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Tugas Akhir ( TA ) adalah satu bukti akademik yang akan mengukur kemampuan 

serta pengetahuan peserta didik dalam mengikuti seluruh proses belajar di FSRD 

UNTAR. Mata kuliah berbeban 8 sks ini merupakan tugas komprehensif yang 

dikerjakan secara mandiri. Mahasiswa diminta untuk membuat satu portofolio 

lengkap selama satu semester penuh.  Portofolio ini memuat kelengkapan-

kelengkapan yang dipakai sebagai pembuktian akan penguasaan bidang 

keilmuan dan seni yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Portofolio TA harus 

dipamerkan dan diuji secara komprehensif oleh dewan penguji yang akan 

ditunjuk pada saat sidang. 

 

PERSYARATAN AKADEMIK PESERTA TUGAS AKHIR 

Mahasiswa yang mengajukan diri sebagai peserta tugas akhir, wajib memenuhi 

syarat akademik, yaitu: 

1. Telah menempuh semester 8 (delapan) dan sekurang-kurangnya 

menempuh 134 SKS 

2. Pelaksanaan Tugas Akhir dapat ditoleransi jika masih memiliki maksimal 

1 (satu) mata kuliah teori selain mata kuliah Kapita Selekta dan bukan 

mata kuliah praktika pada semester yang bersamaan. 

3. Telah mengajukan 2 proposal judul Tugas Akhir dan melengkapi berkas 

administrasi akademik (dapat dilihat dari http://tadkvuntar.wordpress.com). 

4. Tidak memiliki nilai D maupun E pada seluruh mata kuliah yang sudah 

ditempuh dan tercantum pada transkrip nilai. 

5. Jika ada mahasiswa yang diketahui masih memiliki lebih dari 2 mata 

kuliah teori atau mata kuliah praktek pada saat proses mata kuliah 

Tugas Akhir, maka nilai sidang akan dicabut/tidak sah. 

http://tadkvuntar.wordpress.com/


PROSEDUR TAHAPAN PELAKSANAAN MATA KULIAH TUGAS AKHIR 
Setelah mahasiswa dinyatakan lolos pada seleksi persyaratan akademik dan 

mendapat persetujuan atas usulan topik / judul proposal Tugas Akhir, maka 

mahasiswa dapat mulai melaksanakan proses bimbingan dengan melakukan 

tahapan dibawah ini: 

ALUR PROSES TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TAHAP PEMBENTUKAN KELOMPOK BIMBINGAN 

Mahasiswa akan dibagi dalam beberapa kelompok bimbingan. Setiap  

kelompok diwajibkan memilih satu orang yang akan menjadi Ketua 

Kelompok. Peran Ketua Kelompok adalah : 

a. Menjadi penghubung (contact person) kepada dosen pembimbing 

atau penguji. 

b. Menjadi penghubung (contact person) apabila terdapat 

pengumuman penting / mendadak yang diinformasikan oleh 

Sekretaris Koordinator TA yang nantinya akan diberitahukan kepada 

anggota kelompoknya. 

c. Mengambil berkas formulir Evaluasi 1, 2, 3 atau berkas lainnya sesuai 

dengan pengumuman. 

 



2. TAHAP ASISTENSI 

a. Proses asistensi dilakukan satu kali asistensi dalam setiap minggu 

dengan dosen pembimbing kelompok masing-masing 

b. Waktu dan lokasi pembimbingan dan asistensi disesuaikan dengan 

dosen pembimbing masing-masing kelompok. Ketua kelompok menjadi 

koordinator untuk menghubungi dosen pembimbing kelompoknya.  

c. Setiap kali proses asistensi mahasiswa wajib untuk membawa dan 

mengisi kolom asistensi yang ditantdatangani oleh dosen pembimbing 

d. Di luar jadwal asistensi yang disepakati, pembimbing berhak menolak 

asistensi. 

e. Peserta dapat pula melakukan asistensi dengan dosen selain 

Pembimbing, apabila dosen yang bersangkutan tidak keberatan. 

f. Bila ada pembimbing / mahasiswa tidak hadir lebih dari tiga kali 

berturut-turut dari waktu yang telah dijadwalkan tanpa konfirmasi / 

pemberitahuan / izin, mohon untuk tidak ragu melaporkan kepada 

Koordinator Tugas Akhir sebagai bahan evaluasi kelompok Tugas Akhir 

(laporan bisa disampaikan via email ke tadkvuntar@gmail.com). 

g. Peserta Tugas Akhir wajib asistensi minimal 18 kali dengan dosen 

pembimbingnya selama proses Tugas Akhir berlangsung (Evaluasi I – III) 

dihitung dari tanda tangan pembimbing. 

h. Hal ini berlaku proposional. Contoh ideal, Evaluasi I = 8 kali, Evaluasi II = 

8 kali, dan Evaluasi III = 8 kali). Jumlah asistensi seperti di atas dapat 

dipertimbangkan kembali bila dari pihak pembimbing sendiri yang tidak 

memenuhi kehadiran mereka sehinga menyebabkan jumlah kehadiran 

tersebut tidak dapat terpenuhi (dilaporkan segera ke Koordinator Tugas 

Akhir DKV). 

i. Buku asistensi berfungsi sebagai bukti asistensi dan mencatat saran-

saran pembimbing kepada peserta sehingga peserta harus membawa 

mailto:tadkvuntar@gmail.com


buku tersebut saat asistensi, evaluasi, dan dikumpulkan pada saat 

Evaluasi III. 

j. Penghitungan absensi dan asistensi berfungsi sebagai ukuran kuantitatif 

proses Tugas Akhir yang akan dipertimbangkan dalam Evaluasi III, 

berlaku untuk peserta dan pembimbing. 

k. Bila peserta kurang dari 18 kali kehadiran sampai Evaluasi III sesuai 

dengan jadwal asistensi, hal ini akan menjadi pertimbangan kelayakan 

peserta untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir. 

 

3. TAHAP EVALUASI 

a. Evaluasi dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh program 

studi (lihat kalender akademik dalam buku asistensi) 

b. Waktu dan lokasi proses Evaluasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan 

dengan dosen pembimbing masing-masing. 

c. Terdapat form penilaian yang harus dibawa pada saat Evaluasi untuk 

diberikan dan di isi oleh dosen pembimbing masing-masing. 

d. Form penilaian Evaluasi akan dibagikan melalui koordinator kelompok 1 

(satu) minggu sebelum Evaluasi dilakukan. Pengambilan form dilakukan 

di Studio Tugas Akhir Lt. 6 dengan sekretaris koordinator TA. Waktu 

pengambilan akan diumumkan di wordpress TA. 

 

4. EVALUASI I – PENULISAN DAN SKETSA 

a. Evaluasi I membahas Skripsi Pangantar TA Bab I – III. Dalam Evaluasi I ini 

dosen yang bertindak sebagai penguji / evaluator adalah kedua dosen 

pembimbing TA, waktu minimal 1 bulan sesudah proposal disetujui.  

b. Penilaian terdiri dari : penilaian penulisan Bab 1 + 2 + 3 1/2 dan asistensi 

minimal 7 kali dalam satu bulan. (asistensi dihitung dari jumlah tanda 

tangan kedua dosen pembimbingnya). 



c. Bobot nilai Evaluasi I sebesar 15% dari nilai total Tugas Akhir. Setiap 

peserta Tugas Akhir mendapat 2 (dua) nilai untuk Evaluasi I (dari kedua 

dosen pembimbing). 

 

5. EVALUASI II – KOMPREHENSIF 

a. Evaluasi II menguji penguasaan dan penulisan Skripsi Pengantar TA 

hingga bab IV beserta sketsa awal dari desain (rough design). Dalam 

Evaluasi II ini dosen yang bertindak sebagai penguji adalah dosen 

pembimbing dan dosen penguji dari kelompok lainnya, waktu minimal 1 

bulan sesudah Evaluasi I.  Secara kuantitatif jumlah sketsa minimum 

harus ada sebanyak 75 persen dari yang tertera di Skripsi.  

b. Nama Penguji kelompok yang akan mengevaluasi akan diberitahukan 

melalui pengumuman Tugas Akhir. 

c. Penilaian terdiri dari: penilaian Bab 3 – Bab 4 dan sketsa visual yang 

sudah mencapai 50% serta penilaian asistensi minimal 7 kali dalam 

satu bulan (asistensi dihitung dari jumlah tanda tangan dosen 

pembimbingnya dari Eva I - Eva II). 

d. Bobot nilai Evaluasi II sebesar 15% dari nilai total Tugas Akhir. Setiap 

peserta Tugas Akhir mendapat 4 (empat) nilai untuk Evaluasi II (dari dua 

dosen pembimbing dan dua dosen penguji). 

 

6. EVALUASI III – PRA SIDANG 

a. Evaluasi III bersifat seperti sidang kecil yang membahas comprehensive 

design. Dosen penguji pada Evaluasi III adalah dosen yang sama dengan 

dosen pada saat Evaluasi II yang lalu. Jumlah minimum komprehensif 

harus ada sebanyak 75 persen dari media yang dipilih. Evaluasi III adalah 

prasidang yang akan menentukan dapat / tidaknya mahasiswa 

mengikuti sidang TA waktu minimal 1 bulan setelah Evaluasi II. 



b. Penilaian terhadap penulisan Bab 1 – 5 dan sketsa visual yang sudah 

mencapai 100%. 

c. Sketsa dibuat dengan ukuran A4 pada 1 (satu) album clear holder hitam. 

Buku asistensi dikumpulkan ke Sekretaris Koordinator Tugas Akhir DKV 

pada saat Evaluasi III berlangsung (asistensi minimal 18 tanda tangan 

Pembimbing dari Eva I - Eva III). 

d. Bobot nilai Evaluasi III sebesar 20% dari nilai total Tugas Akhir. Setiap 

peserta Tugas Akhir mendapat 4 (empat) nilai untuk Evaluasi III (dari dua 

dosen pembimbing dan dua dosen penguji). 

 

7. TAHAP PERSIAPAN SIDANG 

a. Setelah Evaluasi III dilakukan maka akan terdapat briefing ke-3 untuk 

persiapan sidang TA 

b. Mahasiswa yang berhak ikut sidang adalah mahasiswa yang telah 

mengikuti seluruh proses asistensi (dengan jumlah asistensi minimal 18 

kali) dan proses Evaluasi 1,2,3. 

c. Pada briefing tersebut akan diumumkan berbagai kelengkapan dan 

persiapan serta tata cara pelaksanaan sidang yang akan dilakukan. 

 

8. TAHAP PELAKSANAAN SIDANG 

a. Setiap peserta Tugas Akhir wajib menyerahkan Penulisan Tugas Akhir  

dan dikumpulkan sebanyak 4 (empat) copy ke Sekretariat FSRD Lt. 4 

dengan petugas yang telah ditentukan (2 minggu sebelum pelaksanaan 

Sidang Tugas Akhir). 

b. Setiap peserta Tugas Akhir akan disidang oleh 2 dosen Penguji dan 2 

dosen Pembimbing untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja Tugas 

Akhirnya. 

c. Peserta Tugas Akhir wajib membawa kelengkapan sidang, meliputi: 1. 

Konsep, 2. Display Karya Tugas Akhir, 3. Clear holder yang berisi proses 



visual, Surat  Pernyataan Pernyataan Karya di atas materai, dan 4 Lembar 

Pengesahan. 

 

9. KOMPONEN PENILAIAN TUGAS AKHIR 

Nilai 

 

Angka 
Penilaian 

Nilai 
Huruf Predikat 

Evaluasi I 
Evaluasi II 
Evaluasi III 
Sidang 
Total 

15% 
15% 
20% 
50% 

100% 

80 – 100,0 
70 – 79,99 
56 – 69,99 
45 – 55,99 
00 – 44,99 

A 
B 
C 
D 
E 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Sangat Kurang 
 

10. PENGUMUMAN HASIL SIDANG 

Satu minggu setelah sidang hari terakhir berlangsung, hasil keseluruhan nilai 

Mata Kuliah Tugas Akhir akan diumumkan. 

  

11. PENGUMPULAN PENULISAN HARD COVER 

Setelah dinyatakan lulus pada pengumuman nilai hasil sidang, mahasiswa 

melakukan proses revisi penulisan sesuai dengan masukan saat sidang atas 

petunjuk pembimbing. 

 

12. YUDISIUM 

Setelah mahasiswa mengumpulkan hard cover penulisan, mahasiswa dapat 

mengikuti proses yudisium dan akan mendapat surat yudisium atau surat 

keterangan lulus, yang dapat dipergunakan sebagai tanda kelulusan 

sementara dan pendaftaran wisuda. Sampai saat yudisium, apabila terdapat 

mahasiswa yang belum mengumpulkan hard cover penulisan, maka surat 

yudisiumnya akan ditahan sampai penulisan hard cover dikumpulkan. 

 

 

 



13. KELULUSAN TUGAS AKHIR 

a. Setelah mengikuti sidang dan dinyatakan lulus, setiap peserta Tugas Akhir 

wajib menyerahkan 1 DVD dan portofolio yang dikumpulkan pada waktu 

yang ditentukan. Adapun ketentuan DVD dan portofolio dapat dilihat 

pada tadkvuntar.wordpress.com. 

b. Seluruh Pembimbing dan Penguji akan membahas langsung hasil Sidang 

Tugas Akhir untuk menentukan, siapa saja yang berhak dan tidak berhak 

lulus Sidang Tugas Akhir di Ruang Sidang. 

 

14. KETENTUAN LAIN-LAIN 

a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian proses Evaluasi 1, 2, 3 

b. Bagi mahasiswa yang berhalangan hadir pada saat Evaluasi diberikan 

dispensasi untuk mengikuti Evaluasi susulan. Mahasiswa yang diberikan 

kebijakan tersebut adalah HANYA : 

• Mahasiswa yang SAKIT, dengan menunjukkan SURAT 

KETERANGAN DOKTER dan HASIL LABORATORIUM ASLI kepada 

program studi. 

• Terdapat keluarga yang meninggal dengan menunjukkan SURAT 

KETERANGAN KEMATIAN kepada program studi. 

Kemudian mahasiswa akan mendapat memo atau surat 

keterangan izin mengikuti Evaluasi susulan yang harus diberikan 

kepada dosen pembimbing kelompok bersangkutan. 

c. Mahasiswa yang berhenti atau tidak melanjutkan proses TUGAS AKHIR 

sebelum waktunya (pada semester berlangsung) wajib melapor 

dengan membuat surat pernyataan mundur dan alasan pengunduran 

diri. 

 

 

 



15. INFORMASI DAN PENGUMUMAN 

Setiap pengumuman akan diinformasikan melalui website: 

www.tadkvuntar@wordpress.com, apabila terdapat pertanyaan dapat 

dikirimkan melalui email tadkvuntar@gmail.com   

 

16. RUANG STUDIO TUGAS AKHIR LT. 6 

Mahasiswa dapat mempergunakan Studio Tugas Akhir yang berada di lantai 

6 untuk proses asistensi ataupun Evaluasi. Kunci ruangan dapat diambil di 

Ruang PLPI dengan mengisi daftar peminjaman. 

 

http://www.tadkvuntar@wordpress.com/
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