSbRtDB8L1Sp5_4gpetsPGyv1hRmr0Q/viewform


Tampilan Log Book Tugas Akhir 
Kalimat afirmasi ini dapat diganti dengan hal
yang lebih sesuai dengan impian masing-
masing, seperti: “Saya ingin membahagiakan
orang tua”, “Perusahaan Google sudah
menunggu saya”, “S2 ke Jepang tinggal
selangkah lagi”, dan lain-lain.

Diisi dengan judul Kegiatan,
misalnya:
• Mengumpulkan dataset
• Lanjut mengumpulkan dataset
• Mempelajari algoritma A
• Menulis coding
• Melanjutkan menulis coding
• Menulis BAB I
• Dan lain-lain

Uraian lebih detil mengenai kegiatan yang
dilakukan. Kalau kegiatannya “Mengumpulkan
dataset”, maka harus dijelaskan proses
mengumpulkan datasetnya seperti apa. Jika
kegiatannya “Mempelajari algoritma A”, maka
harus disebutkan sumber-sumber belajar atau
disertakan dengan tautan. Jika kegiatannya
“Menulis coding”, maka dijelaskan sudah sampai
mana proses menulis codingnya. Uraian kegiatan
ditulis dalam 3-7 kalimat.

Kesimpulan/kendala ditulis jika
ada. Jika tidak ada, maka ditulis
“tidak ada kesimpulan/kendala”

Diisi oleh salah satu pembimbing,
oleh karena itu ke-2 pembimbing
harus diberi hak akses sebagai
“editor” pada log book. Jika
pembimbing melakukan
pertemuan setiap minggu, maka
tidak perlu diisi.

“Sedang Menuju” pilih salah 
satu, misalnya: 
Sedang  Menuju Seminar 
Proposal: Minggu Ke-3 
Desember 2022.
Sedang Menuju dan Target 
Yudisium wajib diisi.

Kosongkan jika belum ada


