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1.1. PENGERTIAN TUGAS AKHIR 
Tugas Akhir (TA) adalah kelompok mata kuliah wajib yang harus diselesaikan 

oleh seorang mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, dengan cara 
mengintegrasikan kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif yang telah dipelajari 
dalam bentuk kegiatan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Pelaksanaan 
TA merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sains dari Fakultas MIPA 
Unsyiah. Persiapan, kegiatan dan hasil pelaksanaan penelitian TA ditulis dalam bentuk 
laporan dan dipresentasikan di hadapan tim penguji. TA dapat dilaksanakan di 
laboratorium-laboratorium yang terdapat di Fakultas MIPA Unsyiah maupun di 
instansi/lembaga pemerintah atau swasta lainnya. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah 
TA dibagi menjadi dua bagian yaitu mata kuliah Tugas Akhir I (2 SKS) dan mata kuliah 
Tugas Akhir II (4 SKS) dan setiap bagian Tugas Akhir ini harus diseminarkan. Luaran 
dari mata kuliah Tugas Akhir I (TA I) dan Tugas Akhir II (TA II) masing-masing 
adalah proposal penelitian dan laporan hasil penelitian. 
 

1.2. BENTUK TUGAS AKHIR 
Bentuk TA mahasiswa dapat dilaksanakan melalui penelitian empiris atau 

melalui kajian teoritis (studi literatur). Bentuk TA yang dapat dikerjakan oleh 
mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing prodi/jurusan. 
 

1.3. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 
Setelah mengikuti kelompok mata kuliah Tugas Akhir, mahasiswa diharapkan 

mampu melakukan dan melaporkan penelitian sederhana, sesuai dengan ruang lingkup 
program sarjana, dengan mengintegrasikan kompetensi kognitif, psikomotorik dan 
afektif yang telah dipelajari selama perkuliahan. Mahasiswa juga diharapkan mampu 
menggunakan metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan 
bidang ilmu yang ditekuninya. 
 

1.4. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 
Tujuan Intruksional Khusus (TIK) untuk mata kuliah TA I adalah mahasiswa 

mampu: 
1. Melakukan penelusuran literatur terkait dengan rencana penelitian yang akan 

dilakukan. 
2. Menyusun rencana penelitian secara tertulis dalam bentuk proposal 

penelitian. 
3. Mempresentasikan rencana penelitian dan menjelaskan latar belakang, dasar 

teori dan pemilihan metode penelitian. 

PENDAHULUAN BAB 1 
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Sementara itu, Tujuan Intruksional Khusus untuk mata kuliah Tugas Akhir II 
(TA II) adalah mahasiswa mampu: 

1. Melakukan penelitian sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang 
dipelajari selama perkuliahan, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang 
berlaku. 

2. Membuat laporan penelitian, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang 
berlaku  

3. Mempresentasikan dan menjelaskan hasil penelitian secara lisan. 
4. Menjelaskan keterkaitan hasil penelitian dengan ilmu yang telah dipelajari 

selama perkuliahan. 
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2.1. PERSYARATAN PEMBIMBING 
Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Akhir (TA), mahasiswa dibimbing oleh 2 

(dua) orang pembimbing, yang masing-masing disebut dengan Pembimbing I dan 
Pembimbing II. Pembimbing I bertindak sebagai koordinator pembimbing dan harus 
merupakan dosen tetap pada prodi/jurusan asal mahasiswa. Pembimbing II dapat berasal 
dari dalam atau luar prodi/jurusan asal mahasiswa, atau dari luar Unsyiah, disesuaikan 
dengan kebutuhan penelitian mahasiswa. Penetapan Pembimbing I dan II dilakukan 
oleh ketua prodi/jurusan, namun mahasiswa dapat mengusulkan pembimbing yang 
dirasakan sesuai dengan topik yang akan dikerjakan. Adapun persyaratan pembimbing 
TA di Fakultas MIPA Unsyiah adalah: 

PEMBIMBING PERSYARATAN 

Pembimbing I • Gelar akademik ≥ S2 
• Jabatan fungsional ≥ Asisten Ahli 
• Kualifikasi pendidikan sesuai topik penelitian 

mahasiswa 
• Dosen tetap prodi/jurusan 

Pembimbing II (dalam Unsyiah) • Gelar akademik ≥ S2 
• Jabatan fungsional ≥ Asisten Ahli  
• Kualifikasi pendidikan sesuai topik penelitian 

mahasiswa 

Pembimbing II (luar Unsyiah) • Gelar akademik ≥ S1 
• Pangkat: III/c atau masa kerja ≥ 8 tahun 
• Keahlian sesuai topik penelitian mahasiswa 
• Mendapatkan persetujuan kajur/kaprodi 

 

2.2. TUGAS PEMBIMBING  
1. Mengarahkan mahasiswa dalam penentuan topik, penyusunan dan 

perbaikan proposal TA (pada mata kuliah TA I). 
2. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, dengan 

secara berkala mengisi formulir TA-07 tentang Bimbingan Tugas Akhir. 
Pembimbing dan mahasiswa secara bersama-sama membuat jadwal 
bimbingan berkala. Jika pembimbing atau mahasiswa tidak memenuhi 
target pembimbingan (sesuai ketentuan pada bagian 3.1), maka salah satu 
pihak dapat melapor kepada Koordinator TA untuk ditindaklanjuti. 

3. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan dan perbaikan laporan TA 
(pada mata kuliah TA II). 
Proses bimbingan dimulai sejak penetapan sebagai pembimbing 
(menerima formulir TA-03) sampai dengan saat penyerahan laporan 
Tugas Akhir yang sudah disetujui. 

PEMBIMBING TUGAS AKHIR BAB 2 
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4. Mengarahkan mahasiswa agar memenuhi ketentuan batas waktu yang 
ditetapkan untuk penyelesaian mata kuliah TA I dan TA II. 

5. Memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa dengan 
berpedoman kepada tata cara penilaian TA seperti yang diatur dalam Bab 
4. 
Distribusi kerja dan wewenang pembimbingan disepakati bersama antara 
pembimbing I dan II ketika mahasiswa mengajukan diri sebagai 
mahasiswa bimbingan. 
 

2.3. PENGELOLAAN TUGAS AKHIR DI PRODI/JURUSAN 
Mata kuliah TA dikelola secara khusus di prodi/jurusan. Untuk keperluan 

tersebut maka kaprodi/kajur menunjuk seorang dosen tetap jurusan sebagai Koordinator 
Tugas Akhir (Koordinator TA). Adapun tugas Koordinator TA adalah: 

1. Menerima pendaftaran mahasiswa yang akan melaksanakan TA.  
2. Mempelajari usul pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku pada bagian 2.1. 
3. Mendistribusikan pembimbing untuk mahasiswa yang akan melaksanakan 

TA. 
4. Mengelola pelaksanaan seminar-seminar TA (berlaku untuk seminar 

proposal TA, seminar hasil dan sidang sarjana), terkait penyusunan jadwal 
dan penentuan dosen pembahas/penguji. 

5. Memberikan penjelasan prosedur TA kepada mahasiswa di setiap awal 
semester. 

6. Menerima hasil penilaian dari tim penguji seminar proposal, seminar hasil 
dan sidang sarjana.  

7. Mengirimkan nilai mata kuliah TA I dalam bentuk DPNA kepada Sub 
Bagian Pendidikan Fakultas MIPA secara kolektif untuk semester tersebut, 
setelah seluruh ketentuan dipenuhi oleh mahasiswa (distribusi proposal 
tugas akhir, kehadiran seminar dll). 

8. Mengirimkan nilai mata kuliah TA II dan seluruh berkas sidang sarjana 
kepada Bagian Pendidikan Fakultas MIPA paling lambat 2 (dua) hari 
setelah ujian dilaksanakan. 

9. Memasukkan data TA ke sistem Puksi online.  
10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TA di prodi/jurusannya, 

terkait dengan efektivitas pembimbingan dan masa penyelesaian TA oleh 
mahasiswa. 

11. Memberikan usul kepada kaprodi/kajur untuk peningkatan efisiensi 
pelaksanaan TA. 

Beban kerja yang dilaksanakan oleh Koordinator TA dihargai dengan angka 
kredit setara dengan 2 (dua) SKS. 
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B 
 

3.1. WAKTU PENYELESAIAN TUGAS AKHIR 
 Nilai kredit untuk mata kuliah Tugas Akhir I (TA I) dan Tugas Akhir II (TA II), 
masing-masing adalah 2 (dua) dan 4 (empat) SKS. Sesuai dengan Panduan Adminstrasi 
Akademik Unsyiah 2010, maka nilai 1 (satu) SKS untuk TA adalah beban tugas 
sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan 
dianggap setara dengan 25 hari kerja. Dengan demikian waktu yang harus dialokasikan 
oleh mahasiswa yang mengambil TA I dan TA II harus disesuaikan dengan ketentuan 
ini. 
 Mahasiswa harus menyelesaikan mata kuliah TA I dalam waktu 1 (satu) 
semester. Jika mahasiswa sudah memprogram mata kuliah TA I namun tidak mengikuti 
seminar TA I (selanjutnya disebut dengan seminar proposal TA) dalam waktu yang 
telah ditetapkan, maka mahasiswa tersebut harus mengikuti seluruh proses administrasi 
dari awal (lihat bagian 3.2). Keringanan terhadap ketentuan ini diberikan bagi mereka 
yang mengikuti seminar proposal TA namun dinyatakan tidak lulus. 
 Semua kegiatan dalam mata kuliah TA II (penelitian, penulisan laporan dan 
seminar) harus diselesaikan dalam waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lulus 
seminar proposal TA. Sebelum mengikuti seminar TA II (selanjutnya disebut dengan 
sidang sarjana), maka mahasiswa harus melaksanakan seminar hasil penelitian terlebih 
dahulu. Apabila mata kuliah TA II tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah 
ditentukan, maka usulan TA perlu ditinjau kembali oleh kaprodi/kajur yang 
bersangkutan. Jika mahasiswa masih diperkenankan melanjutkan mata kuliah TA II, 
maka perpanjangan waktu maksimum yang diperbolehkan adalah satu semester. 
Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan mata kuliah TA II dalam batas waktu 
tersebut harus mengulang seluruh proses TA dari awal. 
 

3.2. PELAKSANAAN TUGAS AKHIR I 
3.2.1. Prasyarat TA I 

Mahasiswa dapat memprogram mata kuliah TA I dalam KRS, bila: 
1. Sudah menyelesaikan beban kredit 120 SKS. 
2. Memiliki IPK ≥ 2,0. 
3. Memiliki jumlah kredit dengan nilai D tidak lebih 10% dari total SKS yang 

telah dicapai.  
4. Sudah mengambil mata kuliah wajib yang berkaitan dengan bidang yang 

diteliti dengan nilai sekurang-kurangnya C+. 
5. Memenuhi ketentuan lain yang disyaratkan oleh prodi/jurusan. 
Mata kuliah yang dimaksud pada poin 4 ditentukan oleh prodi/jurusan terkait. 

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR 
 

BAB 3 
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3.2.2. Prosedur Pelaksanaan TA I 
1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan pada butir 3.2.1 

mengisi formulir TA-01, yaitu formulir Usul Topik Penelitian yang diajukan 
kepada Koordinator TA, dengan sepengetahuan dosen Pembimbing 
Akademik (dosen PA). Pengajuan Usul Topik Penelitian ini dilampirkan 
dengan transkrip akademik terakhir dan KRS semester berjalan. 

2. Koordinator TA mengirimkan formulir TA-02 yaitu formulir Kesediaan 
Membimbing kepada calon pembimbing TA. 

3. Berdasarkan formulir TA-02 yang diterima dari calon pembimbing TA, 
maka Koordinator TA meneruskan kepada kaprodi/kajur agar dibuatkan 
surat Penetapan Pembimbing TA (formulir TA-03). 

4. Setelah mendapatkan Penetapan Pembimbing TA, maka mahasiswa bersama 
pembimbing TA menyusun proposal TA sesuai dengan topik yang diusulkan 
oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

5. Mahasiswa yang memprogram mata kuliah TA I pada KRS-nya harus 
mendaftarkan diri ke Koordinator TA agar dapat ditentukan jadwal seminar 
proposal TA. Setiap prodi/jurusan dapat memberikan batasan waktu 
pendaftaran untuk seminar ini.  

6. Berdasarkan pendaftaran oleh mahasiswa, Koordinator TA menentukan 
jadwal pelaksanaan seminar proposal TA. 

7. Seminar proposal TA dinilai oleh tim penguji dengan mengisi formulir TA-
04. 

8. Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada poin 7, maka ketua tim penguji 
membuat Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal TA (formulir TA-05) 
dan mengumumkan kelulusan/ketidaklulusan proposal TA terhadap 
mahasiswa yang diuji. 

9. Berdasarkan berita acara pada poin 8 di atas maka kaprodi/kajur 
mengesahkan proposal TA (formulir TA-06) untuk dapat dilaksanakan 
penelitian sebagaimana mestinya. 

10. Koordinator TA selanjutnya menyimpan data pelaksanaan proposal TA 
dalam sistem Puksi online dan mengisikan nilai mahasiswa ke dalam DPNA 
sebelum diserahkan kepada Subbag Pendidikan Fakultas MIPA. 

 

3.2.3. Ketentuan Tambahan TA I 
1. Naskah proposal TA harus sudah didistribusikan kepada tim penguji paling 

lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar.  
2. Mata kuliah TA I ditawarkan setiap semester, dan seminar dilaksanakan 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator TA. 
3. Nilai minimum yang harus didapatkan oleh mahasiswa untuk dinyatakan 

lulus proposal TA adalah C+. 
4. Agar nilai TA I dapat dikeluarkan oleh Koordinator TA, maka mahasiswa 

yang memprogram mata kuliah TA I pada KRS-nya harus menghadiri 
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minimal 75% seminar proposal TA yang diadakan pada semester tersebut, 
dibuktikan dari kartu kontrol yang ditandatangani oleh ketua tim penguji. 

5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam seminar proposal TA, harus 
segera mengulang pada semester yang sama jika waktu yang tersedia masih 
memungkinkan. 

6. Mahasiswa yang sudah atau sedang mengambil mata kuliah TA I harus 
menjadi asisten minimal di satu laboratorium di prodi/jurusannya. 

7. Mahasiswa yang belum lulus seminar proposal TA tidak diperkenankan 
bekerja di laboratorium dalam rangka penelitiannya. Jika dibutuhkan 
penelitian pendahuluan terkait penyusunan proposal TA, maka tanggung 
jawab penggunaan laboratorium sepenuhnya berada pada pembimbing. 

8. Selama pelaksanaan penelitian, secara bertahap mahasiswa menyusun 
laporan penelitian, dan sepenuhnya dibimbing oleh dosen pembimbing 
dengan mengisi Kartu Bimbingan TA (formulir TA-07).  



UNIVERSITAS SYIAH KUALA 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Darussalam, Banda Aceh 

Dokumen: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 
Judul : TUGAS AKHIR I  

Kode: 001/H11.1.28/PP‐SOP/2010 

Area: FMIPA UNSYIAH 

Tanggal dikeluarkan: Juli 2010 
No. revisi: ‐ 
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3.3. PELAKSANAAN SEMINAR HASIL 
Seminar hasil adalah penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa di hadapan peserta seminar yang terdiri dari tim penguji dan mahasiswa 
sebagai prasyarat untuk mengikuti sidangir sarjana. 

3.3.1. Prasyarat Seminar Hasil 
Untuk dapat mengikuti seminar hasil, mahasiswa harus memenuhi ketentuan 

berikut ini: 
1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan, dengan menunjukkan 

bukti pembayaran SPP. 
2. Memprogramkan TA II pada KRS semester berjalan. 
3. Telah lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum prodi/jurusan (tidak 

memiliki nilai E), kecuali untuk mata kuliah TA II. 
4. Memiliki IPK ≥ 2,0. 
5. Memiliki jumlah kredit dengan nilai D tidak lebih 5% dari total SKS. 
6. Sudah mengambil sekurang-kurang 4 (empat) SKS mata kuliah pilihan 

penunjang TA dengan nilai sekurang-kurangnya C+. 
7. Memenuhi ketentuan lain yang disyaratkan oleh prodi/jurusan. 
Mata kuliah yang dimaksud pada poin 6 ditentukan oleh prodi/jurusan terkait. 
 

3.3.2. Prosedur Pelaksanaan Seminar Hasil 
1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan pada butir 3.3.1 

mendaftar ke Koordinator TA, dengan melampirkan semua kelengkapan 
berkas administrasi, yaitu: 
a. Laporan TA yang telah disetujui oleh pembimbing, belum dijilid dan 

dibuat rangkap 5 (lima). 
b. Bukti lunas SPP pada semester berjalan. 
c. KRS pada semester berjalan. 
d. Transkrip akademik yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan Bidang 

Akademik. 
e. Bukti pelaksanaan pembimbingan (formulir TA-07) disertai log book 

penelitian. 
f. Ketentuan lain yang dipersyaratkan jurusan. 

2. Koordinator TA memeriksa kelengkapan persyaratan mahasiswa untuk 
mengikuti seminar hasil. 

3. Koordinator TA selanjutnya menentukan jadwal pelaksanaan seminar hasil. 
4. Seminar hasil dinilai oleh tim penguji dengan mengisi formulir TA-08. 
5. Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada poin 4 di atas, maka ketua tim 

penguji membuat Berita Acara Seminar Hasil (formulir TA-09) dan 
mengumumkan kelulusan/ketidaklulusan seminar hasil terhadap mahasiswa 
yang diuji. 
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6. Berdasarkan berita acara pada poin 5 di atas dan hasil perbaikan draft 
laporan TA (jika ada) maka Koordinator TA menyetujui pelaksanaan sidang 
sarjana. 
 

3.3.3. Ketentuan Tambahan Seminar Hasil 
1. Makalah seminar hasil harus sudah didistribusikan kepada tim penguji paling 

lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar. 
2. Nilai minimum yang harus didapatkan oleh mahasiswa untuk dinyatakan 

lulus seminar hasil adalah C+. 
3. Nilai yang diperoleh dalam seminar hasil akan digabungkan dengan nilai 

ujian sidang sarjana untuk penentuan nilai akhir mata kuliah TA II, sesuai 
ketentuan yang dijelaskan pada Bab 4. 

4. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam seminar hasil, harus 
mengulang sesegera mungkin, sesuai rekomendasi tim penguji. 
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pelaksanaan sidang sarjana 
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3.4. PELAKSANAAN TUGAS AKHIR II 
3.4.1. Prasyarat TA II 

Untuk dapat memprogram mata kuliah TA II dalam KRS maka seorang 
mahasiswa harus sudah atau sedang mengambil mata kuliah TA I. Mahasiswa dapat 
melaksanakan sidang sarjana, jika: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan, dengan menunjukkan 
bukti pembayaran SPP. 

2. Telah dinyatakan lulus seminar hasil (lihat penjelasan bagian 3.3). 
3. Telah lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum prodi/jurusan (tidak 

memiliki nilai E), kecuali mata kuliah TA II. 
4. Memiliki IPK ≥ 2,0. 
5. Memiliki jumlah kredit dengan nilai D tidak lebih 5% dari total SKS (setara 

8 SKS). 
6. Memenuhi ketentuan lain yang disyaratkan oleh prodi/jurusan. 
 

3.4.2. Prosedur Pelaksanaan Seminar TA II 
1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan pada butir 3.4.1 

mendaftar ke Koordinator TA, dengan melampirkan semua kelengkapan 
berkas administrasi, yaitu:  
a. Laporan TA hasil perbaikan dari seminar hasil yang telah disetujui oleh 

pembimbing, belum dijilid dan dibuat rangkap 5 (lima). 
b. Transkrip akademik yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan Bidang 

Akademik. 
c. Bukti lulus seminar hasil. 
d. Bukti lunas SPP pada semester berjalan. 
e. Bukti lunas pembayaran dana ujian Tugas Akhir. 
f. Bukti bebas pinjaman alat laboratorium di lingkungan Fakultas MIPA. 
g. Bukti bebas pinjaman buku pustaka jurusan/Unsyiah. 
h. Nilai TOEFL ≥450 yang masih berlaku. 
i. Ketentuan lain yang dipersyaratkan prodi/jurusan. 

2. Koordinator TA memeriksa kelengkapan persyaratan mahasiswa untuk 
mengikuti sidang sarjana dan meneruskannya kepada kaprodi/kajur 

3. Kaprodi/kajur selanjutnya mengusulkan tim penguji sidang sarjana kepada 
Dekan Fakultas MIPA (formulir TA-10). 

4. Berdasarkan usul kaprodi/kajur maka Dekan Fakultas MIPA menetapkan tim 
penguji terhadap mahasiswa yang bersangkutan (formulir TA-11). 

5. Sidang sarjana (ujian komprehensif) dilaksanakan secara tertutup pada waktu 
dan tempat yang telah ditentukan, dan dihadiri oleh seluruh penguji sesuai 
ketetapan dekan. 

6. Sidang sarjana dinilai oleh tim penguji dengan mengisi formulir TA-12. 
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7. Berdasarkan hasil penilaian pada poin 6 maka ketua tim penguji membuat 
Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir (formulir TA-13) dan 
mengumumkan kelulusan/ketidaklulusan sidang sarjana terhadap mahasiswa 
yang diuji. 

8. Koordinator TA, setelah menerima hasil perbaikan laporan TA II (jika ada), 
menyimpan data kelulusan seminar TA II mahasiswa dalam sistem Puksi 
online dan mengirimkan berkas ujian kepada Subbag Pendidikan Fakultas 
MIPA. 

 

3.4.3. Ketentuan Tambahan TA II 
1. Mahasiswa harus sudah mendistribusikan laporan TA paling lambat 4 

(empat) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. 
2. Nilai minimum yang harus didapatkan oleh mahasiswa untuk dinyatakan 

lulus sidang sarjana adalah C+. 
3. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus sidang sarjana hanya diperkenankan 

untuk mengulang sebanyak 2 (dua) kali. Sidang sarjana ulang dilaksanakan 
dengan tenggat waktu paling cepat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
sidang sebelumnya. Apabila pada kesempatan sidang terakhir mahasiswa 
bersangkutan belum juga lulus, maka penentuan selanjutnya diserahkan pada 
Senat Fakultas MIPA. 

4. Mahasiswa dapat diwisuda dan memperoleh ijazah serta transkrip nilai 
lengkap apabila telah mendistribusikan laporan TA yang telah diperbaiki dan 
dicetak kepada (1) Koordinator TA, (2) Perpustakaan Unsyiah, dan (3) 
Dosen-dosen pembimbing.  

5. Bersamaan dengan penyerahan laporan Tugas Akhir yang telah diperbaiki 
dan dicetak, mahasiswa juga harus menyerahkan soft copy laporan TA 
dalam bentuk CD (format rtf atau pdf). Seluruh laporan TA dalam bentuk 
softcopy, dari halaman muka sampai lampiran, dibuat dalam 1 (satu) file 
utuh. Selain diserahkan kepada Koordinator TA, mahasiswa juga harus 
menyerahkan soft copy laporan TA dalam bentuk CD ini kepada Sub Bagian 
Pendidikan Fakultas MIPA sebagai bagian kelengkapan yudisium. 
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1.  

 

 

4.1. KOMPOSISI TIM PENGUJI SEMINAR TUGAS AKHIR 
Anggota tim penguji sedapat mungkin harus sama untuk setiap tahapan seminar 

Tugas Akhir (seminar proposal, seminar hasil dan sidang sarjana). Jumlah tim penguji 
terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut: 

Ketua  : Pembimbing II 
Sekretaris : Pembimbing I 
Anggota : Penguji I 
    Penguji II 
    Penguji III 
Komposisi anggota tim penguji ditentukan oleh prodi/jurusan masing-masing, 

sejauh memenuhi ketentuan berikut ini: 
1. Gelar akademik ≥ S2 
2. Dosen tetap prodi/jurusan 
3. Jabatan fungsional ≥ asisten ahli 

 

4.2. PELAKSANAAN SEMINAR TUGAS AKHIR 
Seminar TA dilakukan secara lisan. Seminar proposal TA dan seminar hasil 

disarankan dilakukan secara terbuka, sementara sidang sarjana dilakukan secara 
tertutup.  

Sidang sarjana baru dapat dilaksanakan apabila minimum dihadiri 4 (empat) 
orang penguji, dimana pembimbing I harus hadir. Apabila yang berhalangan hadir 
adalah ketua tim penguji (pembimbing II), maka Koordinator TA bertindak sebagai 
ketua sidang, tetapi tidak berhak memberi nilai. Jika Koordinator TA termasuk salah 
seorang pembimbing/penguji, maka Koordinator TA berhak memberi nilai sebagai 
pembimbing/penguji. Berita acara seminar ditandatangani oleh sekretaris tim penguji 
atas nama ketua tim penguji. 

Dengan telah ditentukannya kompetensi untuk setiap tahap, maka penguji harus 
berusaha mengukur kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa. Ketua tim penguji 
harus mengarahkan dosen penguji untuk bertanya secara konsisten sesuai dengan 
kompetensi yang ingin dievaluasi. 

Sidang sarjana berlangsung maksimum selama 180 menit dengan distribusi 
waktu sebagai berikut: 

1. Pembukaan seminar oleh Ketua Tim Penguji selama maksimum 5 menit. 
2. Presentasi oleh mahasiswa selama maksimum 15 menit. 
3. Pembahasan materi/pengajuan pertanyaan oleh penguji bersifat tidak tak 

terbatas, dengan waktu maksimum 30 menit untuk masing-masing penguji. 
4. Sidang penilaian dan pengumuman hasil maksimum 10 menit. 

SEMINAR DAN PENILAIAN BAB 4 
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Alokasi waktu untuk seminar proposal TA dan seminar hasil diatur dengan 
proporsi sesuai sidang sarjana, namun dengan total waktu yang dapat lebih pendek dari 
sidang sarjana. Ketentuan tentang total waktu tersebut ditentukan oleh prodi/jurusan 
terkait. 

Penilaian dilakukan oleh setiap pembimbing/penguji dengan mengisi formulir 
TA-09. Deviasi standar (SD) penilaian di antara tim penguji harus ≤ 5. Apabila 
penilaian seorang anggota tim penguji berada di luar kisaran nilai rata-rata ± SD, maka 
penilaian dari dosen yang bersangkutan harus diubah. Contoh, masing-masing dosen 
memberi nilai rata-rata sebagai berikut:  

Dosen A = 90, Dosen B = 78, Dosen C = 76, Dosen D = 75, Dosen E= 65 
Jumlah nilai keseluruhan = 384 
Nilai rata-rata    = 384/5 = 76,8 

Pada kasus ini, nilai dari dosen A dan dosen E berada di luar kisaran 76,8 ± 5. Karena 
itu, Dosen A harus menurunkan nilainya menjadi 76,8 + 5 = 81,8, sedangkan dosen E 
harus menaikkan nilainya menjadi 76,8 - 5 = 71,8. Selanjutnya semua nilai dirata-rata 
ulang.  
 

4.3. SISTEM DAN SKALA PENILAIAN 
Penilaian TA I dan TA II harus dilakukan secara objektif sesuai dengan 

kompetensi yang telah dinyatakan pada Bab I. Penilaian dilakukan oleh dosen 
pembimbing dan dosen penguji. Penilai memberikan nilai angka (skala 0-100) untuk 
masing-masing aspek penilaian sesuai dengan kategori kinerja yang ditunjukkan oleh 
mahasiswa. Nilai dan kategori ini berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan 
Patokan) variasi sedang, mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Panduan Administrasi 
Akademik Unsyiah 2010, yaitu: 

Nilai Kategori kinerja 

A  ≥  85 Istimewa 

75 ≤  B+  < 85 Amat Baik 

65 ≤  B  < 75 Baik 

55 ≤  C+  < 65 Sedang 

45 ≤  C  < 55 Cukup 

35 ≤  D  < 45 Kurang 

E < 35 Kurang sekali 
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4.4. KOMPONEN PENILAIAN 
4.4.1. Komponen Penilaian Proposal Tugas Akhir 

Penilaian proposal TA diberikan oleh pembimbing dan penguji dengan 
komposisi yang sama. Nilai yang diberikan untuk setiap kriteria dipilih dari kategori 
kinerja yang paling sesuai seperti yang tercantum pada lampiran 2. Kriteria penilaian 
Proposal TA adalah sebagai berikut: 

Komponen. Kriteria Yang Dinilai Bobot % Nilai Bobot x 
Nilai 

1 Literatur (meliputi jumlah, relevansi/kemutakhiran 
dan kualitas literatur) 20   

2 Penulisan proposal TA (meliputi isi, bahasa, format) 25   

3 Kemampuan menguasai materi dan pengetahuan 
dasar terkait dengan metodologi penelitian 30   

4 Teknik presentasi lisan  dan kemampuan 
berkomunikasi 25   

 JUMLAH  

 
Nilai angka akhir untuk seminar proposal TA (mata kuliah TA I) adalah:  

∑
∑=

Penguji
Nilai

Nilai  

 
Nilai akhir TA I dapat keluar oleh Koordinator TA apabila: 
1. Mahasiswa memenuhi 75% kehadiran seminar proposal TA yang 

dilaksanakan pada semester itu, dibuktikan dari kartu kontrol. 
2. Mahasiswa sudah menyerahkan proposal TA yang sudah diperbaiki dan 

ditandatangani oleh dosen pembimbing kepada Koordinator TA, paling 
lambat 2 (dua) minggu setelah seminar berlangsung.  
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4.4.2. Komponen Penilaian TA II 
Komponen penilaian mata kuliah TA II terdiri dari penilaian seminar hasil dan 

penilaian sidang sarjana. Adapun kriteria penilaian untuk masing-masing bagian adalah 
sebagai berikut. 

 
1. Penilaian Seminar Hasil 

Penilaian seminar hasil diberikan oleh pembimbing dan penguji dengan 
komposisi yang sama. Nilai yang diberikan untuk setiap kriteria dipilih dari 
kategori kinerja yang paling sesuai seperti yang tercantum pada lampiran 3. 
Kriteria penilaianseminar hasil adalah sebagai berikut: 

Kom-
ponen Kriteria Yang Dinilai Bobot % Nilai Bobot x 

Nilai 

1 Kesesuaian laporan TA dengan proposal 
TA  25   

2 Kemampuan menjelaskan data hasil 
penelitian 40   

3 Teknik presentasi lisan dan kemampuan 
berkomunikasi 35   

 J U M L A H  

 
Nilai angka akhir untuk seminar hasil adalah:  

∑
∑=

Penguji
Nilai

Nilai  
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2. Penilaian Sidang Sarjana 
Penilaian sidang sarjana diberikan oleh pembimbing dan penguji dengan 
komposisi yang berbeda. Nilai pelaksanaan penelitian hanya diberikan oleh 
pembimbing, sementara nilai penulisan laporan TA dan presentasi lisan 
diberikan oleh pembimbing dan penguji dengan komposisi yang sama. Nilai 
yang diberikan untuk setiap kriteria dipilih dari kategori kinerja yang paling 
sesuai seperti yang tercantum pada lampiran 4. Kriteria penilaian sidang 
sarjana adalah sebagai berikut: 

Kom-
ponen Kriteria yang Dinilai Bobot % Nilai Bobot x 

Nilai 

1 PELAKSANAAN PENELITIAN 
(diberikan hanya oleh dosen pembimbing) 

   

 a. Kedisiplinan 10   

 b. Ketekunan 5   

 c. Ketelitian 5   

 d. Keterampilan 10   

 Sub Jumlah 1    

2 PENULISAN TA (diberikan oleh dosen 
pembimbing dan penguji) 

   

 a. Isi Laporan TA 20   

 b. Kesesuaian format (mengacu pada 
pedoman penulisan Tugas Akhir 
FMIPA) 

5   

 c. Bahasa (mengikuti bahasa baku/EYD) 5   

 Sub Jumlah 2    

3 UJIAN KOMPREHENSIF (diberikan 
oleh dosen pembimbing dan penguji) 

   

 a. Penguasaan materi penelitian dan ilmu 
dasar yang telah dipelajari 

30   

 b. Kemampuan diskusi 10   

 Sub Jumlah 3    

 JUMLAH 2 + 3  

 
Nilai angka akhir untuk sidang sarjana adalah: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+

+
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

∑
∑

∑
∑ 7,0

)(
)32(

3,0
)1(

x
PengujiPembimbing

nenNilaiKompo
x

Pembimbing
nenNilaiKompo

Nilai  

 
Nilai angka akhir untuk mata kuliah TA II adalah: 
Nilai = (0,25 x Nilai Seminar Hasil) + (0,75 x Nilai Sidang Sarjana) 
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Koordinator TA memeriksa semua nilai angka dari penilai untuk mendapatkan 
nilai angka akhir. Nilai angka akhir ini selanjutnya dikonversikan menjadi nilai huruf 
menggunakan kriteria pada tabel di halaman 16.  

 

4.5. KETENTUAN BERPAKAIAN DALAM SEMINAR 
1. Pembimbing/penguji berpakaian bebas, sopan dan rapi. Prodi/jurusan dapat 

menentukan secara lebih spesifik mengenai ketentuan ini. 
2. Mahasiswa harus mengenakan baju putih lengan panjang, celana gelap, 

berdasi, sopan dan rapi. 
3. Mahasiswi harus mengenakan baju putih lengan panjang, rok gelap, sopan 

dan rapi. 
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5.1. BENTUK-BENTUK PROPOSAL/LAPORAN TUGAS AKHIR 

Format penulisan Tugas Akhir tergantung dari bentuk Tugas Akhir (penelitian 
empiris atau kajian literatur) yang dipilih oleh mahasiswa.. 
 
5.1.1. Tugas Akhir Melalui Penelitian Empiris 

Laporan TA melalui penelitian empiris memiliki sistematika penulisan sebagai 
berikut: 

BAGIAN KOMPONEN CAKUPAN 

PEMBUKA 

• Sampul 
• Halaman Judul 
• Halaman Pengesahan 
• Abstrak/Abstract* 
• Kata Pengantar 
• Daftar Isi 
• Daftar Tabel (jika ada) 
• Daftar Gambar (jika ada) 
• Daftar Lampiran (jika ada) 
Bab I Pendahuluan 
• Latar Belakang Masalah 
• Rumusan Masalah 
• Maksud atau Tujuan Penelitian 
• Manfaat Penelitian 
Bab II Tinjauan Kepustakaan 
Bab III Metode Penelitian 
• Tempat dan Waktu Penelitian 
• Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
• Metode Pengambilan Sampel (jika ada) 
• Alat dan Bahan 
• Cara Kerja (untuk topik tugas akhir yang 

berupa penelitian) 
• Rincian Biaya Penelitian+ 

Proposal 
Tugas Akhir 

(TA I) 

Bab IV Hasil dan Pembahasan   

ISI 

Bab V Kesimpulan dan Saran  

PENUTUP 

• Daftar Kepustakaan 
• Daftar Istilah 
• Lampiran-Lampiran (bila ada)  
• Riwayat Hidup* 

Proposal 
Tugas Akhir 

(TA I) 

Laporan 
Tugas Akhir 

(TA II) 

Catatan: *tidak perlu untuk proposal TA 
+ tidak diperlukan untuk laporan TA 

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR BAB 5 
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5.1.2. Tugas Akhir Melalui Kajian Teoritis (Studi Literatur) 

Laporan Tugas Akhir melalui kajian teoritis (studi literatur) memiliki sistematika 
penulisan sebagai berikut: 

BAGIAN KOMPONEN CAKUPAN 

PEMBUKA 

• Sampul 
• Halaman Judul 
• Halaman Pengesahan 
• Abstrak/Abstract* 
• Kata Pengantar 
• Daftar Isi 
• Daftar Tabel (jika ada) 
• Daftar Gambar (jika ada) 
• Daftar Lampiran (jika ada) 
Bab I Pendahuluan 
• Latar Belakang Masalah 
• Rumusan Masalah 
• Maksud atau Tujuan Penelitian 
• Manfaat Penelitian 
Bab II Tinjauan Kepustakaan 

Proposal 
Tugas Akhir 

(TA I) 

Bab III Hasil dan Pembahasan   

ISI 

Bab IV Kesimpulan dan Saran  

PENUTUP 

• Daftar Kepustakaan 
• Daftar Istilah 
• Lampiran-Lampiran (bila ada)  
• Riwayat Hidup* 

Proposal 
Tugas Akhir 

(TA I) 

Laporan 
Tugas Akhir 

(TA II) 

Catatan: * tidak diperlukan untuk proposal TA 

 
5.2. SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR 

Isi proposal/laporan Tugas Akhir pada dasarnya terdiri atas tiga bagian, yaitu 
bagian Pembuka, Isi dan Penutup. Sistematika penulisan proposal penelitian (TA I) 
dan laporan hasil penelitian (TA II) pada dasarnya sasma. 

5.2.1. Bagian Pembuka 
Urutan bagian Pembuka proposal/laporan Tugas Akhir adalah (a) Sampul, (b) 

Halaman Judul, (c) Halaman Pengesahan, (d) Abstrak/Abstract, (e) Kata Pengantar, (f) 
Daftar Isi, (g) Daftar Tabel, (h) Daftar Gambar dan (i) Daftar Lampiran.  

1. Sampul 
Proposal TA tidak membutuhkan sampul secara khusus. Proposal TA cukup 
dijilid biasa, dimana halaman judul dilapisi oleh plastik mika dan halaman 
belakang menggunakan karton berwarna coklat muda. 
Sampul laporan Tugas Akhir Fakultas MIPA berwarna coklat muda 
menggunakan kertas jenis karton. Penjilidan dapat menggunakan hard cover 
maupun soft cover. Pada sampul dicetak judul TA, nama lengkap penulis, 
logo Unsyiah, nama jurusan, fakultas, universitas, kota dan tahun penulisan 
(lampiran 5). Sampul tidak memiliki nomor halaman. 
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2. Halaman Judul 
Halaman judul proposal/laporan TA dibuat dengan format sama dengan 
sampul (lampiran 5). Judul TA harus singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas 
untuk menggambarkan penelitian yang dikerjakan. Jika dalam judul TA 
terdapat istilah atau nama asing (misalnya nama tumbuhan) maka 
penulisannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Halaman 
judul memiliki penomoran halaman namun tidak dicantumkan, dan tetap 
dihitung dalam penomoran halaman selanjutnya. 

3. Halaman Pengesahan  
Halaman ini memuat judul proposal/laporan TA, nama mahasiswa, nomor 
induk mahasiswa, nama para pembimbing, snama kaprodi/kajur dan nama 
dekan (lampiran 6). Halaman pengesahan ini ditempatkan setelah halaman 
judul. Jika jurusan hanya memiliki satu prodi, maka halaman pengesahan 
ditandatangani oleh kajur. Seperti halnya halaman judul, halaman 
pengesahan memiliki penomoran halaman namun tidak dicantumkan, dan 
tetap dihitung dalam penomoran halaman selanjutnya. 

4. Halaman Abstrak Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 
Abstrak merupakan ringkasan TA yang isinya meliputi masalah yang 
diteliti, tujuan atau pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti, metode 
yang digunakan dan kesimpulan yang diperoleh. Abstrak harus ditulis 
dengan padat, singkat dan jelas, dalam 250-300 kata yang diketik berjarak 
satu spasi. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ditempatkan 
pada halaman yang sama. Abstrak tidak diperlukan dalam penulisan 
proposal TA. Format penulisan abstrak dapat dilihat pada lampiran 7. 

5. Halaman Kata Pengantar 
Kata pengantar berisi tentang masalah yang ditulis dan ucapan terima kasih 
yang ditujukan hanya kepada mereka yang secara langsung telah 
berkontribusi dalam penyelesaian penelitian dan penulisan proposal/laporan 
TA (lampiran 8). Ucapan terima kasih biasanya ditujukan kepada dekan, 
ketua jurusan, pembimbing, penyandang dana, penguji, laboran/teknisi 
laboratorium dan pihak-pihak lain yang secara langsung membantu 
penyelesaian TA. 

6. Halaman Daftar Isi 
Daftar isi disusun secara teratur dari bagian awal sampai akhir dari 
proposal/laporan TA. Daftar isi diketik satu spasi, kecuali jarak antar bab 
dibuat dua spasi. Format daftar isi dapat dilihat pada lampiran 9. Setiap 
judul bab diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan. Sementara itu, hanya 
huruf pertama setiap kata pada judul sub bab yang diketik dengan huruf 
kapital, kecuali jika ada kata penghubung. 

7. Halaman Daftar Tabel dan Daftar Gambar (jika ada) 
Daftar tabel dan gambar tidak selalu diperlukan kecuali bila terdiri lebih dari 
dua tabel/gambar. Daftar tabel dan daftar gambar diketik pada halaman 
tersendiri dengan format seperti daftar isi. Nomor tabel atau nomor gambar 
menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dst), sesuai urutannya di bab tertentu. 
Contoh, tabel pertama di Bab II diberi penomoran Tabel 2.1. Judul tabel 



Panduan Tugas Akhir FMIPA Unsyiah 2010 

24 

 

atau gambar dalam daftar tabel atau daftar gambar harus sama dengan judul 
tabel atau judul gambar dalam teks. 

8. Halaman Daftar Lampiran (jika ada) 
Hal-hal yang dimuat dalam lampiran hendaklah sesuatu yang langsung 
berhubungan dengan isi TA. Bila lampiran lebih dari satu, maka setiap 
lampiran diberi nomor urut dengan angka Arab (Lampiran 1, Lampiran 2, 
dst) dan diikuti judul lampiran. Judul lampiran ditulis di sudut kiri atas 
dalam halaman lampiran yang bersangkutan. Tata cara penulisan daftar 
lampiran sama dengan daftar tabel dan daftar gambar.  

 

5.2.2. Bagian Isi 
Urutan bagian Isi disesuaikan dengan bentuk TA yang dikerjakan, mengacu 

kepada penjelasan pada bagian 5.1. 
1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini dapat berisi landasan pemikiran atau latar belakang masalah, 
rumusan masalah, maksud atau tujuan penelitian, hipotesis (optional) dan 
manfaat penelitian.  Isi dari Bab Pendahuluan pada laporan TA merupakan 
bagian Pendahuluan pada proposal TA yang telah disetujui. 
a. Latar belakang masalah 

Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk 
mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya untuk 
suatu tujuan. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi 
pentingnya penelitian dilakukan.  

b. Rumusan masalah 
Permasalahan yang ingin diteliti harus dirumuskan dengan jelas. 
Pendekatan dan konsep juga harus diuraikan untuk menjawab masalah 
yang diteliti, hipotesis yang akan diuji atau dugaan yang akan 
dibuktikan. Perumusan  masalah juga menjelaskan definisi, asumsi dan 
lingkup yang menjadi batasan penelitian.  Uraian perumusan masalah 
tidak harus dalam bentuk pertanyaan. Permasalahan yang ada harus 
diidentifikasi dengan jelas dan dibatasi agar tidak terjadi perluasan 
pembahasan permasalahan. 

c. Maksud atau tujuan penelitian  
Tujuan penelitian berisikan pernyataan singkat mengenai penelitian 
dengan menjajaki, menguraikan, menerangkan, menguji, membuktikan 
atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan. 

d. Manfaat penelitian 
Uraikan kontribusi penelitian atau hasil kajian teoritis terhadap 
peningkatan kemampuan dan keterampilan peneliti, pengembangan 
ilmu pengetahuan, pemecahan permasalahan aspek kehidupan, atau 
kontribusi bagi pengembangan institusional perguruan tinggi. 
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2. Bab II Tinjauan Kepustakaan 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori masalah yang dipelajari. Hasil-
hasil penelitian terhadap masalah yang mirip dan telah dilakukan oleh 
peneliti terdahulu diungkapkan pada bagian ini.  Pada hakikatnya isi dari 
bab Tinjauan Kepustakaan pada proposal TA sama dengan isi bab Tinjauan 
Kepustakaan pada laporan TA. 

3. Bab III Metode Penelitian 
Pada bab ini dijelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, metode 
pengambilan sampel (jika ada), alat dan bahan yang digunakan, dan metode 
penelitian (untuk TA yang berupa penelitian). Khusus untuk proposal TA, 
bagian ini harus dilengkapi dengan perkiraan biaya penelitian (Lampiran 
15). 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 
Bab ini ini menyajikan data, menjelaskan dan menganalisis dan 
mendiskusikan hasil-hasil atau fakta-fakta yang diperoleh, serta 
mengkonfirmasikannya dengan temuan-temuan atau pendapat-pendapat 
terdahulu dari studi kepustakaan. Pembahasan disarankan dilakukan 
terintegrasi segera setelah penyajian data. Hasil-hasil penelitian 
kemungkinan akan sejalan, berbeda atau bertentangan dengan temuan dan 
pendapat orang lain. Oleh karena itu dalam bab ini dijelaskan penyebab 
kemungkinan-kemungkinan itu.  

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisikan temuan-temuan penelitian dan simpulan-simpulan dari 
masalah yang telah dibahas. Saran merupakan suatu hal yang berhubungan 
dengan kesimpulan yang dikaitkan dengan kemungkinan lanjutan penelitian. 

 

5.2.3. Bagian Penutup 
Bagian penutup dari suatu proposal/laporan TA dapat terdiri dari beberapa 

bagian meliputi daftar pustaka, daftar istilah, lampiran-lampiran (bila ada) dan riwayat 
hidup. 

1. Lembaran Daftar Pustaka 
Lembaran ini berisi daftar artikel atau tulisan yang dirujuk secara langsung 
di dalam teks. Daftar kepustakaan ditempatkan sesudah halaman 
Kesimpulan dan Saran. Judul Daftar Kepustakaan ditulis dengan huruf 
kapital tebal ukuran 14 point dan ditempatkan di bagian tengah atas. 
Kadar keilmiahan suatu karya tulis sangat tergantung pada sumber bacaan 
yang dipilih. Sumber bacaan suatu karya ilmiah sangat beragam yaitu dapat 
berupa jurnal, buku teks, proceeding, majalah populer, ensiklopedia, 
makalah, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, bahkan komunikasi pribadi 
melalui telpon, dan internet (lihat bagian 5.4 untuk penjelasan lebih lanjut).   
Penyusunan daftar kepustakaan untuk penulisan proposal/laporan TA di 
Fakultas MIPA disusun secara alfabetik. Daftar kepustakaan ditulis secara 
lengkap sehingga pembaca yang berminat dapat mencari sumber bacaan 
tersebut dengan mudah 
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2. Daftar Istilah  
Istilah asing yang dianggap tidak memiliki terjemahannya langsung dalam 
bahasa Indonesia, dituliskan dalam bahasa aslinya dengan huruf miring. 
Nama-nama dari istilah bahasa lain untuk pertama kalinya ditulis lengkap 
dan selanjutnya ditulis singkatannya saja, kecuali pada awal kalimat. 
Contoh: Autoclave 

Magnetic stirrer 
Nama-nama yang berasal dari bahasa Latin harus diketik dengan huruf 
miring dan dapat juga disingkat apabila terdiri dua suku kata. 
Contoh: “Oryza sativa” diketik miring menjadi Oryza sativa disingkat O. 

sativa  
“Phytophthora infestans” diketik miring menjadi Phytophthora 
infestans dan dapat ditulis juga dengan P. infestans.  

3. Halaman Lampiran  
Lampiran hendaknya memuat hal-hal yang langsung berhubungan dengan 
isi proposal/laporan TA. Bentuk lampiran dapat berupa tabel, gambar, dan 
ilustrasi lainnya. Lampiran-lampiran ditempatkan setelah daftar 
kepustakaan, dan dalam satu halaman dapat dimuat lebih dari satu lampiran. 
Bila lampiran lebih dari satu, maka setiap lampiran diberi nomor urut 
dengan angka Arab (1, 2, 3 dst.), ditulis di sudut kiri atas dalam halaman 
lampiran yang bersangkutan. 
Contoh: Lampiran 1. <Judul Lampiran> 

Lampiran 2. <Judul Lampiran> 
4. Lembaran Biodata 

Biodata atau riwayat hidup singkat dibutuhkan hanya untuk laporan TA dan 
diletakkan pada halaman paling akhir. Isi dari biodata adalah indentitas diri, 
riwayat pendidikan semasa studi di Unsyiah dan lain-lain (Lampiran 10). 
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5.3. FORMAT DAN TATA CARA PENULISAN TUGAS AKHIR 
5.3.1. Ketentuan Umum 

Pengetikan dan fotokopi proposal/laporan TA dilakukan menggunakan kertas 
putih berukuran A4 210 x 297 mm dan dengan berat 80 gram. Seluruh kertas yang 
digunakan haruslah sama warna dan kualitasnya. 

1. Huruf 
Huruf yang digunakan dalam menulis proposal/laporan TA adalah Times 
New Roman ukuran 12 poin. Seluruh bagian Pembuka, Isi dan Penutup 
diketik menggunakan huruf yang sama. Pengecualian diberikan untuk 
pengetikan tabel, grafik dan ilustrasi lainnya yang dapat menggunakan 
huruf dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. 

2. Margin dan spasi 
Pengetikan diupayakan memenuhi batas-batas margin berikut: 

Margin kiri  =  4,00 cm 
Margin atas  =  3,00 cm 
Margin kanan  =  3,00 cm 
Margin bawah  =  3,00 cm 

Seluruh bagian isi TA diketik dengan jarak 1,5 spasi. Pengecualian 
mengenai jarak pengetikan proposal/laporan TA adalah sebagai berikut:  
a. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris (1 spasi) 
b. Daftar isi (1 spasi), kecuali jarak antar bab (2 spasi) 
c. Sumber bacaan pada daftar kepustakaan (1 spasi), kecuali jarak antar 

sumber bacaan (2 spasi) 
d. Judul tabel atau keterangan gambar yang terdiri lebih dari satu baris (1 

spasi) 
e. Isi tabel atau isi lampiran (bervariasi antara 1-2 spasi) 
f. Nomor bab dengan judul bab (1 spasi) 
g. Judul bab dengan baris pertama atau subjudul (3 spasi) 
h. Subjudul atau subsubjudul yang terdiri lebih dari satu baris (1 spasi) 
i. Baris terakhir suatu paragraf dengan subjudul baru (3 spasi) 
j. Baris terakhir suatu paragraf dengan judul tabel (3 spasi) 
k. Baris terakhir keterangan tabel/gambar dengan paragraf di bawahnya (3 

spasi). 
l. Kutipan lebih dari lima baris (1 spasi) 

 

5.3.2. Penomoran Halaman 
Seluruh bagian Pembuka proposal/laporan TA diberi nomor halaman yang 

menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii dst.), kecuali untuk halaman judul dan 
pengesahan yang tidak mencantumkan penomoran. Pencantuman nomor dimulai dari 
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halaman abstrak/kata pengantar, dengan nomor angka Romawi kecil yang sesuai dengan 
pada halaman keberapa halaman itu terletak, dihitung dari halaman judul.  

Nomor-nomor halaman bagian Pembuka ini ditempatkan di bagian tengah 
bawah, dengan footer 2,0 cm. Seluruh bagian Isi dan Penutup proposal/laporan TA 
diberi nomor halaman yang menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dst.). Nomor-nomor 
halaman ini ditempatkan di bagian kanan bawah, dengan footer 2,0 cm. 
 

5.3.3. Subjudul 
Penomoran subjudul, diberi penomoran dengan angka Arab (1, 2, 3 dst.), 

dimulai dengan nomor bab, kemudian diikuti oleh titik di belakang angka tersebut dan 
dilanjutkan dengan dengan nomor urut subjudul dan di akhiri dengan titik. Subjudul 
tidak tidak di akhiri dengan titik. Subjudul diketik dengan huruf tebal (bold). Setiap 
huruf pertama dari kata-kata subjudul, kecuali kata penghubung dan kata petunjuk, 
diketik dengan huruf kapital, sedangkan huruf kedua dan seterusnya tetap menggunakan 
huruf kecil, dan di akhir kalimat tidak diberi tanda baca titik. 

Pengetikan subjudul, termasuk nomornya dimulai dari margin kiri.  Bila 
subjudul lebih dari satu baris, maka baris berikutnya diketik berjarak satu spasi yang 
dimulai di bawah huruf pertama baris di atasnya. Jarak baris terakhir subjudul dengan 
paragraf  di bawahnya adalah 1,5 spasi. Jarak antara baris terakhir suatu paragraf 
dengan subjudul baru adalah tiga spasi. Jika dalam subjudul terdapat istilah atau nama 
asing (misalnya nama latin tumbuhan) penulisannya harus disesuaikan dengan aturan 
penulisannya. 
 

5.3.4. Subsubjudul 
Penomoran subsubjudul, diberi penomoran dengan angka Arab (1, 2, 3 dst.), 

dimulai dengan nomor bab, diikuti oleh titik di belakang angka tersebut, dilanjutkan 
dengan nomor urut subjudul, diikuti oleh titik, diteruskan dengan nomor urut 
subsubjudul dan diakhiri dengan titik. Seluruh kata-kata subsubjudul, kecuali huruf 
awal, ditulis dengan huruf kecil, tidak dicetak tebal dan di akhir kalimat tidak diberi 
tanda baca titik. 

Pengetikan subsubjudul termasuk nomornya, dimulai dari margin kiri.  Bila 
kata-kata subsubjudul lebih dari satu baris, maka baris berikutnya diketik dengan jarak 
satu spasi dan dimulai di bawah huruf awal subsubjudul. Jarak baris terakhir 
subsubjudul dengan paragraf  di bawahnya adalah 1,5 spasi. 

Jika dalam subsubjudul terdapat istilah atau nama asing (misalnya nama latin 
tumbuhan) penulisannya harus disesuaikan dengan aturan penulisannya. Jarak antara 
baris terakhir suatu paragraf dengan subjudul baru adalah tiga spasi. 

 
5.3.5. Paragraf Baru  

Paragraf  baru dimulai dengan jarak 1,25 cm dari margin kiri. Jarak antara baris 
terakhir suatu paragraf dengan paragraf berikutnya adalah sama 1,5 spasi. Hindarilah 
menulis sebuah paragraf yang hanya terdiri dari sebuah kalimat saja. Pengetikan dalam 
suatu paragraf harus rata kiri-kanan (justify). 
 



Panduan Tugas Akhir FMIPA Unsyiah 2010 

29 

 

5.3.6. Kutipan atau Rujukan 
Kutipan adalah penulisan kembali sebagian teks dari suatu sumber bacaan. 

Rujukan adalah sumber bacaan darimana suatu kutipan atau informasi diperoleh. 
Kutipan dan rujukan sumbernya sangat bervariasi, sehingga perlu diatur tata cara 
mengutipnya. 

Jika kutipan panjangnya lebih dari 5 baris, maka seluruh kutipan diketik satu 
spasi dan seluruh baris kalimatnya setentang dengan awal paragraf baru, yaitu masuk 
1,25 cm. Jarak antara baris akhir suatu paragraf dengan baris awal suatu kutipan dan 
jarak antara baris akhir suatu kutipan dengan awal paragraf berikutnya tetap 1,5 spasi. 
Setiap kutipan harus jelas sumbernya, sehingga dengan mudah para pembaca 
menelusurinya. Contoh:  

Dalam melakukan ekspor minyak atsiri (eukaliptus) harus memenuhi syarat-
syarat yang  telah ditentukan, seperti yang diungkapkan oleh Guenther (1999): 

“Hingga saat ini minyak eukaliptus komersial diproduksi menurut spesiesnya. 
Akan tetapi karena persyaratan minyak dalam perdagangan harus mengadung 
minimum 70% sineol, maka para pedagang biasanya mencampur berbagai spesies 
minyak tersebut. Selanjutnya minyak ini diekspor sebagai minyak eukaliptus berkadar 
70% sineol tanpa membedakan membedakan spesies tanaman penghasilnya”.  

Jika kutipan kurang dari lima baris maka kutipan tersebut digolongkan sebagai 
rujukan dan ditulis dengan cara:  

Menurut Guenther (1999) persyaratan minimum minyak eukaliptus harus 
memiliki kadar sineol 70%.  

Atau: 
Persyaratan minimum minyak eukaliptus harus memiliki kadar sineoll 70% 

(Guenther, 1999). 
Cara menulis rujukan dalam teks proposal/laporan TA dimulai dengan menulis 

nama akhir pengarang diikuti tahun penerbitan yang ditempatkan di dalam kurung.  
Contoh:  Nakanishi (2001), lalu dituliskan bahan yang dirujuk.  
Apabila pengarang terdiri dari hanya dua orang, maka hanya nama akhir kedua 

pengarang yang ditulis, diikuti tahun penerbitan yang ditempatkan di dalam kurung.  
Contoh: Nakanishi and Nikinasha (2001), lalu dituliskan bahan yang 
dirujuk.  
Apabila pengarang lebih dari dua orang, cukup ditulis nama akhir pengarang 

pertama dan kemudian diikuti dengan menulis et al. 
Contoh: Nakanishi et al. (2001), lalu dituliskan bahan yang dirujuk.  
Cara lain penulisan rujukan adalah dengan menuliskan nama penulis yang 

tulisannya dirujuk diletakkan di dalam kurung di akhir rujukan.  
Contoh: bahan yang dirujuk (Nakanishi, 2001). 
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5.3.7. Ilustrasi 
Ilustrasi merupakan suatu bentuk penyajian informasi dalam bentuk tabel, 

grafik, diagram alir, foto atau gambar. Dengan ilustrasi, informasi dapat disajikan lebih 
efektif dan penggunaan kalimat yang terlalu panjang dapat dihindari sehingga 
membantu pembaca untuk memahami tulisan dengan lebih mudah 

1. Tabel 
Tabel dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi dalam bentuk 
yang lebih ringkas. Setiap tabel diberi nomor urut dengan menggunakan 
angka Arab (1, 2, 3 dst.) yang diawali dengan nomor bab dan diberi tanda 
titik di belakang nomor tersebut, kemudian diikuti dengan nomor urut tabel 
yang di akhiri dengan tanda titik. 
Judul tabel ditempatkan di atas tabel, ditulis dengan huruf kecil (kecuali 
huruf awal), tidak dicetak tebal, dan tidak di akhiri dengan tanda titik. Bila 
judul tabel lebih dari sebaris, maka baris berikutnya diketik berjarak satu 
spasi dan baris berikutnya dimulai di bawah huruf awal judul tabel.  
Contoh: Tabel pertama yang berada pada Bab II akan memiliki format 
seperti di bawah ini. 

 
Tabel 2.1. Rata-rata tekanan parsial normal gas-gas yang terdapat dalam udara atmosfer 

dan dalam jaringan respirasi manusia 
Tekanan darah (mm Hg) Sampel O2 CO2 N2 H2O Total 

Udara atmosfer 
Udara insirasi 
Udara ekspirasi 
Udara elveolar 
Darah arterial 
Darah venous 
Jaringan  

158 
149 
116 
100 
95 
40 
30 

0 
0 

29 
40 
40 
46 
50 

596 
564 
568 
573 
573 
573 
573 

6 
47 
47 
47 
47 
47 
47 

760 
760 
760 
760 
755 
706 
700 

Sumber: Stryer (1980) 

 

Sebuah tabel dalam teks dapat ditempatkan di halaman tersendiri yaitu 
setelah halaman teks yang memperkenalkannya atau dapat pula ditempatkan 
pada halaman yang sama dengan teks yang mendahuluinya. Penempatan 
tabel di halaman tersendiri diusahakan berada di tengah halaman, artinya 
sama jaraknya dari margin kiri dan kanan, namun tidak melampaui margin-
margin halaman. Ketentuan ini berlaku juga untuk tabel yang berada pada 
lampiran.  
Apabila tabel berukuran kecil, maka dalam satu halaman dapat dimuat lebih 
dari satu tabel. Tabel dapat ditempatkan membujur atau melintang 
(tergantung ukurannya). Bila isi tabel tidak mungkin termuat dalam satu 
halaman, sisanya dapat diteruskan ke halaman berikutnya dengan 
mengulangi bagian atas suatu tabel yang berisi judul kolom. 
Bila tabel tidak dimuat di halaman tersendiri, yaitu terletak bersama teks, 
maka jarak paragraf terakhir teks yang mendahului judul tabel adalah tiga 
spasi. Jarak baris terakhir suatu tabel dengan paragraf teks di bawahnya 
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juga tiga spasi. Tabel yang bercampur dengan teks paragraf pada halaman 
yang sama ini diletakkan sama jaraknya dari margin kiri dan kanan (center). 
Berbeda dengan teks pada proposal/laporan TA, isi tabel diperkenankan 
diketik dengan huruf dan spasi yang bervariasi (1-2 spasi). Sumber dan 
keterangan lain yang diperlukan untuk tabel, langsung ditulis di bawah tabel 
dengan jarak dan ketikan satu spasi menggunakan huruf ukuran 10 point. 

2. Gambar 
Pemilihan penyajian data hasil penelitian dalam bentuk grafik, diagram alir, 
foto atau gambar dalam penelitian/studi literatur perlu dipertimbangkan 
dengan memperhatikan relevansinya dengan topik penelitian atau studi 
literatur yang dimaksud. 
Setiap gambar diberi nomor urut menggunakan tata cara penulisan untuk 
tabel. Judul gambar beserta keterangannya ditempatkan 1,5 spasi di bawah 
gambar, diketik dengan huruf kecil (kecuali huruf awal), tidak dicetak tebal 
dan tidak di akhiri dengan titik. Bila judul keterangan gambar lebih dari satu 
baris, maka pengetikannya dimulai dari margin kiri dan berjarak satu spasi. 
Baris kedua dimulai di bawah huruf awal judul gambar. Tetapi bila judul 
gambar hanya satu baris, maka ditempatkan center halaman.  
Contoh: Gambar pertama yang berada pada Bab IV akan memiliki format 
seperti di bawah ini. 

 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Tegangan (V)

A
ru

s 
(x

 1
0^

-6
 A

)

 
V, FF = 0.49, η = 3.3 %. 

 
Gambar 4.1. Karakteristik I-V sel surya tandem. Isc =  0.08 x 10-6 A, Voc = 0.088 

 

Sama halnya dengan tabel, setiap gambar dapat ditempatkan di halaman 
sendiri terpisah dari teks proposal/laporan TA. Apabila gambar diambil dari 
sumber lain, maka sumbernya harus disebutkan di akhir keterangan gambar 
dan ditempatkan dalam tanda kurung. 
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Foto hitam putih atau berwarna dan gambar-gambar lainnya yang berasal 
dari sumber literatur disarankan untuk dipindai menggunakan scanner. 
Penempatan gambar sama dengan penempatan tabel. Segala bentuk ilustrasi 
dan keterangannya ditempatkan di tengah-tengah halaman dan tidak keluar 
dari margin-margin halaman. 

3. Grafik 
Grafik yang terdapat dalam buku proposal/laporan TA terdiri atas tiga jenis 
yaitu grafik dalam bentuk yaitu: 
a. Histogram yang biasanya digunakan untuk membandingkan hasil atau 

nilai, dapat menggunakan histrogram vertikal atau horizontal. 
b. Diagram lingkar (pie chart) digunakan apabila pengarang tidak begitu 

mementingkan besaran komponen secara tepat, tetapi lebih 
mementingkan hubungan berbagai komponen dan komposisinya. 

c. Grafik garis digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara dua 
peubah tak bebas di sumbu y dan peubah bebas di sumbu x, dengan 
peubah tak bebas berubah sesuai dengan perubahan peubah bebas. 

Tata cara penulisan grafik sama dengan tata cara penulisan gambar 
4. Diagram Alir 

Ilustrasi ini digunakan untuk menunjukkan tahapan kegiatan atau hubungan 
sebab akibat suatu aktivitas atau keterkaitan antara satu kegiatan atau proses 
dengan proses lainnya yang dikatakan juga sebagai analisis sistim. Tata cara 
penulisan grafik sama dengan tata cara penulisan gambar 

 
5.3.8. Tata Cara Mengutip dan Membuat Daftar Kepustakaan 

1. Penulisan Nama Pengarang  
Nama pengarang dalam suatu daftar pustaka disusun menurut abjad. Bila 
pengarang satu orang (tunggal), nama akhir ditulis terlebih dahulu lalu 
diberi tanda koma (,) kemudian diikuti singkatan dari nama pertama dan 
nama kedua menggunakan huruf kapital yang diberi tanda titik di 
belakangnya. Gelar-gelar akademik (misalnya doktor dan lain-lain) atau 
gelar-gelar anugerah (misalnya professor dan lain-lain) tidak perlu ditulis. 
Contoh:  Ponis Tarigan ditulis Tarigan, P. 

Hassan Fathmy Khalil ditulis Khalil, H. F.  
John Doe, Sr. ditulis Doe, John Sr. 

Ketentuan penulisan nama akhir ini tidak berlaku untuk nama asli China, 
Korea dan negara-negara lain yang nama marganya (keluarga) diletakkan di 
depan nama, karena umumnya nama marga (keluarga) dari negara tersebut 
ditulis di depan nama.  
Contoh:  Go Ban Hong ditulis Go, B. H. dan bukan Hong, G. B. 
Ketentuan nama-nama Arab harus diperhatikan, karena kata-kata Abdul, 
Abdoul, Abdel, Abu, dan Aboul harus dinilai sebagai el yang menjadi 
bagian dari nama keluarga.  Demikian juga kata Ibn.  
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Contoh: Ali Abdel Aziz ditulis Abdel-Aziz, A. 
Ali Ibn Saud menjadi Ibn-Saud, A. 

Kata-kata seperti van, van der, van den, dan de, dalam nama Belanda 
diletakkan di belakang.  
Contoh: Kees de Vries ditulis Vries, Kees de  

A. van der Haar ditulis Haar, A. van der.  
Cara ini juga berlaku untuk nama-nama Jerman.  
Contoh: H. zur Horst-Meyer ditulis Horst-Meyer, H. zur,  

Carl von Schmidt ditulis Schmidt, Carl von  
Nama-nama Brazil atau Portugis dengan kata-kata do atau dos juga dibalik. 
Contoh: Mario dos Santos ditulis Santos, Mario dos  

S. do Silva ditulis Silva, S. do. 
Nama-nama Hungaria selalu dimulai dengan nama keluarga diikuti dengan 
nama kecil.  
Contoh: Farkas Karoly ditulis Farkas, K.  

Szant-Giorgyi Albert ditulis Szent-Giorgyi, A.  
Kata-kata Sen atau Das dalam nama-nama India digabung dengan nama 
keluarganya.  
Contoh: B. C. Sen Gupta ditulis Sen Gupta, B. C.  

A. D. Das Gupta menjadi Das Gupta, A. D.  
Dalam nama-nama Perancis kata-kata le, la, les, du, de la dan des 
ditempatkan di depan nama keluarga.  
Contoh : J. le Beau ditulis Le Beau, J. 

V. du Bary ditulis Du Bary, V.  
Nama-nama Vietnam atau Thailand yang dijumpai di dalam majalah-
majalah digabung dengan tanda (-) dan nama tengahnya dimulai dengan 
huruf kecil.  
Contoh: Nguyen Cao Ky menjadi Nguyen-cao-Ky 
 
Bila pengarang dua orang atau lebih, nama pengarang pertama ditulis lebih 
dahulu dengan cara seperti untuk pengarang tunggal, dan setelah singkatan 
nama pertama atau nama kedua pengarang pertama itu diberi tanda koma (,), 
kemudian diikuti dengan nama pengarang berikutnya ditulis dengan cara 
seperti penulisan nama pengarang pertama. Antara nama pengarang terakhir 
dengan nama pengarang yang mendahuluinya diberi kata penghubung “dan” 
(literatur berbahasa Indonesia) dan ”and” (literatur berbahasa Inggris). 
Adakalanya sumber informasi bersifat institusional seperti laporan tahunan 
dari FAO, WHO, Depdikbud, dan sebagainya. Dalam hal ini nama-nama 
institusi tersebut ditulis sebagai pengganti nama pengarang. 
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2. Penulisan Tahun Penerbitan 
Tahun penerbitan suatu sumber bacaan ditempatkan setelah penulisan nama-
nama pengarang yang diakhiri tanda titik, kemudian ditulis tahun penerbitan 
dan diikuti dengan tanda titik. 
Contoh: Morrison, R. T. and Boyd, R. N. 2008.  
Bila seorang pengarang mengeluarkan beberapa tulisan dalam tahun yang 
sama maka pada daftar kepustakaannya mencantumkan huruf-huruf a, b, c, 
dst. setelah tahun.  
Contoh: Morrison, R. T. 2007a. <judul 1> … 

Morrison, R. T. 2007b. <judul 2> … 
3. Penulisan Judul Artikel  

Judul harus sama dengan judul pada publikasi aslinya.  
a. Buku 

Judul buku teks dicetak miring (italic). Apabila sebuah buku dicetak 
lebih dari satu kali, judul buku ditulis dan diikuti nomor edisinya. Jika 
buku tersebut diedit oleh editor, maka disebutkan juga nama atau nama-
nama editornya. Demikian juga buku yang terdiri dari beberapa jilid 
atau volume, maka jilid dan volumenya juga dituliskan.  

b. Jurnal 
Judul artikel dalam jurnal tidak dicetak miring, namun yang dicetak 
miring adalah nama jurnal tersebut. Di samping itu volume, nomor, dan 
halaman jurnal yang dikutip harus dicantumkan.  
Penulisan nama jurnal disingkat sesuai dengan ketentuan penyingkatan 
yang berlaku untuk jurnal tersebut. Metode yang dianjurkan mengikuti 
American Standard Association. Nama jurnal yang terdiri dari satu kata 
biasanya tidak disingkat. 
Contoh:  Phytochemistry tetap ditulis Phytochemistry. 

American Chemical Society disingkat Am. Chem. Soc.  
Canadian Journal of Microbiology disingkat Can. J. 
Microbiol. 

c. Publikasi Lain 
Penulisan seperti jurnal juga berlaku untuk buletin, proceeding, skripsi, 
tesis, disertasi, surat kabar dan majalah populer.  

d. Internet 
Penulisan sumber bacaan yang berasal dari internet, yaitu nama penulis, 
tahun terbit, judul dan diikuti dengan nama website, serta tanggal akses. 

4. Penulisan Nama Penerbit  
Bila artikel diperoleh dari jurnal/periodical, surat kabar atau majalah, maka 
cukup hanya ditulis nama sumber-sumber artikel itu saja tanpa menuliskan 
nama penerbitnya. Untuk jurnal/periodical dan majalah disertakan volume, 
nomor (jika ada) serta nomor halaman artikel tersebut. Untuk surat kabar, 
ditulis tanggal penerbitan dan nomor halaman pemuatan. Untuk 
kepustakaan yang tidak dipublikasikan seperti makalah, skripsi, tesis, 
disertasi, dan sejenisnya dipergunakan nama institusi atau badan yang 
mendokumentasikannya sebagai pengganti nama penerbit. 
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5. Penulisan Tempat Penerbitan 
Nama kota yang menerbitkan suatu sumber bacaan, ditempatkan setelah 
nama penerbit. Adakalanya nama kota tesebut lebih dari satu buah, maka 
cukup ditulis salah satu nama kota tersebut dimana sumber bacaan tersebut 
dicetak. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jurnal. 

6. Jilid dan Halaman-Halaman Majalah Berkala  
Jilid dan halaman-halaman majalah berkala ditulis dengan huruf Arab 
setelah nama atau singkatan nama, seperti 4:1-12.  Nomor, tambahan 
(supplement, bijlage) atau bagian-bagian lain dalam satu jilid dinyatakan di 
dalam tanda kurung, hanya bila diberi nomor halaman tersendiri. 
Contoh: 4(2):1-12; 4 (Suppl.2): 1-15. 
Semua penerbitan tambahan (special series) (ser. 3, III, C) mendahului 
nomor jilid.  
Contoh: Ser. 3, 2:11-23; III, 2:34-45; C, 4:3-12. 

7. Data yang Tidak Dipublikasikan 
Data yang tidak dipublikasi tidak dimasukkan ke dalam daftar kepustakaan, 
tetapi dinyatakan dalam tulisan. Semua keterangan yang diperoleh dari 
sumber yang tidak dipublikasikan dapat dinyatakan dengan menulis (tidak 
dipublikasikan) setelah nama orang yang memberikannya, seperti Anu 
(tidak dipublikasikan). Tulisan yang telah diterima untuk publikasi dapat 
dikutip dan dimasukkan kedalam daftar kepustakaan dengan keterangan 
(akan dipublikasikan). 

 

5.4. SUMBER KEPUSTAKAAN YANG DAPAT DIJADIKAN 
RUJUKAN PENULISAN 
Sumber pustaka yang dapat diacu dalam penulisan proposal/laporan TA dan 

urutan kualitasnya adalah sebagai berikut: 
1. Artikel primer atau review di jurnal/periodical 

Format:  <nama pengarang>. <tahun>. <judul tulisan>. <judul 
jurnal/periodical> <volume> <(issue)>: <halaman>. 

Contoh: 
Harder, S. 2010. From Limestone to Catalysis: Application of Calcium 

Compounds as Homogeneous Catalysts. Chem. Rev. 110 (7): 3852–
3876. 

Verma, V., Raju, S. C.,  Kapley, A., Kalia, V. C. Daginawala, H. F., and 
Purohit, H.J. 2010. Evaluation of genetic and functional diversity of 
Stenotrophomonas isolates from diverse effluent treatment plants 
(Report). Biores. Biotechnol. 101 (20): 7744-7754. 

2. Monograf dalam handbook 
Format:  <nama pengarang>. <tahun>. <judul tulisan>, <halaman>. 

dalam/in <judul buku> <(ed: nama editor)>. <penerbit>, <kota>.  
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Contoh: 
Doig A.J., Errington N. and Iqbalsyah T. M. 2005. Stability and design of 

alphahelices, p.1-25. In Protein Folding Handbook Part I (Eds: J. 
Buchner and T. Kiefhaber). Wiley-VCH, Weinheim. 

Asakawa, Y., 1992, Biologically Active Terpenoids and Aromatic 
Compounds from Liverworths and the Inedible Mushroom 
Cryptoporus volvatus, p.319-346. In Bioactive Natural Product 
(Eds: S. M. Colegate and R. J. Molyneux). CRC Press, London. 

3. Buku teks 
a. Umum 

Format:  <nama pengarang>. <tahun>. <judul buku>. <penerbit>, 
<kota>. 

Contoh: 
Stanbury, P. F., Whitaker, A., and Hall, S. J. 1995. Principles of 

Fermentation Technology 2nd ed. Butterworth-Heinemann, 
Oxford UK. 

Strang, G. 2009. Introduction to Linear Algebra 4th ed. Wellesley 
Cambridge Press, London UK. 

 
b. Buku Terjemahan 

Format:  <nama pengarang asli>. <tahun>. <judul buku terjemahan>. 
Terjemahan dari <judul buku asli>, oleh <nama 
penerjemah>, <penerbit>, <kota>. 

Contoh: 
Day, R.A. and Underwood, A.L. 1998. Analisis Kimia Kuantitatif edisi 

keenam. Terjemahan dari Quantitative Analysis, oleh Iis Sofyan, 
Penerbit Erlangga, Jakarta. 

4. Proceeding 
Format:  <nama pengarang>. <tahun>. <judul tulisan>. <judul 

proceeding>. <Kota/Negara>, <Volume>: <halaman>. 
Contoh: 

Rodriguez-Lanetty, M.,  Chai, H. R., and Song, J. I. 2000. Genetic diversity 
of symbiotic dinoflagellates associated with anthozoans from Korean 
waters. Proc. 9th Int. Coral Reef Symp. Bali, Indonesia, Vol. 1:163-
166. 

5. Skripsi, tesis, disertasi (tidak diperkenankan mengutip “A dalam B”) 
Format:  <nama pengarang>. <tahun>. <judul tulisan>. 

<skripsi/tesis/disertasi>. <universitas>, <kota>. 
Contoh: 
Sunarty, R. 2009. Studi Analisis Water Equation (SWE) Untuk 

Memprediksi Gelombang Tsunami Menuju Pantai. Skripsi. 
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 
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6. Dokumen yang dipublikasi secara tidak lazim 
Format:  Mengikuti ketentuan pada poin 2 di atas. 
Contoh: 
a. Laporan tahunan: 

McClellan, R. O., J. R. McKenney, and L. K. Bustad. 1961. Metabolism 
and dosimetry of cesium-137 in rams, p. 55-59. In Hanford 
Biology Research Annual Report for 1960. HW-6900 (Handford 
Laboratories, Richland, Wash.). 

b. Laporan berkala 
Auerbach, S. I. and R. M. Anderson. 1959. Ecological Research, p. 18-

54.  In Physics Division Annual Report Ending 31 July 1959. 
ORNL-2306 (Oak Ridge National Laboratory. Tenn.). 

 
7. Artikel di majalah ilmiah populer 

Format:  <nama pengarang>. <tahun>. <judul tulisan>. <judul majalah>. 
<tanggal dan bulan penerbitan>:<halaman>. 

Contoh: 
Villasenor, J. 2010. The Hacker in Your Hardware: The Next Security 

Threat. Scientific American, 4 August: 23-28. 
8. Surat kabar 

Format:  <Nama pengarang>. <Tahun>. <Judul tulisan>. <Judul surat 
kabar>. <Tanggal dan bulan Penerbitan>: <Halaman>. 

Contoh: 
Bakar, B. A. dan Fitriana, N. 2010. Menuju Swasembada Pangan, Serambi 

Indonesia, 9 Agustus: 16. 
9. Websites (hanya diperkenankan mengutip informasi yang memiliki 

pengarang dan link yang ditampilkan harus spesifik memuat informasi yang 
dimaksud) 
Format:  <nama pengarang dan/atau organisasi>. <tahun>. <judul> 

<alamat website lengkap>. tanggal akses <tanggal >. 
Contoh: 
Adney, B. and Baker, J. (National Renewable Energy Laboratory), 
Measurement of Cellulase Activities. 
http://cobweb.ecn.purdue.edu/~lorre/16/research/LAP-006.pdf. Tanggal 
akses 15 Juli 2010. 
 
Catatan: Pengutipan dari Wikipedia dan website sejenisnya sebaiknya 
dihindari, kecuali tulisan tersebut mencantumkan nama pengarang dengan 
jelas. 

10. Komunikasi pribadi (e-mail, telephone) dengan peneliti 
Komunikasi pribadi tidak dicantumkan dalam daftar kepustakaan, namun 
bisa digunakan sebagai kutipan atau rujukan di teks proposal/laporan TA 
dengan ketentuan penulisan seperti yang dijelaskan pada bagian 5.3.8 butir 
7. 
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Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar kepustakaan adalah: 
1. Jarak antara judul Daftar Kepustakaan dengan baris pertama adalah 3 spasi. 
2. Pengetikan setiap nama pertama pengarang dalam suatu daftar kepustakaan 

dimulai dari margin kiri. Apabila sumber bacaan perlu ditulis lebih dari 
sebaris, maka baris-baris berikutnya diketik satu spasi dan dimulai dengan 
jarak 1,25 cm dari margin kiri. 

3. Setiap baris akhir suatu sumber bacaan di akhiri dengan tanda titik. Jarak 
antara baris terakhir suatu sumber bacaan dengan baris yang berikutnya 
adalah 2 spasi. 

4. Tidak dibenarkan mengubah karakter (huruf) Latin (Greek) seperti α, β, γ, 
menjadi alfa, beta, dan gamma dari suatu judul sumber bacaan. 
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5.5. KEBAHASAAN 
5.5.1. Penggunaan Bahasa 

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis proposal/laporan TA adalah 
bahasa tulis yang baku. Kebakuan akan terlihat dalam ketepatan, kelugasan dan 
kelengkapan unsur serta kecermatan penggunaan ejaan. Bahasa yang digunakan 
haruslah efisien dan efektif. Bahasa yang efisien ialah bahasa yang mengikuti kaidah 
yang dibakukan atau yang dianggap baku dengan mempertimbangkan kehematan kata 
dan ungkapan. Untuk menuangkan rencana/hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan, 
penulis harus mampu menunjukkan hubungan antar kalimat yang logis meliputi 
hubungan sebab akibat, kesejajaran dan penjelasan terhadap suatu pernyataan.  
 

5.5.2. Penggunaan Ejaan 
Penggunaan ejaan yang tepat akan menghindarkan penafsiran lain terhadap kata-

kata atau kalimat yang dimaksudkan dalam tulisan. Penggunaan bahasa yang baik 
haruslah berpedoman pada Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD), 
demikian juga bahasa yang istilah asing, selalu merujuk pada kamus lengkap.  
 

5.5.3. Perhurufan 
Sejak diberlakukannya sistem EYD pada tahun 1972, semua huruf dalam abjad 

Latin secara resmi sudah menjadi huruf bahasa Indonesia. Huruf Latin dapat 
ditampilkan secara tipis, tebal, kecil, kapital dan miring. 

1. Huruf Romawi 
Huruf Romawi selalu berdiri tegak sehingga tulisan tangan yang bersifat 
demikian sering dikatakan ”tercetak”. Dalam dunia percetakan dan 
pengetikan bentuk huruf inilah yang selalu dipakai secara bertaat asas. 
Kecuali ditentukan lain, huruf Romawi (terutama yang berpenampilan 
kurus), hampir selalu dapat dipergunakan untuk segala keperluan. 

2. Huruf Miring 
Jenis huruf ini ditampilkan secara miring seperti tulisan tangan dan 
terkadang disebut juga huruf kursif. Huruf miring dipakai untuk: 
a. Kata dan ungkapan asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa.  

Contoh: ad hoc, et al., in vitro. 
b. Terapan dan peubah yang tidak diketahui dalam matematika. 
c. Nama kapal atau satelit. 

Contoh:  KRI Macan Tutul, Apollo 11. 
d. Kata atau istilah yang diperkenalkan untuk diskusi khusus. 
e. Kata atau frase yang diberi penekanan. 
f. Pernyataan rujukan silang dalam indeks 

Contoh:  lihat, lihat juga. 
g. Judul buku atau terbitan berkala yang disebutkan dalam teks dan dalam 

daftar kepustakaan. 
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h. Tiruan bunyi. 
Contoh: Burung itu berkicau tu-ju-pu-lu-tu-ju-pu-lu. 

i. Nama ilmiah seperti genus, spesies, varietas, dan forma makhluk.  
Contoh: Salacca zalacca var ambionense.  
Akan tetapi, nama ilmiah takson di atas tingkat genus tidak ditulis 
dengan huruf miring.  
Contoh: Felidae, Moraceae, Mucorales. 

3. Huruf Kapital 
Huruf kapital dipakai pada: 
a. Huruf pertama pada awal kalimat. 
 Contoh:  Kita harus bekerja keras. 
b. Huruf pertama pada petikan langsung. 

Contoh:  Adik bertanya, ”Kapan kita pulang?”   
c. Huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, 

agama dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. 
Contoh:  Allah, Yang Mahakuasa, Alkitab, Quran, Islam, Kristen.  
 Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau 

beri rahmat.  
d. Nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama 

orang. 
Contoh:  Sultan Hasanuddin, Nabi Ibrahim, Haji Agus Salim.   
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar 
kehormatan, keturunan yang tidak diikuti dengan nama orang.  
Contoh:  Dia baru saja diangkat menjadi sultan. 
   Tahun ini ia pergi naik haji.  

e. Huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama 
orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama 
instansi, atau nama tempat. 
Contoh:  Wakil Presiden Boediono, Profesor Soepomo, Gubernur 

Aceh. 
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan 
pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat.  
Contoh:  Siapakah gubernur yang baru dilantik itu? 
 Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi mayor 

jenderal.  
f. Huruf pertama unsur-unsur nama orang. 

Contoh:  Amir Hamzah, Ampere, Wage Rudolf Supratman. 
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang 
digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. 
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Contoh:  labu erlenmeyer, mesin diesel, 10 volt, 5 ampere.  
g. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. 

Contoh:  bangsa Indonesia, bahasa Inggris, suku Batak. 
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, 
dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan.  
Contoh:  mengindonesiakan kata asing, keinggris-inggrisan.  

h. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. 
Contoh:  tahun Hijriah, tarikh Masehi, bulan April, hari Jumat, hari 

Lebaran, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.  
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah 
yang tidak dipakai sebagai nama.  
Contoh:  Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan 

bangsanya. 
Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang 
dunia.  

i. Huruf pertama nama geografi. 
Contoh:  Asia Tenggara, Selat Sunda. Terusan Suez, Aceh Barat 

Daya. 
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang 
tidak menjadi unsur nama diri.  
Contoh:  berlayar ke teluk, menyeberangi selat. Pergi ke arah 

tenggara.  
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang 
digunakan sebagai nama jenis. 
Contoh:  garam inggris, gula jawa, kacang bogor, pisang ambon.  

j. Huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan 
ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan.  
Contoh:  Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 57, 
Tahun 1972.  

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan 
nama resmi negara lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama 
dokumen resmi. 
Contoh:  menjadi sebuah republik, menurut undang-undang yang 

berlaku.  
k. Huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada 

nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen 
resmi. 
Contoh:  Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Rancangan 
Undang-Undang Kepegawaian.  
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l. Huruf pertama semua (termasuk semua unsur kata ulang sempurna) di 
dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata 
seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk yang terletak pada posisi awal.  
Contoh:  Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain 

ke Roma.  
Dia adalah agen surat kabar Serambi Indonesia.  
Bacalah majalah Bahasa dan Sastra.  

m. Huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan.  
Contoh:  Dr. (doktor) 

S.Si. (sarjana sains) 
Tn. (tuan), Ny. (nyonya), Sdr. (Saudara) 

n. Huruf pertama kata majemuk penunjuk hubungan kekerabatan seperti 
bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam 
penyapaan dan pengacuan.  
Contoh:  ”Kapan Bapak berangkat?” tanya Harto.  

Surat Saudara sudah saya terima.  
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk 
kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan.  
Contoh:  Kita harus menghormati bapak dan ibu kita.  

Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga.  
o. Huruf pertama kata ganti Anda. 

Contoh:  Sudahkan Anda tahu? 
Surat Anda telah kami terima.  

4. Huruf Tebal 
Huruf tebal sering digunakan untuk sirahan utama (heading). Selanjutnya 
bentuk huruf ini dapat dipakai untuk nama ilmiah takson yang baru 
ditemukan atau diusulkan pertama kali. Vektor dan matriks dalam 
matematika pada umumnya juga ditampilkan dengan huruf tebal. 

5. Huruf Yunani 
Beberapa huruf kapital Yunani sama dengan huruf latin, tetapi semua huruf 
kecilnya mempunyai bentuk yang sangat berbeda. 
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5.5.4. Penulisan Kata 
1. Kata dasar 

Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 
Contoh:  Buku itu sangat tebal. 

2. Kata turunan 
a. Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata 

dasarnya.  
Contoh:  dikelola, penetapan, mempermainkan. 

b. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis 
serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya.  
Contoh:  bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebar 

luaskan.  
c. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran 

sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai.  
Contoh:  menggarisbawahi, menyebarluaskan, penghancurleburan.  

d. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, 
gabungan kata itu ditulis serangkai. 
Contoh: adipati, nonkolaborasi, swadaya, inkonvensional, 

semiprofesional, pascasarjana.  
Catatan: 
a. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf 

kapital, di antara kedua unsur itu dituliskan tanda hubung (-). 
Contoh:  non-Indonesia, pan-Afrikanisme. 

b. Jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata 
yang bukan kata dasar, gabungan itu ditulis terpisah. 
Contoh:  Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita.  

Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha pengasih.  
3. Bentuk Ulang 

Bentuk ulang ditulis lengkap dengan menggunakan tanda hubung (-). 
Contoh:  anak-anak, huru-hara, gerak-gerik, lauk-pauk, mondar-

mandir. 
4. Gabungan Kata 

a. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah 
khusus, unsur-unsurnya harus ditulis terpisah.  
Contoh:  duta besar, kambing hitam, mata pelajaran, model linier, 

orang tua, persegi panjang. 
b. Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin menimbulkan 

kesalah pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk 
menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan.  
Contoh:  alat pandang-dengar, anak-istri saya, ibu-bapak kami. 
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c. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. 
Contoh:  acapkali, adakalanya, kacamata, kasatmata, kilometer, 

radioaktif, dukacita, darmabakti, daripada, bilamana, 
barangkali, astaghfirullah.  

5. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya 
Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 
Kata ku, mu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.  
Contoh:   Apa yang kumiliki boleh kau ambil. 

Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan.  
6. Kata depan di, ke dan dari 

Kata depan di, ke dan dari yang menunjukkan tempat ditulis terpisah dari 
kata yang mengikutinya kecuali di dalam kata yang sudah lazim dianggap 
sebagai satu kata seperti kepada dan daripada.  
Contoh:   Kain itu terletak di dalam lemari. 

Bermalam sajalah di sini.  
Kita perlu berpikir sepuluh tahun ke depan.  
Ia datang dari Surabaya.  

7. Kata sandang si dan sang 
Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya: 
Contoh:   Harimau itu marah sekali kepada sang kancil.  

Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim.  
8. Partikel 

a. Partikel  -lah, -kah, -tah ditulis serangkai dengan kata yang 
mendahuluinya.  
Contoh:  Bacalah buku itu baik-baik.  

Apakah yang tersirat dalam surat itu? 
b. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. 

Contoh:  Hendak pulang pun sudah tidak ada kendaraan.  
Jika ayah pergi, adik pun ingin pergi.  

Catatan: 
Kelompok yang lazim dianggap padu, contoh, adapun, andaipun, 
bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, 
sekalipun, sungguhpun, ditulis serangkai.  

c. Partikel per yang berarti ’mulai’, ’demi’, dan ’tiap’ ditulis terpisah dari 
bagian kalimat yang mendahului dan mengikutinya. 
Contoh:  Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu.  

Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April.  
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9. Singkatan  
Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau 
lebih.  
a. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti 

dengan tanda titik.  
Contoh:  A.S. Kramawijaya, Muh. Yamin, Sukanto S.A. 

Bpk. - Bapak 
b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan 

dan organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal 
kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik.  
Contoh:  DPR - Dewan Perwakilan Rakyat 

GBHN - Garis-garis Besar Haluan Negara 
c. Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti dengan 

tanda titik. 
Contoh:  dll. - dan lain-lain 

dst. - dan seterusnya 
d. Lambang kimia, singkatan suatu ukuran, takaran, timbangan, dan mata 

uang tidak diikuti tanda titik.  
Contoh:  Cu - kuprum 

TNT - trinitrotoluen 
kg - kilogram 

10. Akronim  
Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku 
kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang 
diberlakukan sebagai kata.  
a. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata 

ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.  
Contoh:  ABRI - Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

SIM - surat izin mengemudi 
b. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan 

huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf 
kapital. 
Contoh:  Akabri - Akademi Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia 
Bappenas - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

c. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, 
ataupun gabungan huruf dan suku kata, ataupun gabungan huruf dan 
suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil.  
Contoh:  pemilu - pemilihan umum 

rapim - rapat pimpinan 



Panduan Tugas Akhir FMIPA Unsyiah 2010 

46 

 

5.5.5. Tanda Baca 
1. Tanda titik (.) 

Tanda titik umumnya digunakan untuk menyatakan selesainya sebuah 
kalimat. Tanda titik tidak perlu dicantumkan pada judul. Tanda titik 
digunakan pada tiga keadaan yaitu: 
a. Pada akhir kalimat 
b. Pada singkatan tertentu 
c. Di belakang angka dan huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. 

2. Tanda titik terangkat (⋅) 
Dalam beberapa bidang ilmu di tempat tanda titik digunakan titik terangkat, 
yaitu ketika: 
a. Menulis gugus air dalam senyawa kimia. 

Contoh: CuSO4 ⋅ 5H2O 
b. Menunjukkan perkalian sebagai pengganti tanda x. 

Contoh:  k x g x (a+2) dapat ditulis sebagai kg (a+2) atau k ⋅ g ⋅ 
(a+2). 

c. Menuliskan radikal dalam senyawa kimia.  
Contoh: CH3⋅ 

d. Menunjukkan ekspresi genetika. 
Contoh: AA⋅BB⋅AB 

e. Mengganti tanda ellipsis dalam matematika, untuk meluruskannya 
dengan tanda pengoperasian. 
Contoh: x1, x2 ⋅⋅⋅ x3, 

3. Tanda koma (,) 
Tanda koma dipakai untuk : 
a. Untuk menyatakan pecahan persepuluhan atau di antara rupiah dan sen 

yang dinyatakan dengan angka. 
Contoh: seperempat ditulis dengan 0,25; Rp. 25,50 

b. Untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu deret. 
Contoh: nitrogen, fosforus, kalium 

c. Untuk memisahkan unsur-unsur sintaksis dalam kalimat. 
d. Untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar 

kepustakaan. 
Contoh: Rumawas, F. 1981. Metode Penelitian. Pustaka IPB, 

Bogor 
e. Di antara nama, alamat serta bagian-bagiannya; tempat dan tanggal; 

nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 
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Contoh: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Syiah Kuala, Jl. Syech Abdur Rauf 3 
Darussalam, Banda Aceh, Indonesia 

f. Di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk 
membedakan dari singkatan nama diri atau keluarga. 
Contoh: Dr. Superman, M.Si. 

4. Tanda titik koma (;) 
Tanda titik koma merupakan tanda koordinasi dan dipakai untuk 
memisahkan unsur-unsur sintaksis yang setara, atau dalam deret yang di 
dalamnya sudah mengandung tanda baca lain. 
Contoh: saya datang; saya lihat; saya menang. 

5. Tanda titik dua (:) 
Titik dua dipakai untuk: 
a. Menandakan pengutipan yang panjang. 
b. Memperkenalkan senarai. 
c. Menandakan nisbah (angka banding). 
d. Menekankan urutan pemikiran di antara dua bagian kalimat lengkap. 
e. Memisahkan judul dan anak judul. 
f. Memisahkan nomor jilid dan halaman dalam daftar pustaka. 

Contoh: Hayati 2: 85-86. 
g. Memisahkan tahun dan halaman kalau pengacuan halaman dilakukan 

pada sistem Nama Tahun dalam teks. 
Contoh: Rifai 1968: 234. 

h. Memisahkan bab dan ayat dalam kitab suci. 
Contoh: Surat Al Baqarah: 183. 
 

5.5.6. Pemilihan Kata dan Istilah 
Kata memiliki kekuatan (word power) yang setara dengan warna dalam lukisan, 

nada dalam musik, atau bentuk dalam ukiran. Dalam setiap bahasa memang terdapat 
seperangkat sinonim, yaitu kata-kata yang tidak selamanya sama artinya.Kata-kata 
salah, kurang tepat, tidak benar, atau keliru semuanya memiliki makna yang serupa 
tetapi pengaruh pemakaiannya amat berlainan.  

Perbaikan khasanah kosakata dapat dicapai dengan banyak membaca, lalu 
mempelajari kata-kata yang sulit dengan pertolongan kamus. Jadi dengan bantuan 
kamus umum dan kamus istilah, akan dapat diketahui jenis, makna, variasi, cara 
pemakaian, dan penjabaran kata untuk kemudian dipahami dan dikuasai dengan baik. 

Pemekaran jumlah kosakata yang dikuasai seseorang akan akan dapat mengatasi 
salah satu kendala utama dalam menulis, yaitu menemukan kata yang tepat. Kalau 
dijumpai kesulitan (masalah, persoalan, problem, keraguan, dilema) cantumkan pilihan 
seperti dilakukan di sini. Dalam memperbaiki naskah nanti akan dapat dipilih (dicari, 
diambil, diseleksi, diganti, dipertimbangkan) kata yang paling sesuai. Oleh karena itu, 
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kemampuan memilih dan kepiawaian menyusun kata akan menghasilkan tulisan ilmiah 
yang hidup. Untuk membantu pemilihan kata bahasa yang sesuai maka situs 
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/ dapat digunakan. 
 

5.5.7. Penataan Kalimat 
Kalimat Indonesia mempunyai ciri pendek, pasif, dan sederhana. Susunannya 

dapat diputar-balikkan dengan mempermutasikan tempat kata-katanya tanpa mengubah 
artinya, kecuali untuk memberikan penekanan maknanya. 

 

5.5.8. Penulisan Angka dan Lambang Matematika 
1. Penulisan Angka 

Ada dua macam angka yaitu angka Arab (1, 2, 3 dst.) dan angka Romawi (I, 
II, III dst.). Angka Arab lebih banyak digunakan karena memiliki beberapa 
kemudahan dan sistemnya yang efektif. 
Secara umum angka Arab dalam laras bahasa teks digunakan untuk: 
a. Menyatakan jumlah yang mendahului satuan ukuran. 

Contoh: 24 g, 19 m, 13 jam, 100 ha, 27°C. 
b. Menyatakan nilai uang, tanggal, waktu, halaman, penunjukan urutan 

yang diawali ke-, persentase. 
Contoh: Rp. 25,50, 1 Januari, pukul 07.15, halaman 123, abad ke-

21, 25%. 
c. Menunjukkan jumlah yang berkaitan dengan manipulasi matematika. 

Contoh: 12 dikalikan 5, suatu faktor 2. 
d. Menunjukkan satuan pada bilangan kisaran. 

Contoh: 5-10 cm, 35-42°C.  
Selain itu yang perlu diperhatikan: 
• Angka satu sampai sembilan ditulis menggunakan huruf, sementara 

angka untuk bilangan lebih dari sembilan ditulis dengan 
menggunakan simbolnya. 

• Jangan mengawali kalimat dengan angka, tetapi nyatakan angka itu 
dengan huruf. 

• Penyingkiran dapat dilakukan pada angka yang melebihi dua digit, 
Contoh:   Penulisan : 1945 – 1949, dapat disingkat 1945-49. 

2. Penulisan Lambang 
a. Untuk menunjukkan beberapa konsep dasar ilmiah seperti satuan unsur, 

dipakai lambang huruf. 
b. Contoh: F untuk gaya, Au untuk emas 
c. Bidang ilmu lain melambangkan konsep ilmiahnya dalam bentuk 

gambar atau simbol lain. 
Contoh: ọ dan ỏ untuk tanda jantan dan atau betina. 



Panduan Tugas Akhir FMIPA Unsyiah 2010 

49 

 

c. Satuan Sistem Internasional terdiri atas 7 satuan dasar, 2 satuan 
tambahan, dan 19 satuan turunan yang mempunyai nama dan lambang 
khusus. (Lampiran 11). 

d. Penggunaan Awalan Satuan SI 
Beberapa aturan penggunaan awalan SI di antaranya ialah: 
• Nilai desimal yang merupakan kelipatan dari kilogram (kg) harus 

ditulis dengan menggunakan awalan SI dengan g bukan dengan kg. 
Contoh:  µg bukan µkg untuk menyatakan kelipatan 10-6 kg 

• Awalan satuan SI dapat digabungkan dengan satuan dasar, satuan 
tambahan, maupun satuan turunan. 
Contoh:  cm, ns, µA, mK, µmol, µurad, MHz 

• Awalan SI dapat digabungkan dengan satu atau lebih lambang 
satuan dalam menyatakan satuan campuran. 
Contoh:  µmol dm-3 

• Awalan SI kadang kala digabungkan dengan lambang satuan yang 
bukan SI. Penggabungan penggunaan awalan harus dihindari. 
Contoh:  nm bukan mµm untuk menyatakan 10-9 m 

• Kombinasi dari awalan dari lambang untuk suatu satuan dianggap 
sebagai satu lambang dapat dipangkatkan tanpa menggunakan 
tanda kurung. 
Contoh:  cm2 

e. Satuan untuk Perkalian dan Pembagian 
Cara yang dapat digunakan untuk menyatakan perkalian dan pembagian 
yaitu:  
• Perkalian dapat dinyatakan dalam bentuk 

N m atau N.m 
• Pembagian dapat dinyatakan dalam bentuk: 

m/s atau 
s
m  atau m.s-1 

Untuk pengelompokan yang lebih banyak penulisannya misalnya: 
J K-1 mol-1 atau J/(K mol) bukan J/K/mol. 
Untuk keseragaman maka dalam penulisan pembagian adalah m s-1 
dan perkalian m.s. 

f. Penulisan Angka 
Aturan dalam penulisan angka adalah sebagai berikut: 
• Angka biasanya ditulis tegak. Tanda desimal ditulis dengan koma (.). 

Kalau angkanya panjang, maka ditulis dalam tiga-tiga kelompok dan 
antara kelompok diberi tanda titik. 
Contoh:  2,3 untuk dua koma tiga 

2.500.000 untuk dua juta lima ratus ribu. 
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Dalam penulisan teks yang mempunyai deret angka dengan desimal 
maka antara angka desimal dipisahkan dengan titik koma. 
Contoh:   Hasil padi di Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa 

Timur berturut-turut ialah 4,3; 4,0; dan 4,7 ton per 
hektar. 

• Apabila desimal ditulis sebelum angka pertama, maka harus ditulis 
angka nol di depan koma. 
Contoh:   0,2573 x 104 bukan ,2573 x 104 
cara penulisan berikut biasanya lebih disukai: 
2,573 x 103 

g. Penulisan Lambang Matematika 
Lambang yang digunakan dalam pernyataan Matematika dapat dilihat 
dalam lampiran 12. 

h. Penulisan Persamaan dalam Teks 
Aturan penulisan SI sebagai berikut: 
• Antara nilai numerik dan satuan diberi jarak. 

Contoh:   50 W 
• Jangan menggunakan titik setelah lambang kecuali pada akhir 

kalimat. 
• Jangan ada jarak antara awalan dan lambang. 

Contoh:   milidetik = ms. 
• Apabila terdapat dua atau lebih lambang yang dikombinasikan untuk 

menyatakan satuan turunan, maka di antara kedua lambang diberi 
jarak satu spasi  
Contoh:  Meter per detik m s-1 (m/s) bukan ms-1. 

Percepatan m s-2 bukan m/s/s 
• Jangan ada jarak baik untuk tanda derajat dan huruf C, maupun 

antara tanda derajat dengan bilangan di belakangnya. 
Contoh:   200°C bukan 200 C atau 20 0C. 

• Lambang untuk ukuran ditulis dengan huruf miring dan lambang 
untuk satuan ditulis dengan huruf Romawi. 
Contoh :  beda potensial ditulis V sedangkan satuannya 

ditulis volt (V). Dengan demikian: V = 20 V. 
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5.5.9. Penulisan Tata Nama Ilmiah dan Istilah 
Apabila dalam bahasa Indonesia tidak ada kosakata yang tepat atau mendekati 

maka berturut-turut dicari padanannya dari kosakata bahasa serumpun, dan terakhir dari 
kosakata bahasa asing (terutama bahasa Inggris). Istilah asing yang dianggap kurang 
tepat terjemahannya dalam bahasa Indonesia perlu dituliskan dalam kurung dengan 
huruf miring.  

Contoh: jumlah kuadrat (sum of square) 
sidik ragam (analysis of variance). 

Nama-nama yang berasal dari bahasa Latin harus diketik dengan huruf miring 
dan dapat juga disingkat apabila terdiri dari dua suku kata. Nama-nama dari istilah 
bahasa lain ditulis lengkap untuk pertama kalinya dan sselanjutnya ditulis singkatannya 
saja. 

Contoh:  ”Oryza sativa” diketik miring menjadi Oryza sativa singkat O. 
Sativa  
”Phytophthora infestans” diketik miring menjadi Phytophthora 
infestans dapat ditulis juga dengan P. infestans.  

1. Tata Nama Ilmiah dan Istilah Biologi 
Nama ilmiah organisme ditulis mengikuti system binomium. Nama tersebut 
terdiri atas dua kata yaitu kata pertama diawali dengan huruf kapital dan 
diikuti kata kedua yang biasanya menerangkan kata pertama ditulis dengan 
huruf kecil: Oryza sativa. Ejaan nama ilmiah tersebut harus dituliskan 
dengan benar. 
Penulisan nama dunia, kelas, ordo (akhiran –ales), dan famili (akhiran –
aceae) menggunakan huruf Romawi dan huruf awalnya ditulis dengan huruf 
kapital. Sedangkan nama genus dan setelah takson genus dicetak dengan 
huruf miring. Huruf awal nama setelah takson genus menggunakan huruf 
kecil. 

Diviso : Protopyta 
Class  : Schizomycetes 
Ordo  : Eubacteriales 
Family : Micrococcaceae 
Genus : Staphylococcus 
Spesies   : Staphylococcus aureus 

Untuk nama famili dan nama genus suatu virus diawali dengan huruf kapital 
(di akhiri dengan –viridae dan –virus) yang ditulis dengan huruf miring, 
misalnya: Alphavirus, Coronavirus, Herpesviridae, Retroviridae. 
a. Kombinasi Penulisan Sistem Binomium 

Penulisan beberapa nama spesies dari satu genus penulis perlu 
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
Nama genus harus dituliskan lengkap (termasuk authornya) pada judul 
dan harus disebutkan pertama kali dalam abstrak dan teks: Glycine max 
(L.) Merr. Untuk selanjutnya nama genus disingkat: G. Max. 
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b. Nama Genus 
Pada keadaan tertentu saja nama genus dituliskan sendiri untuk 
menunjukkan seluruh spesies yang tergolong ke dalamnya, misal genus 
Rhizobium, atau nama genus yang berfungsi sebagai kata sifat: keracunan 
Salmonella. 

c. Subspesies/Varietas 
Nama subspecies atau varietas dituliskan pada spesies harus ditulis 
lengkap pada judul dan pemunculan pertama kali dalam abstrak dan teks, 
selanjutnya nama genusnya disingkat. Subspesies digunakan untuk 
bakteri sedangkan untuk yang lain biasa digunakan varietas.  
Contoh: Campylobacter fetus subsp. Veneralis pada pemunculan 

pertama, C. fetus subsp. Veneralis pada pemunculan 
selanjutnya. 

d. Penanda galur 
Penanda galur suatu organisme menggunakan huruf dan angka sebagai 
satu kesatuan atau terpisah: INA 123, INA123, APS248, APS 248. 
Penanda harus konsisten dalam seluruh naskah termasuk dalam tabel 
atau gambar. 

e. Nama takson 
Nama takson yang dikemukakan dalam kaitannya dengan sejarah perlu 
penambahan nama penemu yang mempublikasikannya pertama kali. 
Contoh: Trichoderma pseudokoningii Rifai. 
Istilah-istilah Latin yang digunakan dalam taksonomi bersama nama 
takson disingkat dan menggunakan huruf Romawi (Lampiran 13).  
Contoh: Glomus fasciculatum (Thaxter) Gerdeman & Trappe 

emand. Walker & Koske. 
 

2. Tata Nama Ilmiah dan Istilah Kimia 
a. Daftar nama dan lambang unsur kimia 

Nama dan lambang (singkatan) unsur-unsur kimia dicantumkan pada 
Lampiran 14. Lambang tidak perlu diperkenalkan. Lambang atau nama 
dapat digunakan berganti-ganti. 

b. Nama senyawa 
Rumus kimia dan nama lengkap senyawa dapat digunakan berganti-
ganti. 
Contoh: natrium hidroksida atau NaOH 

ammonium sulfat atau (NH4)2SO4. 
c. Ion 

Muatan ion ditulis dalam superskrip. 
Contoh: Na-, Cl-, Zn2- (bukan Zn-- atau Zn-2) 

PO4
3- (dituliskan superskrip setelah subskrip). 
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d. Bilangan oksidasi 
Menurut sistem Stock, bilangan oksidasi suatu unsur ditulis dengan 
angka Romawi, dalam tanda kurung, dan tidak diberi spasi sesudah nama 
atau lambang unsur 
Contoh: kromium (III) atau Cr (III).  
Sistem ini juga berlaku untuk menyatakan bagian dari rumus. 
Contoh: besi (II) klorida, ditimbal(II), timbal (IV) oksida. 

e. Senyawa berlabel isotop 
Lambang isotop ditulis di dalam kurung siku sebelum nama senyawa 
berlabel atau bagian dari nama yang menyebutnya 
Contoh: 32P, 14C, dan 17O. 
Jika terdapat isotop dari berbagai unsur, lambangnya disusun 
berdasarkan urutan abjad 
Contoh: [3-14 C,2,3-2H, 15N] serina.  
Lambang yang menyatakan konfigurasi mendahului lambang isotop. 
Contoh: L-[2-14C]leusin 

(R)- [14C]etanol 
L-[metal-14C]metionin 

Jika sebagian dari molekul lignoselulosa membawa isotop radioaktif. 
Contoh: [14C-lignin]leusina 

[14C-selulosa]lignoselulosa, 
Jika rumus yang digunakan, bukan nama kepanjangan, dituliskan nomor 
isotop sebagai superskrip mendahului lambang unsur yang bersangkutan. 
Contoh: 14CO2(bukan[14C]CO2) 

125I atau iodin-125 (bukan [125]Iodin) 
Tanda kurung siku tidak digunakan jika lambang isotop melekat pada 
isotop umum atau jika lambang isotop mendahului nama senyawa yang 
dalam keadaan alaminya tidak mengandung unsur itu, maka digunakan 
tanda hubung. 
Contoh: Albumin berlabel 131I atau 131I-albumin, Bukan 

[131I]albumin, sebab albumin pada keadaan alami tidak 
mengandung iodin. 
[131I]iodoalbumin, sebab iodoalbumin memang 
mengandung iodine.  
Untuk fosfat anorganik radioaktif (ortofosfat Pi) 
ortopirofosfat anorganik (PPi), digunakan 32Pi (bukan 
[32P]Pi) orto 32Pi (bukan [32P]PPi). 

f. Atom karbon 
Senyawa C18 berarti senyawa yang mengandung 18 atom karbon. Dalam 
C18 dan C18:2 angka sesudah titik dua menyatakan jumlah ikatan ganda 
dua dalam senyawa itu. C-3 menyatakan atom karbon nomor 3. 
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Nama biasa (seperti asam format) dan nama sistematik (seperti asam 
metanoat) dapat digunakan. 

g. Gula 
Beberapa singkatan yang dapat digunakan untuk nama-nama gula adalah: 

Glc: glukosa 
GlcNAc. N-asetilglukosamina 
Gal: galaktosa 
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Banda Aceh, ......................... 
Yth. Koordinator TA Jurusan ………..……. 
Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala 
Di tempat 
 
Hal   : Usul topik tugas akhir 
Lampiran : 1. Transkrip akademik terakhir  
    2. KRS 
 
Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama lengkap  : 

Tempat/tanggal lahir  : 

NIM  : 

Prodi/jurusan  : 

Jumlah SKS lulus  : 

Indeks Prestasi Kumulatif : 

Jumlah SKS nilai D  : 

Nilai mata kuliah terkait  

dengan topik penelitian  : 

Dengan ini mengajukan topik Tugas Akhir, yaitu: 

             

             

             

 

Penelitian akan dilaksanakan di  :  

dengan jangka waktu penelitian diperkirakan: …………. bulan. 

Sebagai calon  pembimbing saya mengusulkan,  

No. Nama Lengkap dan Gelar/NIP 
Jabatan 

Fungsional 
Asal Fakultas/ 

Instansi 
Status  

1. ………………………………………....…
NIP. 

  Pembimbing 
I 

2. ……………………………………………
NIP. 

  Pembimbing
II 

Demikian, atas pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. 
 
Mengetahui,       Hormat saya 
Dosen Pembimbing Akademik,    Pengusul, 
 
 
………………………………     ………………………… 
NIP.         NIM. 

 

TA-01 
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PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR 
 
 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia membimbing tugas 

Akhir dari mahasiswa, 

Nama  : 

NIM : 

Prodi/Jurusan : 

Topik tugas akhir :         

       

        

 

Nama Lengkap dengan gelar/NIP Jabatan Fungsional 
Asal Fakultas/ 

Instansi Status  

……………………………… 
NIP. 

  Pembimbing I

……………………………… 
NIP. 

  Pembimbing 
II 

 
Diperkirakan bimbingan dapat selesai dalam jangka waktu ............................ bulan 
 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. 
 
 
 
Banda Aceh, ........................................ 
Pembimbing I,       Pembimbing II, 
 
 
 
 
………………………………     ………………………… 
NIP.         NIP. 

TA - 02 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
JURUSAN ............. 

Kampus Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh 23111 
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PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 
No.:       /H11.1.28.X/DT/20.. 

 
Ketua Program Studi/Jurusan ...................... Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, 
setelah memperhatikan pernyataan kesediaan membimbing, menetapkan saudara-
saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing Tugas Akhir 
terhadap mahasiswa: 

Nama   : 

NIM   : 

Prodi/Jurusan  : 

Topik Penelitian : 

           

           

           

 

Pembimbing Tugas Akhir: 

Nama/NIP/Gol. Ruang 
Asal Fakultas/ 

Instansi Status  

…………………...............................…..… 
NIP. 

 Pembimbing I 

………………………..............................… 
NIP. 

 Pembimbing II 

 
Demikian penetapan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

        Banda Aceh, ……………… 
        Ketua Prodi/Jurusan, 
 
 
 
 
        …………………………….. 
        NIP. 

Tembusan: 
1. Para dosen pembimbing 
2. Mahasiswa yang bersangkutan 

TA - 03 
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PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR 
 
Judul proposal TA : 

 

Penyaji: 

Nama  : 

NIM  : 

Prodi/jurusan : 

Tanggal Seminar : 

Pimpinan Seminar : 

No. Kriteria Yang Dinilai Bobot % Nilai Bobot x 
Nilai 

1 Literatur (meliputi jumlah, 
relevansi/kemutakhiran dan kualitas 
literatur) 

20   

2 Penulisan proposal penelitian (meliputi isi, 
bahasa, format) 25   

3 
Kemampuan menguasai materi dan 
pengetahuan dasar terkait dengan 
metodologi penelitian 

30   

4 Teknik presentasi lisan dan kemampuan 
berkomunikasi 25   

  J U M L A H  

 
CATATAN : 
1. Skor diisi dengan angka dari 0 – 100.  
2. Mahasiswa dinyatakan berhak maju ketahap selanjutnya 

bila nilai angka rata-rata termasuk kategori C+ 
berdasarkan PAP sedang. 

3. Standard Deviasi (SD) penilaian di antara dosen-dosen 
penguji harus ≤ 5. Apabila terjadi penyimpangan SD 
maka penilaian harus diulang. 

 
Banda Aceh, ……………….  
Penilai, 
 
 
 
…………………………… 
NIP. 

TA - 04 
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BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR 
 

Pada hari ………................. tanggal ………............... bulan …...........…… tahun 

…..............……. telah berlangsung seminar proposal Tugas Akhir di Prodi/Jurusan 

.......................... Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, terhadap: 

Nama   : 

NIM   : 

Prodi/Jurusan  : 

Judul Proposal TA : 

           

           

           

Berdasarkan nilai rata-rata dari tim penguji, maka mahasiswa tersebut di atas 
dinyatakan: 

LULUS / TIDAK LULUS*) 
Dengan kategori nilai huruf : A / B+ / B / C+ *) 

Penilaian tim penguji adalah sebagai berikut: 

No NAMA / NIP / GOL STATUS PENGUJI NILAI TANDA 
TANGAN 

1  Ketua   1. 

2  Sekretaris   2. 

3  Anggota   3. 

4  Anggota   4. 

5  Anggota   5. 

J U M L A H  

RATA-RATA  

 
Catatan: 
*) Coret yang tidak perlu   Banda Aceh, ……………. 
Nilai huruf : A  ≥  85      Ketua Tim Penguji, 
     75 ≤ B+ < 85 
   65 ≤ B < 75 
   55 ≤ C+ < 65     ………………………….. 
   < C+ = gagal     NIP. 
 

TA - 05 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
JURUSAN ............. 

Kampus Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh 23111 
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PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR 
No.:       /H11.1.28.X/DT/20.. 

 
Ketua Prodi/Jurusan                      Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Syiah Kuala, menyatakan bahwa mahasiswa: 

Nama  : 
NIM  : 
Prodi/Jurusan : 

Dengan pembimbing : 

Nama/NIP/Gol. Ruang 
Asal Fakultas/ 

Instansi Status  

………………............................……..… 
NIP. 

 Pembimbing I 

……………………..........................…… 
NIP. 

 Pembimbing II 
 

berdasarkan hasil yang diperoleh dari seminar proposal Tugas Akhir yang 
dilaksanakan pada hari ............................. tanggal......................, dibenarkan untuk 
melaksanakan penelitian sebagaimana mestinya. 
 

Banda Aceh,                                 
  Ketua Prodi/Jurusan .............FMIPA 
 
 
 

 
 ..…………………………. 
 NIP. 

Catatan: 
Pengesahan ini dijadikan bagian Proposal TA yang 
sudah disahkan, sebelum didistribusikan. 

TA - 06 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
JURUSAN ............. 

Kampus Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh 23111 
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KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR 
Semester  ……………  TA.  ……… / ……….. 

 
Nama Mahasiswa : 
NIM   : 
Jurusan  : 

Topik Penelitian : 

            

            

            
 

Tanda Tangan 
Pembimbing No Tanggal 

Pertemuan Materi  Bahasan 
Pembimbing I Pembimbing II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
       Banda Aceh, ……………………. 
       Ketua Prodi/Jurusan              FMIPA 
 
 
 
       ………………………………. 
       NIP. 

Lampiran: 
Log book penelitian 

TA - 07 
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PENILAIAN SEMINAR HASIL 
 
 

Judul penelitian : 

Penyaji: 

Nama  : 

NIM  : 

Jurusan : 

Tanggal seminar : 

Pimpinan seminar : 

No. Kriteria Yang Dinilai Bobot % Nilai Bobot x 
Nilai 

1 Kesesuaian laporan TA dengan proposal TA  25   

2 Kemampuan menjelaskan data hasil penelitian 40   

3 Teknik presentasi lisan dan kemampuan 
berkomunikasi 35   

 J U M L A H  

 
CATATAN : 
a. Skor diisi dengan angka dari 0 – 100.  
b. Mahasiswa dinyatakan berhak maju ketahap selanjutnya 

bila nilai angka rata-rata termasuk kategori C+ 
berdasarkan PAP sedang. 

c. Standard Deviasi (SD) penilaian di antara dosen-dosen 
penguji harus ≤ 5. Apabila terjadi penyimpangan SD 
maka penilaian harus diulang. 

 
Banda Aceh, ……………….  
Penilai, 
 
 
 
…………………………… 
NIP. 

TA - 08 
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BERITA ACARA SEMINAR HASIL 
 
Pada hari ………................. tanggal ………............... bulan …...........…… tahun 

…..............……. telah berlangsung seminar hasil di Prodi/Jurusan .......................... 

Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, terhadap: 

Nama   : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

NIM   : 

Prodi/Jurusan  : 

Judul Penelitian : 

           

           

           

Berdasarkan nilai rata-rata dari tim penguji, maka mahasiswa tersebut di atas 
dinyatakan: 

LULUS / TIDAK LULUS*) 
Dengan kategori nilai huruf : A / B+ / B / C+ *) 

Penilaian tim penguji adalah sebagai berikut: 

No NAMA / NIP / GOL STATUS PENGUJI NILAI TANDA 
TANGAN 

1  Ketua   1. 

2  Sekretaris   2. 

3  Anggota   3. 

4  Anggota   4. 

5  Anggota   5. 

J U M L A H  

RATA-RATA  

Catatan: 
*) Coret yang tidak perlu   Banda Aceh, ……………. 
Nilai huruf : A  ≥  85      Ketua Tim Penguji, 
     75 ≤ B+ < 85 
   65 ≤ B < 75 
   55 ≤ C+ < 65     ………………………….. 
   < C+ = gagal     NIP. 
 

TA - 09 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
JURUSAN ............. 

Kampus Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh 23111 
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Nomor :        /H11.1.28.X/DT/20..   Banda Aceh, …………................. 
Perihal : Usulan Tim Penguji Tugas Akhir 
 
Yth. Dekan 
Fakultas MIPA 
Universitas Syiah Kuala 
Darussalam-Banda Aceh 
 
Dengan hormat, Dengan ini Ketua Prodi/Jurusan .................Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala, mengusulkan agar nama-nama yang 
tercantum di bawah ini dapat ditetapkan sebagai Tim Penguji Tugas Akhir (Sidang 
Sarjana) terhadap mahasiswa : 
Nama   : 
NIM   : 
Prodi/Jurusan  : 

Judul Tugas Akhir : 

            

            

            
Hari/Tanggal/Jam Ujian :  ………… / …………….. /  …………… 
 

No. NAMA/NIP/GOL.RUANG ASAL FAK./INSTANSI STATUS PENGUJI 

   Ketua Penguji 

   Sekretaris Penguji 

   Anggota Penguji 

   Anggota Penguji 

   Anggota Penguji 

 
Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. 
 

       Ketua Prodi/Jurusan              FMIPA 
 
 
 
 
       ………………………………. 
       NIP. 

TA - 10 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Kampus Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh 23111 
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PENETAPAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR (SIDANG SARJANA) 
Nomor : ……/H11.1.28/DT/20.. 

 
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala, 
setelah memperhatikan surat dari Ketua Prodi/Jurusan ………… Fakultas MIPA 
Universitas Syiah Kuala nomor ...../H11.1.28.X/DT/20 tanggal ………, dengan ini 
menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini, sebagai tim 
penguji Tugas Akhir (Sidang Sarjana) terhadap mahasiswa: 

N a m a : 

N I M  : 

Prodi/Jurusan  : 

Hari/Tanggal/Jam Ujian : ………… / ………. / ………….. 

Judul Tugas Akhir : 

 
Tim penguji Tugas Akhir 

No. NAMA/NIP/GOL. ASAL FAK./INSTANSI STATUS PENGUJI

   Ketua 

   Sekretaris 

   Anggota 

   Anggota 

   Anggota 

 
Demikian penetapan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

Banda Aceh, ……………… 
D e k a n 
Pembantu Dekan Bidang Akademik 
 
 
 
…………………………….. 
NIP. 

 

TA - 11 
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PENILAIAN SEMINAR TUGAS AKHIR (SIDANG SARJANA) 
 
Nama Mahasiswa  : 

N I M  : 

Prodi/Jurusan  : 

Tanggal Sidang  : 

Penguji  : 

Kom-
ponen Kriteria yang Dinilai Bobot % Nilai Bobot x 

Nilai 
1 PELAKSANAAN PENELITIAN (diberikan 

hanya oleh dosen pembimbing) 
   

 a. Kedisiplinan 10   
 b. Ketekunan 5   
 c. Ketelitian 5   
 d. Keterampilan 10   
 Sub Jumlah 1    

2 PENULISAN TA (diberikan oleh dosen 
pembimbing dan penguji) 

   

 a. Isi Laporan TA 20   
 b. Kesesuaian format (mengacu pada 

pedoman penulisan Tugas Akhir FMIPA) 
5   

 c. Bahasa (mengikuti bahasa baku/EYD) 5   
 Sub Jumlah 2    

3 UJIAN KOMPREHENSIF (diberikan oleh 
dosen pembimbing dan penguji) 

   

 a. Penguasaan materi penelitian dan ilmu 
dasar yang telah dipelajari 

30   

 b. Kemampuan diskusi 10   
 Sub Jumlah 3    
 JUMLAH 2 + 3  

CATATAN : 
a. Skor diisi dengan angka dari 0 – 100.  
b. Mahasiswa dinyatakan berhak maju ketahap selanjutnya 

bila nilai angka rata-rata termasuk kategori C+ 
berdasarkan PAP sedang. 

c. Standard Deviasi (SD) penilaian di antara dosen-dosen 
penguji harus ≤ 5. Apabila terjadi penyimpangan SD 
maka penilaian harus diulang. 

Banda Aceh, ……………….  
Penilai, 
 
 
 
…………………………… 
NIP. 

TA - 12 
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BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR (SIDANG SARJANA) 
 
Pada hari ……….... tanggal ……….. bulan ……… tahun ………. jam ……… WIB telah 
berlangsung sidang sarjana di Prodi/Jurusan ............... Fakultas MIPA  Universitas 
Syiah Kuala, terhadap: 

Nama   : 
NIM   : 
Prodi/Jurusan  : 

Judul Tugas Akhir : 

           

           

Berdasarkan nilai rata-rata dari tim penguji, maka mahasiswa tersebut di atas 
dinyatakan:     

LULUS / TIDAK LULUS*) 
Dengan kategori nilai huruf : A / B+ / B / C+ *) 

Komponen penilaian: 

Penilaian Penilai/NIP Nilai Bobot Nilai x 
Bobot 

TANDA 
TANGAN 

Pembimbing I 
Nama 
NIP 

    

Pembimbing II 
Nama 
NIP 

    

JUMLAH     

Pelaksanaan 
Penelitian (Sub 
Jumlah 1) 

RATA-RATA  0,3 x 0,75   
Ketua Penguji 
Nama 
NIP 

    

Sekretaris Penguji 
Nama 
NIP 

    

Anggota Penguji 
Nama 
NIP 

    

Anggota Penguji 
Nama 
NIP 

    

Anggota Penguji 
Nama 
NIP 

    

JUMLAH     

Penulisan 
Laporan TA 
dan Presentasi 
Lisan (Sub 
Jumlah 1 + 2) 

RATA-RATA  0,7 x 0,75   
Seminar Hasil RATA-RATA  0,25   
 TOTAL     
Catatan: 
*) Coret yang tidak perlu   Banda Aceh, ……………. 
Nilai huruf : A  ≥  85      Ketua Tim Penguji, 
     75 ≤ B+ < 85 
   65 ≤ B < 75 
   55 ≤ C+ < 65     ………………………….. 
   < C+ = gagal     NIP.

TA -13 
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MATRIKS PENILAIAN PROPOSAL TA 
Matriks di bawah ini merupakan panduan dalam memberikan nilai untuk setiap komponen penilaian proposal TA. Namun terkadang kombinasi 

kriteria dalam salah satu kategori penilaian tidak mengakomodir kondisi yang sebenarnya. Untuk itu expert judgement dari dosen penilai 
berperan untuk menentukan kategori nilai yang tepat. 

 
1. LITERATUR 

KOMPONEN ISTIMEWA SANGAT BAIK BAIK SEDANG CUKUP SKOR 

Jumlah 

Sangat memadai untuk 
mendukung: 
(1) latar belakang masalah 
(2) dasar teori  
(3) metode penelitian 
Tidak perlu tambahan 
literatur. 
 

(17-20) 

Memadai untuk 
mendukung: 
(1) latar belakang masalah 
(2) dasar teori  
(3) metode penelitian 
Namun masih memerlukan 
beberapa tambahan 
literatur. 

(15-16) 

Memadai untuk mendukung 
dua dari tiga komponen. 
Masih memerlukan 
tambahan literatur. 
 
 
 
 

(13-14) 

Hanya memadai untuk 
mendukung satu dari tiga 
komponen. Masih 
memerlukan banyak 
tambahan literatur. 
 
 
 

(11-12) 

Kurang memadai untuk 
menunjang latar belakang 
masalah, dasar teori dan 
metode penelitian. 
 
 
 
 

(<11) 

 

Relevansi/ 
Kemutakhiran 

Sangat relevan dengan 
topik penelitian dan 
sebagian besar merupakan 
literatur mutakhir. 

(34-40) 

Sangat relevan dengan 
topik penelitian dan 
sebagian merupakan 
literatur mutakhir. 

(30-33) 

Relevan dengan topik 
penelitian namun hanya 
sebagian kecil merupakan 
literatur mutakhir. 

(26-29) 

Kurang relevan dengan 
topik penelitian dan hanya 
sebagian kecil merupakan 
literatur mutakhir. 

(22-25) 

Tidak relevan dengan topik 
penelitian dan sebagian 
besar out of date. 
 

(< 22) 

 

Kualitas 

Semua merupakan sumber 
literatur primer (jurnal, 
review & monograf) dengan 
kualitas yang baik. 
 
 
 
 
 
 

(34-40) 

Sebagian besar 
merupakan sumber literatur 
primer (jurnal, review & 
monograf), dan hanya 
sebagian kecil yang 
merupakan sumber literatur 
sekunder (buku teks, 
termasuk 
skripsi/tesis/disertasi dan 
proceeding). 

(30-33) 

Sebagian besar literatur 
merupakan buku teks, 
skripsi/tesis/disertasi dan 
proceeding, serta hanya 
sebagian kecil yang 
merupakan sumber literatur 
primer. 
 
 
 

(26-29) 

Sebagian literatur 
merupakan buku teks, 
skripsi/tesis/disertasi dan 
proceeding, serta sebagian 
lagi berasal dari majalah, 
koran dan website (tanpa 
nama pengarang).  
 
 
 

(22-25) 

Hampir semua literatur 
berasal dari majalah, koran 
dan website (tanpa nama 
pengarang).  
 
 
 
 
 
 

(< 22) 

 

 SKOR TOTAL  
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2. PENULISAN PROPOSAL TA 
KOMPONEN ISTIMEWA SANGAT BAIK BAIK SEDANG CUKUP SKOR 

Isi 

(1) Terorganisasi dengan 
sangat baik dan runtut. 
Ide yang dikemukakan 
sangat mudah 
dipahami.  

(2) Cakupan materi luas 
namun dijelaskan secara 
ringkas dan tajam. 

(3) Metodologi penelitian 
sangat memadai untuk 
mencapai tujuan 
penelitian. 

 
 
 
 

 
(52-60) 

(1) Terorganisasi dengan 
baik dan runtut. Ide yang 
dikemukakan mudah 
dipahami. 

(2) Cakupan materi 
memadai. 

(3) Metodologi penelitian 
memadai untuk 
mencapai tujuan 
penelitian dan hanya 
membutuhkan sedikit 
perbaikan. 

 
 
 
 

 
(46-51) 

(1) Terorganisasi dengan 
baik. Ide yang 
dikemukakan perlu 
penjelasan lisan agar 
dapat dipahami 

(2) Cakupan materi cukup 
memadai namun perlu 
dikembangkan lebih 
lanjut dengan 
penambahan literatur. 

(3) Metodologi penelitian 
memadai untuk 
mencapai tujuan 
penelitian dan hanya 
membutuhkan sedikit 
perbaikan. 

 
(40-45) 

(1) Terorganisasi dengan 
cukup baik, namun Ide 
yang dikemukakan sulit 
dipahami walaupun 
sudah dijelaskan secara 
lisan. 

(2) Cakupan materi kurang 
memadai sehingga perlu 
dikembangkan lebih 
lanjut dengan 
penambahan literatur. 

(3) Metodologi penelitian 
kurang memadai untuk 
mencapai tujuan 
penelitian dan 
membutuhkan 
perbaikan. 

(34-39) 

Isi tulisan: 
(1) Kurang terorganisasi 

dengan baik sehingga 
ide yang dikemukakan 
sulit dipahami. 

(2) Cakupan materi tidak 
memadai dan perlu 
ditambahkan. 

(3) Metodologi penelitian 
tidak memadai untuk 
mencapai tujuan 
penelitian. 

 
 
 
 
 

(<34) 

 

Bahasa 
(Mengacu pada Bab 5 
Panduan TA FMIPA 

2010). 

Secara keseluruhan 
memenuhi ketiga kriteria 
berikut ini: 
(1) Menggunakan bahasa 

tulis yang baku, lugas, 
efisien dan efektif 

(2) Menggunakan ejaan, 
perhurufan, tanda baca 
dengan benar 

(3) Memilih kata dan istilah 
dengan tepat. 

Tanpa perbaikan. 
 
 
 
 

(26-30) 

Sebagian besar telah 
memenuhi ketiga kriteria 
berikut ini: 
(1) Menggunakan bahasa 

tulis yang baku, lugas, 
efisien dan efektif 

(2) Menggunakan ejaan, 
perhurufan, tanda baca 
dengan benar 

(3) Memilih kata dan istilah 
dengan tepat.  

Masih terdapat beberapa 
kesalahan, yang tidak 
terlalu mengganggu 
pembaca. Memerlukan 
perbaikan minor. 

(23-25) 

Telah menunjukkan usaha 
untuk memenuhi ketiga 
kriteria berikut ini: 
(1) Menggunakan bahasa 

tulis yang baku, lugas, 
efisien dan efektif 

(2) Menggunakan ejaan, 
perhurufan, tanda baca 
dengan benar 

(3) Memilih kata dan istilah 
dengan tepat.  

Namun masih terdapat 
banyak kesalahan yang 
mengganggu pembaca. 
Memerlukan perbaikan 
agak besar. 

(20-22) 

Banyak bagian belum 
memenuhi ketentuan sesuai 
kriteria penilaian. Tulisan 
perlu perbaikan besar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(17-19) 

Kurang memenuhi 
ketentuan sesuai kriteria 
penilaian. Tulisan perlu 
perbaikan secara 
menyeluruh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(<17) 

 

Format 
(Mengacu pada Bab 5 
Panduan TA FMIPA 

2010). 

Memenuhi seluruh 
ketentuan pada Panduan 
Penulisan TA FMIPA. 
Tanpa perbaikan. 
 

(9-10) 

Memenuhi sebagian besar 
ketentuan pada Panduan 
Penulisan TA FMIPA, 
namun memerlukan 
perbaikan minor. 

(7-8) 

Memenuhi sebagian 
ketentuan pada Panduan 
Penulisan TA FMIPA. 
Memerlukan perbaikan 
agak besar. 

(6) 

Banyak bagian belum 
memenuhi ketentuan pada 
Panduan Penulisan TA 
FMIPA. Memerlukan 
perbaikan besar. 

(5) 

Kurang memenuhi 
ketentuan pada Panduan 
Penulisan TA FMIPA. 
Memerlukan penulisan 
ulang.  

(<5) 

 

 SKOR TOTAL  
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3. PENGUASAAN MATERI DAN PENGETAHUAN DASAR TERKAIT DENGAN METODOLOGI PENELITIAN 
KOMPONEN ISTIMEWA SANGAT BAIK BAIK SEDANG CUKUP SKOR 

Penguasaan 
Materi 

Mampu menjelaskan 
seluruh: 
(1) Latar belakang masalah 

penelitian. 
(2) Dasar pemilihan metode 

penelitian. 
(3) Teori dasar yang 

berhubungan dengan 
penelitian. 

Secara langsung, ringkas 
dan benar. 

 
(≥85) 

Mampu menjelaskan 
seluruh: 
(1) Latar belakang masalah 

penelitian. 
(2) Dasar pemilihan metode 

penelitian. 
(3) Teori dasar yang 

berhubungan dengan 
penelitian. 

Secara benar, dengan 
arahan dari dosen 
pembimbing. 

(75-84) 

Mampu menjelaskan 
sebagian besar: 
(1) Latar belakang masalah 

penelitian. 
(2) Dasar pemilihan metode 

penelitian. 
(3) Teori dasar yang 

berhubungan dengan 
penelitian. 

Secara benar, dengan 
arahan dari dosen 
pembimbing. 

(65-74) 

Hanya mampu menjelaskan 
sebagian: 
(1) Latar belakang masalah 

penelitian. 
(2) Dasar pemilihan metode 

penelitian. 
(3) Teori dasar yang 

berhubungan dengan 
penelitian. 

Walaupun sudah mendapat 
arahan dari dosen 
pembimbing. 

(55-64) 

Kesulitan menjelaskan: 
(1) Latar belakang masalah 

penelitian. 
(2) Dasar pemilihan metode 

penelitian. 
(3) Teori dasar yang 

berhubungan dengan 
penelitian. 

Walaupun sudah mendapat 
arahan dari dosen 
pembimbing 
 

(<55) 

 

 SKOR TOTAL  

 
 
4. PRESENTASI LISAN DAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI 

KOMPONEN ISTIMEWA SANGAT BAIK BAIK SEDANG CUKUP SKOR 

Organisasi 

Presentasi: 
(1) Terorganisasi dengan 

sangat baik dan 
runtut. 

(2) Didukung visualisasi 
yang sangat baik. 

(3) Menyajikan seluruh 
materi, dalam alokasi 
waktu yang 
disediakan.  

(26-30) 

Presentasi: 
(1) Terorganisasi dengan 

baik dan runtut. 
(2) Didukung visualisasi 

yang baik dan mudah 
dimengerti. 

(3) Menyajikan sebagian 
besar materi dalam 
alokasi waktu yang 
disediakan. 

(23-25) 

Presentasi: 
(1) Terorganisasi dengan 

cukup baik dan runtut. 
(2) Didukung visualisasi 

yang memadai. 
(3) Menyajikan sebagian 

besar materi. Alokasi 
waktu yang disediakan 
terlewati.  

 
(20-22) 

Presentasi: 
(1) Sudah berusaha agar 

terorganisasi dengan 
baik dan runtut. 

(2) Visualisasi cukup baik. 
(3) Menyajikan hanya 

sebagian materi. 
Alokasi waktu yang 
disediakan terlewati. 

 
(17-19) 

Tidak ada organisasi yang 
jelas. Materi tidak disajikan 
dengan baik. Visualisasi 
perlu perbaikan. 
 
 
 
 
 
 

(<17) 

 

Isi 

(1) Sangat akurat dan 
sangat lengkap. 

(2) Sangat mudah 
dimengerti. 

(3) Memunculkan ide baru. 
 
 
 

(26-30) 

(1) Akurat dan lengkap. 
(2) Mudah dimengerti. 
(3) Menambah wawasan. 
 
 
 
 
 

(23-25) 

(1) Akurat namun tidak 
lengkap. 

(2) Fakta tersirat sehingga 
pendengar kesulitan 
memahami isi. 

(3) Tidak menambah 
wawasan baru tentang 
topik tersebut. 

(20-22) 

(1) Kurang akurat karena 
tidak lengkap. 

(2) Sulit dimengerti. 
(3) Tidak menambah 

pemahaman pendengar.  
 
 
 

(17-19) 

(1) Tidak akurat dan terlalu 
umum. 

(2) Sulit dimengerti. 
(3) Informasi terkadang 

menyesatkan. 
 
 
 

(<17) 
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Kemampuan 
berkomunika-

si 

(1) Berbicara dengan 
bersemangat dan 
percaya diri, tanpa 
bergantung pada 
catatan. 

(2) Selalu kontak mata 
dengan penanya.  

(3) Sopan. 
 

(34-40) 

(1) Berbicara dengan 
tenang, tanpa 
bergantung pada 
catatan. 

(2) Selalu kontak mata 
dengan penanya. 

(3) Sopan. 
 
 

(30-33) 

(1) Secara umum berbicara 
dengan tenang, 
walaupun sesekali 
bergantung pada 
catatan. 

(2) Kontak mata dengan 
penanya terkadang 
diabaikan. 

(3) Sopan. 
(26-29) 

(1) Berbicara secara datar 
dan monoton, serta 
sering bergantung pada 
catatan. 

(2) Kontak mata dengan 
penanya terkadang 
diabaikan 

(3) Cukup sopan. 
 

(22-25) 

(1) Berbicara gugup dan 
sangat bergantung dari 
catatan. 

(2) Kontak mata dengan 
penanya diabaikan.  

(3) Cukup sopan. 
 
 

 
(<22) 

 

 SKOR TOTAL  
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MATRIKS PENILAIAN SEMINAR HASIL 
Matriks di bawah ini merupakan panduan dalam memberikan nilai untuk setiap komponen penilaian Seminar Hasil. Namun terkadang 

kombinasi kriteria tidak termasuk ke dalam salah satu kategori penilaian. Untuk itu, expert judgement dari penilai berperan untuk menentukan 
kategori nilai yang tepat. 

 

1. KESESUAIAN LAPORAN TA DENGAN PROPOSAL TA 
KOMPONEN ISTIMEWA SANGAT BAIK BAIK SEDANG CUKUP SKOR 

Kesesuaian 
dengan 

proposal TA 

Tujuan dan metodologi 
penelitian konsisten dengan 
apa yang diusulkan pada 
proposal TA. 
 
 
 
 
 

(≥85) 

Dibandingkan dengan apa 
yang telah diusulkan pada 
proposal TA, ada 
perubahan metodologi, 
namun tujuan penelitian 
tidak berubah. Alasan 
perubahan dapat dijelaskan 
dengan baik. 
 

(75-84) 

Dibandingkan dengan apa 
yang telah diusulkan pada 
proposal TA, ada 
perubahan tujuan 
penelitian, yang mungkin 
disebabkan oleh perubahan 
metodologi. Alasan 
perbedaan ini dapat 
dijelaskan dengan baik. 

(65-74) 

Ada perubahan tujuan dan 
metodologi penelitian yang 
cukup signifikan, 
dibandingkan dengan apa 
yang telah diusulkan pada 
proposal TA. Namun, 
alasan perubahan tidak 
dapat dijelaskan dengan 
baik.  

(55-64) 

Penelitian dilaksanakan 
dengan tidak mengacu 
kepada proposal TA. Tidak 
ada penjelasan yang 
memuaskan terkait hal ini. 
 
 
 
 

(<55) 

 

 SKOR TOTAL  

 
2. KEMAMPUAN MENJELASKAN DATA PENELITIAN 

KOMPONEN ISTIMEWA SANGAT BAIK BAIK SEDANG CUKUP SKOR 

Penguasaan 
metodologi 
penelitian 

Mampu menjelaskan 
seluruh: 
(1) Pelaksanaan tahapan 

penelitian. 
(2) Dasar teori yang menjadi 

penjelasan metode 
penelitian. 

secara langsung, ringkas 
dan benar. 
 

(22 -25) 

Mampu menjelaskan 
seluruh: 
(1) Pelaksanaan tahapan 

penelitian. 
(2) Dasar teori yang menjadi 

penjelasan metode 
penelitian. 

secara benar, dengan 
arahan dari dosen 
pembimbing. 

(19 - 21) 

Mampu menjelaskan 
sebagian besar:  
(1) Pelaksanaan tahapan 

penelitian. 
(2) Dasar teori yang menjadi 

penjelasan metode 
penelitian. 

Secara benar, dengan 
arahan dari dosen 
pembimbing. 

(17 - 18) 

Hanya mampu menjelaskan 
sebagian:  
(1) Pelaksanaan tahapan 

penelitian. 
(2) Dasar teori yang menjadi 

penjelasan metode 
penelitian. 

walaupun sudah mendapat 
arahan dari dosen 
pembimbing. 

(14 - 16) 

Kurang mampu 
menjelaskan:  
(1) Pelaksanaan tahapan 

penelitian. 
(2) dasar teori yang menjadi 

penjelasan metode 
penelitian. 

walaupun sudah mendapat  
arahan dari dosen 
pembimbing. 

(<14) 

 

Integritas data 
hasil 

(1) Metode penelitian 
dilakukan secara benar 
sehingga data/hasil yang 
diperoleh konsisten. 

(2) Data/hasil disajikan 
menggunakan cara 

(1) Metode penelitian telah 
dilaksanakan secara 
benar, dan sebagian 
besar data/hasil yang 
diperoleh konsisten. 

(2) Data/hasil disajikan 

(1) Metode penelitian telah 
dilaksanakan secara 
benar, namun data/hasil 
yang diperoleh kurang 
konsisten. 

(2) Data/hasil disajikan 

(1) Metode penelitian tidak 
seluruhnya dilaksanakan 
secara benar, sehingga 
data/hasil yang diperoleh 
tidak konsisten. 

(2) Data/hasil disajikan 

(1) Metode penelitian 
sebagian dilaksanakan 
secara tidak benar. 
Data/hasil yang tidak 
konsisten. 

(2) Data/hasil disajikan 
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(penghitungan) yang 
tepat dan akurat. 

 
 
 
 
 
 
 

(22 -25) 

menggunakan cara 
(penghitungan) yang 
tepat, namun 
beberapa masih 
belum akurat. 

 
 
 
 

(19 - 21) 

menggunakan cara 
penghitungan yang  
tepat, namun masih 
sebagian belum akurat. 

Data/hasil yang diperoleh 
perlu dijelaskan lebih lanjut 
secara tertulis. Penyajian/ 
penghitungan data/hasil 
perlu diperbaiki. 

(17 - 18) 

menggunakan cara 
penghitungan yang  
kurang tepat, sehingga 
sebgaian tidak akurat. 

Data/hasil yang diperoleh 
perlu dijelaskan lebih lanjut 
secara tertulis.  Penyajian/ 
penghitungan hasil/data 
perlu diperbaiki 

(14 - 16) 

menggunakan cara 
penghitungan yang  
tidak tepat, sehingga 
banyak yang tidak 
akurat. 

Perlu perbaikan menyeluruh  
terkait pelaksanaan 
metodologi dan penyajian 
hasil/data. 

(<14) 

Hubungan 
data/hasil dan 

tujuan  

Semua data/hasil yang 
diperoleh dapat 
menjelaskan tujuan 
penelitian dengan sangat 
baik. 

(22 -25) 

Semua data/hasil yang 
diperoleh dapat 
menjelaskan tujuan 
penelitian dengan baik. 
 

(19 - 21) 

Sebagian besar data/hasil 
yang diperoleh dapat 
menjelaskan tujuan 
penelitian dengan baik. 
 

(17 - 18) 

Data/hasil yang diperoleh 
kurang dapat menjelaskan 
tujuan penelitian. 
 
 

(14 - 16) 

Data/hasil yang diperoleh 
tidak dapat digunakan 
untuk menjelaskan tujuan 
penelitian 
 

(<14) 

 

Kemampuan 
menjelaskan 

dan 
menganalisis 

hubungan data 

Mampu menjelaskan 
seluruh: 
(1) Trend data/hasil yang 

diperoleh. 
(2) Rasional data/hasil yang 

diperoleh. 
(3) Hubungan antar 

data/hasil. 
secara langsung, ringkas 
dan benar. 
   

(22 -25) 

Mampu menjelaskan 
seluruh: 
(1) Trend data/hasil yang 

diperoleh. 
(2) Rasional data/hasil yang 

diperoleh. 
(3) Hubungan antar 

data/hasil. 
secara benar, dengan 
arahan dari dosen 
pembimbing.  

(19 - 21) 

Mampu menjelaskan 
sebagian besar: 
(1) Trend data/hasil yang 

diperoleh. 
(2) Rasional data/hasil yang 

diperoleh. 
(3) Hubungan antar 

data/hasil. 
secara benar, dengan 
arahan dari dosen 
pembimbing.  

(17 - 18) 

Hanya mampu menjelaskan 
sebagian:  
(1) Trend data/hasil yang 

diperoleh. 
(2) Rasional data/hasil yang 

diperoleh. 
(3) Hubungan antar 

data/hasil. 
walaupun sudah mendapat 
arahan dari dosen 
pembimbing.  

(14 - 16) 

Kesulitan menjelaskan:  
(1) Trend data/hasil yang 

diperoleh. 
(2) Rasional data/hasil yang 

diperoleh. 
(3) Hubungan antar 

data/hasil. 
walaupun sudah mendapat  
arahan dari dosen 
pembimbing. 

 
(<14) 

 

 SKOR TOTAL  

 
3. PRESENTASI LISAN DAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI 

KOMPONEN ISTIMEWA SANGAT BAIK BAIK SEDANG CUKUP SKOR 

Organisasi 

Presentasi: 
(1) terorganisasi dengan 

sangat baik dan runtut. 
(2) didukung visualisasi 

yang sangat baik. 
(3) menyajikan seluruh 

fakta, dalam alokasi 
waktu yang disediakan.  

 
 

(26-30) 

Presentasi: 
(1) terorganisasi dengan 

baik dan runtut. 
(2) didukung visualisasi 

yang baik dan mudah 
dimengerti. 

(3) menyajikan sebagian 
besar fakta dalam 
alokasi waktu yang 
disediakan.  

(23-25) 

Presentasi: 
(1) terorganisasi dengan 

cukup baik dan runtut. 
(2) didukung visualisasi 

yang memadai. 
(3) menyajikan sebagian 

besar fakta. Alokasi 
waktu yang disediakan 
terlewati.  

. 
(20-22) 

Presentasi: 
(1) Sudah berusaha agar 

terorganisasi dengan 
baik dan runtut. 

(2) visualisasi cukup baik. 
(3) menyajikan hanya 

sebagian fakta. Alokasi 
waktu yang disediakan 
terlewati. 

 
(17-19) 

Tidak ada organisasi yang 
jelas. Fakta tidak disajikan 
dengan baik. Visualisasi 
perlu perbaikan. 
 
 
 
 
 
 

(<17) 
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Isi 

(1) Sangat akurat dan 
sangat lengkap. 

(2) Sangat mudah 
dimengerti. 

(3) Memunculkan ide baru. 
 
 
 

(26-30) 

(1) Akurat dan lengkap. 
(2) Mudah dimengerti. 
(3) Menambah wawasan. 
 
 
 
 
 

(23-25) 

(1) Akurat namun tidak 
lengkap. 

(2) Fakta tersirat sehingga 
pendengar kesulitan 
memahami isi. 

(3) Tidak menambah 
wawasan baru tentang 
topik tersebut. 

(20-22) 

(1) Kurang akurat karena 
tidak lengkap. 

(2) Sulit dimengerti. 
(3) Tidak menambah 

pemahaman pendengar  
 
 
 

(17-19) 

(1) Tidak akurat dan terlalu 
umum. 

(2) Sulit dimengerti. 
(3) Informasi terkadang 

menyesatkan. 
 
 
 

(<17) 

 

Kemampuan 
berkomunika-

si 

(1) Berbicara dengan 
bersemangat dan 
percaya diri, tanpa 
bergantung pada 
catatan. 

(2) Selalu kontak mata 
dengan penanya.  

(3) Sopan. 
 

(34-40) 

(1) Berbicara dengan 
tenang, tanpa 
bergantung pada 
catatan. 

(2) Selalu kontak mata 
dengan penanya. 

(3) Sopan. 
 
 

(30-33) 

(1) Secara umum berbicara 
dengan tenang, 
walaupun sesekali 
bergantung pada 
catatan. 

(2) Kontak mata dengan 
penanya terkadang 
diabaikan. 

(3) Sopan. 
(26-29) 

(1) Berbicara secara datar 
dan monoton, serta 
sering bergantung pada 
catatan. 

(2) Kontak mata dengan 
penanya terkadang 
diabaikan 

(3) Cukup sopan. 
 

(22-25) 

(1) Berbicara gugup dan 
sangat bergantung dari 
catatan. 

(2) Kontak mata dengan 
penanya diabaikan.  

(3) Cukup sopan. 
 
 

 
(<22) 

 

 SKOR TOTAL  

 
 



 

 

76

MATRIKS PENILAIAN SIDANG SARJANA 
Matriks di bawah ini merupakan panduan dalam memberikan nilai untuk setiap komponen penilaian Sidang Sarjana. Namun 
terkadang kombinasi kriteria tidak termasuk ke dalam salah satu kategori penilaian. Untuk itu, expert judgement dari penilai 

berperan untuk menentukan kategori nilai yang tepat. 
 

1. PELAKSANAAN PENELITIAN 
KOMPONEN ISTIMEWA SANGAT BAIK BAIK SEDANG CUKUP SKOR 

Kedisiplinan 

Melaksanakan seluruh 
ketentuan yang berlaku 
dalam melaksanakan TA 
(tingkat fakultas, 
prodi/jurusan, lab, 
bidang/peer group). 

(≥85) 

Melaksanakan sebagian 
besar ketentuan yang 
berlaku dalam 
melaksanakan TA(tingkat 
fakultas, prodi/jurusan, lab, 
bidang/peer group). 

(75-84) 

Melaksanakan sebagian 
ketentuan yang berlaku 
dalam melaksanakan TA 
(tingkat fakultas, 
prodi/jurusan, lab, 
bidang/peer group). 

(65-74) 

Melaksanakan sebagian 
kecil ketentuan yang 
berlaku dalam 
melaksanakan TA (tingkat 
fakultas, prodi/jurusan, lab, 
bidang/peer group). 

(55-64) 

Belum melaksanakan 
ketentuan yang berlaku 
dalam melaksanakan TA 
(tingkat fakultas, 
prodi/jurusan, lab, 
bidang/peer group). 

(<55) 

 

Ketekunan 

Melaksanakan seluruh 
rangkaian kegiatan TA 
secara kontinu, teratur dan 
konsisten, berdasarkan 
jadwal yang sudah 
ditentukan sendiri. 
 

(≥85) 

Melaksanakan sebagian 
besar rangkaian kegiatan 
TA secara kontinu, teratur 
dan konsisten, berdasarkan 
jadwal yang sudah 
ditentukan bersama-sama 
pembimbing. 

(75-84) 

Melaksanakan sebagian 
rangkaian kegiatan TA 
secara kontinu, teratur dan 
konsisten, berdasarkan 
jadwal yang ditentukan 
pembimbing. 
 

(65-74) 

Melaksanakan sebagian 
kecil rangkaian kegiatan TA 
secara kontinu, teratur dan 
konsisten, berdasarkan 
jadwal yang ditentukan 
pembimbing. 
 

(55-64) 

Rangkaian kegiatan TA 
dilaksanakan sporadis, 
sering tidak memenuhi 
deadline yang ditentukan, 
tidak memiliki jadwal kerja 
yang jelas. 
 

(<55) 

 

Ketelitian 

(1) Melakukan seluruh 
kegiatan TA sesuai 
prosedur. 

(2) Mendokumentasi 
kegiatan dengan sangat 
baik. 

 
 

(≥85) 

(1) Melakukan sebagian 
besar kegiatan TA 
sesuai prosedur. 

(2) Mendokumentasi 
kegiatan dengan baik. 

 
 
 

(75-84) 

(1) Melakukan sebagian 
kegiatan TA sesuai 
prosedur. 

(2) Mendokumentasi 
kegiatan dengan cukup 
baik. 

 
 

(65-74) 

(1) Melakukan sebagian 
kegiatan TA sesuai 
prosedur. 

(2) Dokumentasi kegiatan 
kurang baik, sehingga 
terkadang kesulitan 
untuk mencari kembali 
data yang dibutuhkan. 

(55-64) 

(1) Terkadang tidak 
mematuhi prosedur 
dalam pengerjaan TA  

(2) Dokumentasi kegiatan 
tidak baik, sehingga 
kesulitan dalam mencari 
data yang dibutuhkan. 

 
(<55) 

 

Keterampilan 

Mampu mengerjakan 
penelitian dan memecahkan 
sebagian besar masalah 
yang dihadapi secara 
independen dengan arahan 
minimal. 

 
 

(≥85) 

Mampu mengerjakan 
penelitian dan memecahkan 
sebagian besar masalah 
yang dihadapi, setelah 
mendapatkan arahan dari 
dosen pembimbing. 

 
 

(75-84) 

Mampu mengerjakan 
sebagian kegiatan 
penelitian dan memecahkan 
sebagian masalah yang 
dihadapi, setelah 
mendapatkan arahan dari 
dosen pembimbing. 

 
(65-74) 

Baru mampu mengerjakan 
kegiatan penelitian dan 
memecahkan masalah yang 
dihadapi, setelah 
mendapatkan 
pendampingan dari dosen 
pembimbing. 

 
(55-64) 

Kesulitan dalam 
mengerjakan kegiatan 
penelitian dan memecahkan 
masalah yang dihadapi, 
walaupun sudah 
mendapatkan 
pendampingan dari dosen 
pembimbing. 

(<55) 
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2. PENULISAN LAPORAN TA 
KOMPONEN ISTIMEWA SANGAT BAIK BAIK SEDANG CUKUP SKOR 

Isi tulisan 

(1) Terorganisasi dengan 
sangat baik dan runtut 

(2) Data disajikan dengan 
sangat baik. Cakupan 
pembahasan luas 
namun dijelaskan secara 
ringkas dan tajam, 
sehingga mudah 
dipahami dan didukung 
literatur yang sangat 
memadai 

(3) Kesimpulan penelitian 
yang dihasilkan sangat 
baik. 

 
 

(≥85) 

(1) Tulisan terorganisasi 
dengan baik dan runtut 

(2) Data disajikan dengan 
baik. Cakupan 
pembahasan cukup 
luas dan mudah 
dipahami serta didukung 
oleh literatur yang 
memadai.  

(3) Kesimpulan penelitian 
yang dihasilkan baik. 

 
 
 
 
 

(75-84) 

(1) Tulisan terorganisasi 
dengan baik. Namun ide 
yang dikemukakan perlu 
penjelasan lisan agar 
dapat dipahami 

(2) Data disajikan dengan 
baik. Cakupan 
pembahasan cukup 
memadai, namun perlu 
dikembangkan lebih 
lanjut dengan 
penambahan literatur 

(3) Kesimpulan penelitian 
yang dihasilkan baik. 

 
 

(65-74) 

(1) Tulisan terorganisasi 
dengan cukup baik, 
namun ide yang 
dikemukakan sulit 
dipahami walaupun 
sudah dijelaskan secara 
lisan 

(2) Data yang disajikan 
kurang baik. Cakupan 
pembahasan perlu 
pengembangan lebih 
lanjut. 

(3) Kesimpulan penelitian 
yang dihasilkan kurang 
sesuai dengan hasil 
penelitian. 

(55-64) 

(1) Tulisan kurang 
terorganisasi dengan 
baik. Ide yang 
dikemukakan sulit 
dipahami 

(2) Data disajikan dengan 
kurang baik. Cakupan 
pembahasan kurang 
memadai. Perlu 
perbaikan menyeluruh 
terhadap isi tulisan. 

(3) Kesimpulan penelitian 
yang dihasilkan kurang 
sesuai dengan hasil 
penelitian. 

 
(<55) 

 

Bahasa 
(Mengacu pada Bab 5 
Panduan TA FMIPA 

2010). 

Secara keseluruhan 
memenuhi ketiga kriteria 
berikut ini: 
(4) Menggunakan bahasa 

tulis yang baku, lugas, 
efisien dan efektif 

(5) Menggunakan ejaan, 
perhurufan, tanda baca 
dengan benar 

(6) Memilih kata dan istilah 
dengan tepat. 

Tanpa perbaikan. 
 
 
 
 

(≥85) 

Sebagian besar telah 
memenuhi ketiga kriteria 
berikut ini: 
(4) Menggunakan bahasa 

tulis yang baku, lugas, 
efisien dan efektif 

(5) Menggunakan ejaan, 
perhurufan, tanda baca 
dengan benar 

(6) Memilih kata dan istilah 
dengan tepat.  

Masih terdapat beberapa 
kesalahan, yang tidak 
terlalu mengganggu 
pembaca. Memerlukan 
perbaikan minor. 

(75-84) 

Telah menunjukkan usaha 
untuk memenuhi ketiga 
kriteria berikut ini: 
(4) Menggunakan bahasa 

tulis yang baku, lugas, 
efisien dan efektif 

(5) Menggunakan ejaan, 
perhurufan, tanda baca 
dengan benar 

(6) Memilih kata dan istilah 
dengan tepat.  

Namun masih terdapat 
banyak kesalahan yang 
mengganggu pembaca. 
Memerlukan perbaikan 
agak besar. 

(65-74) 

Banyak bagian belum 
memenuhi ketentuan sesuai 
kriteria penilaian. Tulisan 
perlu perbaikan besar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(55-64) 

Kurang memenuhi 
ketentuan sesuai kriteria 
penilaian. Tulisan perlu 
perbaikan secara 
menyeluruh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(<55) 

 

Format 
(Mengacu pada Bab 5 
Panduan TA FMIPA 

2010). 

Memenuhi seluruh 
ketentuan pada Panduan 
Penulisan TA FMIPA. 
Tanpa perbaikan. 
 
 

(≥85) 

Memenuhi sebagian besar 
ketentuan pada Panduan 
Penulisan TA FMIPA. 
Namun memerlukan 
perbaikan minor. 
 

(75-84) 

Memenuhi sebagian 
ketentuan pada Panduan 
Penulisan TA FMIPA. 
Memerlukan perbaikan 
agak besar. 
 

(65-74) 

Banyak bagian belum 
memenuhi ketentuan pada 
Panduan Penulisan TA 
FMIPA. 
Memerlukan perbaikan 
besar. 

(55-64) 

Kurang memenuhi 
ketentuan pada Panduan 
Penulisan TA FMIPA. 
Memerlukan penulisan 
ulang. 
 

(<55) 
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3. UJIAN KOMPREHENSIF  
KOMPONEN ISTIMEWA SANGAT BAIK BAIK SEDANG CUKUP SKOR 

Penguasaan 
materi 

penelitian dan 
ilmu dasar 

Mampu menjelaskan 
seluruh: 
(1) Data/hasil penelitian dan 

penjelasan 
kausalistiknya 

(2) Kaitan antara data/hasil 
penelitian dengan teori 
dasar  

(3) Pengetahuan dasar lain, 
sesuai bidang ilmu, yang 
telah dipelajari  

Secara langsung, ringkas 
dan benar. 
 

(≥85) 

Mampu menjelaskan 
seluruh: 
(1) Data/hasil penelitian dan 

penjelasan 
kausalistiknya. 

(2) Kaitan antara data/hasil 
penelitian dengan teori 
dasar. 

(3) Pengetahuan dasar lain, 
sesuai bidang ilmu, yang 
telah dipelajari. 

Secara benar, dengan 
arahan dari dosen 
pembimbing. 

(75-84) 

Mampu menjelaskan 
sebagian besar: 
(1) Data/hasil penelitian dan 

penjelasan 
kausalistiknya. 

(2) Kaitan antara data/hasil 
penelitian dengan teori 
dasar. 

(3) Pengetahuan dasar lain, 
sesuai bidang ilmu, yang 
telah dipelajari. 

Secara benar, dengan 
arahan dari dosen 
pembimbing. 

(65-74) 

Hanya mampu menjelaskan 
sebagian: 
(1) Data/hasil penelitian dan 

penjelasan 
kausalistiknya. 

(2) Kaitan antara data/hasil 
penelitian dengan teori 
dasar. 

(3) Pengetahuan dasar lain, 
sesuai bidang ilmu, yang 
telah dipelajari. 

Walaupun sudah mendapat 
arahan dari dosen 
pembimbing. 

(55-64) 

Kesulitan menjelaskan: 
(1) Data/hasil penelitian dan 

penjelasan 
kausalistiknya. 

(2) Kaitan antara data/hasil 
penelitian dengan teori 
dasar. 

(3) Pengetahuan dasar lain, 
sesuai bidang ilmu, yang 
telah dipelajari. 

Walaupun sudah mendapat 
arahan dari dosen 
pembimbing. 
 

(<55) 

 

Kemampuan 
diskusi 

(1) Berbicara dengan 
bersemangat dan 
percaya diri, tanpa 
bergantung pada 
catatan. 

(2) Selalu kontak mata 
dengan penanya. 

(3) Mengemukakan 
penjelasan dengan 
runtut dan benar. To the 
point, disertai dengan 
penjelasan dan contoh-
contoh. Penjelasan yang 
diberikan meyakinkan 
penanya.  

(4) Sopan. 
 
 

(≥85) 

(1) Berbicara dengan 
tenang, tanpa 
bergantung pada 
catatan. 

(2) Selalu kontak mata 
dengan penanya. 

(3) Mengemukakan 
penjelasan dengan 
runtut dan benar, namun 
beberapa penjelasan 
yang diberikan 
membutuhkan klarifikasi 
lebih lanjut. 

(4) Sopan. 
 
 
 
 

(75-84) 

(1) Secara umum berbicara 
dengan tenang, 
walaupun sesekali 
bergantung pada 
catatan. 

(2) Kontak mata dengan 
penanya terkadang 
diabaikan. 

(3) Berusaha 
menyampaikan 
penjelasan namun tidak 
secara langsung 
menjawab pertanyaan, 
sehingga sebagian 
penjelasan 
membutuhkan klarifikasi 
lebih lanjut.  

(4) Sopan 
(65-74) 

(1) Berbicara secara datar 
dan monoton, serta 
sering bergantung pada 
catatan. 

(2) Kontak mata dengan 
penanya terkadang 
diabaikan. 

(3) Berusaha 
mengemukakan 
penjelasan walaupun 
terkadang sering tidak 
tepat menjawab 
pertanyaan. Banyak 
penjelasan 
membutuhkan klarifikasi 
lebih lanjut. 

(4) Cukup sopan. 
 

(55-64) 

(1) Berbicara gugup dan 
sangat bergantung dari 
catatan. 

(2) Kontak mata dengan 
penanya diabaikan. 

(3) Penjelasan sulit 
dipahami sehingga tidak 
menjawab pertanyaan. 

(4) Cukup sopan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(<55) 
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Lampiran 5. Format Sampul dan Halaman Judul Proposal/Laporan Tugas Akhir 
 
 
 
 

JUDUL  
(Times New Roman 16-20 pt, center, bold, capital, dimulai 6 baris - masing-masing 1 spasi - dari tepi atas) 

 
 
 

<PROPOSAL>/<TUGAS AKHIR> 
(Times New Roman 16 pt, center, bold, capital, dimulai 4 baris - masing-masing 1 spasi – setelah Judul Tugas Akhir) 
 

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan 
memenuhi syarat-syarat guna <pelaksanaan penelitian Tugas Akhir>/<memperoleh 

gelar Sarjana Sains> 
(Times New Roman 12 pt, center, dimulai 3 baris 1 spasi – setelah TUGAS AKHIR) 

 
 

Oleh: 
(Times New Roman 14 pt, center, dimulai 4 baris 1 spasi – setelah ”Diajukan untuk...”) 

 
 

NAMA LENGKAP 
NIM 

(Times New Roman 14 pt, center, bold, capital, underlined, dimulai 4 baris 1 spasi – setelah ”Oleh:”) 
 
 
 
 

 
(Logo Unsyiah, warna hitam, center, berada tepat di antara nama/NIM mahasiswa dan nama Jurusan) 

 
 
 
 

JURUSAN .............. 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS SYIAH KUALA 
DARUSSALAM, BANDA ACEH 

BULAN, TAHUN 
(Times New Roman 14 pt, center, bold, capital, baris terakhir berada di tepi bawah halaman) 
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Lampiran 6. Format Halaman Pengesahan 
 
 

PENGESAHAN 
(Times New Roman 14 pt, center, bold, capital, dimulai 4 baris - masing-masing 1 spasi - dari tepi atas) 

 
 

JUDUL  
(Times New Roman 16-20 pt, center, bold, capital, dimulai 3 baris - masing-masing 1 spasi - dari ”PENGESAHAN”) 

 
 
 
 

Oleh 
(Times New Roman 14 pt, center, dimulai 6 baris 1 spasi – setelah Judul Tugas Akhir) 

Nama : 
NIM : 
Jurusan : 

(Times New Roman 12 pt, indent 3,5 cm, dimulai 2 baris 1 spasi – setelah “Oleh”) 
 
 
 
 
 
 

Menyetujui: 
Pembimbing I,      Pembimbing II, 
 
 
 
Nama       Nama    
NIP.       NIP. 
 

Mengetahui: 
 

Dekan Fakultas MIPA+    Ketua Prodi/Jurusan …. FMIPA* 
Universitas Syiah Kuala,    Universitas Syiah Kuala, 
 
 
 
Nama       Nama    
NIP.       NIP. 
 

 
 

Lulus Proposal Tugas Akhir/Sidang Sarjana pada hari ……. <tanggal>, <bulan>, 
<tahun> 

(Times New Roman 12 pt, center, berada di tepi bawah halaman) 
+ Tanda tangan Dekan tidak diperlukan untuk proposal Tugas Akhir 
* Jika jurusan hanya memiliki 1 prodi, maka ditandatangani oleh kajur. 
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Lampiran 6. Format Abstrak/Abstract (ditulis pada halaman yang sama) 
 

ABSTRAK 
 (Times New Roman 14, center, bold, capital, dimulai 3 baris - masing-masing 1 spasi - dari tepi atas) 

 
Abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, 
abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, 
abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, 
abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, 
abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, abstrak, dst. 
(Times New Roman 12, justified, dimulai 3 baris - masing-masing 1 spasi - dari judul ABSTRAK) 
Kata kunci: kata kunci, kata kunci, kata kunci 
(Times New Roman 12, justified, dimulai 1 spasi setelah isi abstrak) 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 (Times New Roman 14, center, bold, capital, dimulai 6 baris - masing-masing 1 spasi - dari kata kunci abstrak 

Bahasa Indonesia) 
 

Abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, 
abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, 
abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, 
abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, 
abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, dst. 
(Times New Roman 12, justified, dimulai 3 baris - masing-masing 1 spasi - dari judul ABSTRAK) 
Kata kunci: kata kunci, kata kunci, kata kunci 
(Times New Roman 12, justified, dimulai 1 spasi setelah isi abstrak) 
 
 
Catatan: 

1. Ditulis dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris 
2. Ditulis antara 250-300 kata, menjelaskan secara padat dan singkat mengenai 

penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan, hasil-hasil penelitian yang 
signifikan dan manfaat yang didapat dari hasil penelitian. 

3. Kata kunci terdiri dari 3-6 kata yang signifikan dalam penelitian. 
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Lampiran 8. Contoh Kata Pengantar 
 

KATA PENGANTAR 
(Times New Roman 14, center, bold, capital, dimulai 3 baris - masing-masing 1 spasi - dari tepi atas) 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

”Pemanfaatan Minyak Jarak (Castor Oil) Teroksidasi untuk Pembuatan Membran 

Poliuretan”. Selawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad 

SAW. Penelitian ini menghasilkan membran poliuretan yang dapat diaplikasikan 

sebagai membran ultrafiltrasi dalam penjernihan air. 

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

memperoleh gelar Sarjana Sains di Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas 

Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara 

moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Mustanir, M. Sc, selaku Dekan Fakultas MIPA (Tidak diperlukan 

untuk Proposal TA). 

2. Bapak Dr. rer. nat. Rinaldi Idroes  selaku Ketua Jurusan Kimia. 

3. Ibu Dr. Ir. Marlina, M. Si. , selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Murniana, M. Si, 

selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan dan 

bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

4. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendukung penulis dari awal masa studi 

sampai penulisan Tugas Akhir ini selesai. 

5. Bapak dan Ibu Laboran, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan 

penelitian di laboratorium. 

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

     Banda Aceh, 1 Juli 2010 

 

 

       (Penulis)
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Lampiran 9. Format Daftar Isi 
DAFTAR ISI 

 
Halaman 

Halaman Judul ...........................................................................................................    i 
Halaman Pengesahan.................................................................................................   ii 
Kata Pengantar...........................................................................................................  iii 
Abstrak/Abstract........................................................................................................  iv 
Daftar Isi ....................................................................................................................   v 
Daftar Tabel...............................................................................................................  vi 
Daftar Gambar ...........................................................................................................   vii 
Daftar Lampiran ........................................................................................................  viii 
 
BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang ..................................................................................  1 
1.2. Rumusan Masalah .............................................................................  2 
1.3. Maksud dan Tujuan............................................................................  3 
1.4. Hipotesis (jika ada) ............................................................................  4 
1.5. Manfaat Penelitian .............................................................................  5 

 
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN (disesuaikan dengan kebutuhan) 

2.1. Teori A...............................................................................................  6 
2.2. Teori B ...............................................................................................  7 
2.3. Teori C ...............................................................................................  8 
2.4. Teori D...............................................................................................  9 

 
BAB III  METODE PENELITIAN (disesuaikan dengan kebutuhan) 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian .............................................................  10 
3.2. Alat dan Bahan ..................................................................................  11 
3.3. Cara Kerja ..........................................................................................  12 
3.4. Analisis Data .....................................................................................  13 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.Hasil Dan Pembahasan 1.....................................................................  14 
4.2.Hasil Dan Pembahasan 2 ....................................................................  15 
4.3.Dst ......................................................................................................  16 

 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan .........................................................................................  17 
5.2.Saran....................................................................................................  18 

 
DAFTAR KEPUSTAKAAN ...................................................................................  19 
 
LAMPIRAN ............................................................................................................  20 
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Lampiran 10. Format Biodata Mahasiswa 
 

BIODATA 
 

1. Nama   : 

2. Tempat & tanggal lahir  : 

3. Alamat   : 

4. Nama Ayah  : 

5. Pekerjaan Ayah  : 

6. Nama Ibu   : 

7. Pekerjaan Ibu  : 

8. Alamat Orang Tua : 

9. Riwayat Pendidikan : 

10.  

Jenjang Nama Sekolah Bidang 
studi Tempat Tahun 

Ijazah 
SD     
SLTP     
SLTA     
Diploma     

 
11. Karya Tulis 

No. Judul Tahun Penerbit 
1.    
2.    

 
 
       Banda Aceh, ……. 
        
 
 
 
       Nama Mahasiswa  
       NIM. 
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Lampiran 11. Satuan Sistem International 
 

No. Satuan Nama Lambang 
 Satuan Dasar   

1. panjang meter m 
2. massa kilogram kg 
3. waktu detik s 
4. arus listrik ampere A 
5. suhu termodinamika kelvin K 
6. jumlah zat mol mol 
7. terik cahaya kandela cd 
    
 Satuan Tambahan   

1. sudut datar radian rd 
2. sudut ruang steradian sr 
    
 Satuan Turunan   

1. energi joule J 
2. gaya newton N 
3. tekanan pascal Pa 
4. tenaga watt W 
5. muatan listrik coulomb C 
6. perbedaan potensi listrik volt V 
7. tahanan listrik ohm Ω 
8. konduksi listrik siemens S 
9. kapasistas listrik farad F 

10. aliran magnetik weber Wb 
11. induksi henry H 
12. Kerapatan aliran magnet tesla T 
13. aliran luminan lumen lm 
14. iluminasi lux Lx 
15. frekwensi hertx Hz 
16. takaran serapan radiasi gray Gy 

17. 
aktivitas (dari sumber 
radioaktif; transformasi 
nuklir per satuan waktu) 

becquere Bq 

18. takaran serapan radiasi gray Gy 
19. Kesetaraan dosis sievert Sv 
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Lampiran 12. Lambang Matematika 
 

Pernyataan Lambang 

Sama dengan = 

Tidak sama degan ≠ 

identik dengan ≡ 

berhubungan dengan ~ 

kira-kira sama dengan ≈ 

mendekati → 

secara asimtot sama dengan ≅ 

proporsional terhadap α 

takhingga ∞ 

lebih kecil dari < 

lebih besar dari > 

lebih kecil atau sama dengan ≤ 

lebih besar atau sama dengan ≥ 

jauh lebih kecil dari « 

jauh lebih besar dari » 

tambah + 

kurang - 

lebih kurang ± 

bagi : atau / 

kali . atau x 
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Lampiran 13. Singkatan yang Umum Digunakan dalam Taksonomi 
 
Singkatan Istilah Arti 
bv. 
Comb. Nov. 
Corrig. 
cv. 
emend. 
fam. nov. 
f. sp. 
gen. nov. 
nom. approb. 
nom. cons. 
nom. nov 
nom. nud. 
nom. rej. 
nom. rej. 
pv. 
sp. 
sp. nov. 
spp. 
subsp. 
var.* 
var. nov.* 

biovar 
combinatioa nova 
corrigendum 
cultivar 
emendavit 
familia nova 
forma specialis 
genus vonum 
nomen approbatum 
nomen conservandum 
nomen novum 
nomen nudum 
nomen rejiciendum 
nomen revictum 
pathovar 
species (sing.) 
species nova 
species (pl.) 
subspecies 
varietas 
varietas nova 
 

varietas biologi 
kombinasi baru 
dikoreksi 
varietas khusus untuk tanaman 
dikoreksi dengan penambahan 
famili baru 
forum khusus 
genus baru 
nama yang dibuktikan 
nama yang dipertahankan 
nama baru 
nama yang tidak dipertelakan 
nama yang ditolak 
nama yang dihidupkan kembali 
varietas pathogen 
satu spesies 
spesies baru 
banyak spesies 
subspecies 
varietas 
varietas baru 

* Tidak digunakan pada nama bakteri 
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Lampiran 14. Nama-nama Unsur Kimia dan Lambangnya 
 

Bahasa Asing Bahasa Indonesia Lambang Bahasa Asing Bahasa Indonesia Lambang 
Actinium Aktinium Ac Mendelevium Mendelevium Md 
Aluminum Aluminium Al Mercury Merkurium (Raksa) Hg 
Americium Amerisium Am Molybdenum Molibdenum Mo 
Antimony 
(Stibium) 

Stibium (Antimoni) Sb Neodymium Neodimium Nd 

Argon Argon Ar Neon Neon Ne 
Arsenic Arsenik As Neptunium Neptunium Np 
Astatine Astatin At Nickel Nikel Ni 
Barium Barium Ba Niobium Niobium Nb 
Berkelium Berkelium Bk Nitrogen Nitrogen N 
Beryllium Berilium Be Nobelium Nobelium No 
Bismuth Bismut Bi Osmium Osmium Os 
Boron Boron B Oxigen Oksigen O 
Bromine Bromin Br Palladium Paladium Pd 
Cadmium Kadmium Cd Phosphorus Fosforus P 
Calcium Kalsium Ca Paltinum Paltinum Pt 
Californium Kalifornium Cf Plutonium Plutonium Pu 
Carbon Karbon C Polonium Polonium Po 
Cerium Serium Ce Potassium Kalium K 
Cesium Sesium Cs Praseodymium Praseodimium Pr 
Chlorine Klorin Cl Promethium Prometium Pm 
Chromium Kromium Cr Protactinium Protaktinium Pa 
Cobalt Kobalt Co Radium Radium Ra 
Copper (Cuprum) Kuprum (tembaga) Cu Radon Radon Rn 
Curium Kurium Cm Rhenium Renium Rn 
Dysprosium Disprosium Dy Rhodium Radium Rh 
Einsteinium Einsteinium Es Rubidium Rubidium Rb 
Erbium Erbium Er Ruthenium Rutenium Ru 
Europium Europium Eu Samarium Samarium Sm 
Fermium Fermium Fm Scandium Skandium Sc 
Flourine Fluorin F Selenium Selen Se 
Francium Fransium Fr Silicon Silikon Si 
Gadolinium Gadolinium Gd Silver 

(Argentum) 
Argentum (Perak) Ag 

Gallium Galium Ga Sodium Natrium Na 
Germaniun Germanium Ge Strontium Strontium Sr 
Gold (Aurum) Aurum (Emas) Au Sulfur 

(Sulphur) 
Sulfur (Belerang) S 

Hafnium Hafnium Hf Tantalum Tantalum Ta 
Helium Helium He Technetium Teknetium Tc 
Holmium Holmium Ho Tellurium Telurium Te 
Hydrogen Hidrogen H Terbium Terbium Tb 
Indium Indium In Thallium Talium Tl 
Iodine Iodin I Thorium Torium Th 
Iridium Iridium Ir Thulium Tulium Tm 
Iron (Ferrum) Ferum (Besi) Fe Tin (Stanum) Stanum (Timah) Sn 
Krypton Kripton Kr Titanium Titanium Ti 
Kurchatovium Kurkatovium Ku Tungsten Tungsten W 
Lanthanum Lantanum La Uranium Uranium U 
Lawrencium Lawrensium Lw Vanadium Vanadium V 
Lead (Plumbum) Plumbum 

(Timbel) 
Pb Xenon Xenon Xe 

Lithium Litium Li Ytterbium Iterbium Yb 
Lutetium Lutetium Lu Yttrium Itrium Y 
Magnesium Magnesium Mg Zink Zink Zn 
Manganese Mangan Mn Zirconium Zirkonium Zr 
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Lampiran 15. Rincian Biaya Penelitian 
 
 

 
PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN TUGAS AKHIR 

(menjadi bagian dalam Bab 3 Metode Penelitian pada Proposal Penelitian) 
 

 

No. Jenis Pengeluaran*) Unit Harga 
satuan (Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

Administrasi   

• ATK   

• Pengetikan   

• Penggandaan/foto copy   

• Pencetakan   

1. 

• Pengiriman dan surat-
menyurat 

Rim, lembar, 
jilid, buah 

dll. 

  

Bahan dan peralatan (rincikan)   

• Bahan habis pakai    
2. 

• Peralatan  

g, kg, l, buah, 
set, ekor dll. 

  

Operasional penelitian:   

• Analisis data   

• Laboratorium   

• Pengolahan data, editing   

3. 

• Pencarian literatur 

Sampel, hari, 
jam dll. 

  

Survey (jika ada)   

• Perjalanan   

• Konsumsi   

4. 

• Akomodasi 

Hari, kali, pp 
dll. 

  

 TOTAL BIAYA   
 
*) Tambahkan sesuai keperluan 



 


