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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & nama mata kuliah : KK.570 Tugas Akhir (4 sks) 

Topik bahasan                         : Pedoman Pembuatan Tugas Akhir 

Tujuan Pembelajaram umum  : Mahasiswa dapat menjelaskan pedoman pembuatan tugas akhir 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                   : 1 (satu) kali 

 

Perte- 

Muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performansi/indicator) 

Sub pokok bahasan dan 

rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

1. Mahasiswa dapat menjelas- 

kan rambu-rambu pembuat- 

an tugas akhir 

Pedoman pembuatan tugas 

Akhir : 

1.Rasional, tujuan dan fungsi 

   Tugas akhir 

2. Karakteristik Tugas akhir 

3.Ruang lingkup Tugas akhir 

4.Persyaratan mahasiswa pe- 

   serta pembuatan T.Akhir 

5.Struktur organisasi, tugas 

   dan tanggung jawab Badan 

   Bimbingan Pembuatan Tu- 

   gas akhir 

6 Peran dan tugas.Tim Dosen  

   Pengelola Pelaksanaan Pem 

   buatan Tugas akhir 

7.Peran dan tugas Dosen  

   pembimbing Tugas akhir 

8. Peran dan tugas Dosen     

    partisipan Tugas akhir 

Menyimak pengarah- 

an dari  Tim dosen, 

bertanya jawab, me- 

ngerjakan tugas dan  

berdiskusi 

Mencari /menemukan 

Masalah Tugas akhir 

 

Kuis lisan di akhir jam 

pelajaran 

OHP 

 

Pedoman Pem- 

Buatan Tugas 

Akhir Prodi  

PKK 

 

Struktur Kuriku- 

lum Prodi PKK. 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah :  KK.570 Tugas Akhir (4 sks) 

Topik bahasan                         : Masalah Tugas akhir 

Tujuan Pembelajaram umum  : Mahasiswa dapat menjelaskan masalah tugas akhir 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                   : 1 (satu) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performansi/indicator) 

Sub pokok bahasan dan  

rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

2. 1.Mahasiswa dapat menjelas- 

   kan Pengertian dan ciri-ciri  

   masalah tugas akhir 

 

2. Mahasiswa dapat menemu- 

   kan masalah Tugas akhir 

1.Pengertian dan ciri – 

    ciri masalah Tugas 

    akhir 

 

2. Cara mencari dan me- 

    nemukan masalah tu- 

    gas akhir 

a. Studi literature 

b. Studi lapangan 

c. Kajian teori 

d. Kajian dari nara 

Sumber 

e. Data lapangan 

f. Kajian materi 

Perkuliahan Ke- 

ahlian Prodi 

 

Menyimak pengarah- 

an dari  Tim dosen, 

bertanya jawab, me- 

ngerjakan tugas dan  

berdiskusi 

Mematangkan dan me- 

Mantapkan Masalah  

Tugas akhir yang dicari 

Dan ditemukan 

 

Kuis lisan di akhir jam 

pelajaran 

OHP 

 

Pedoman Pem- 

Buatan Tugas 

Akhir FPTK 

 

Buku MKK 

Prodi PKK 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah :  KK..570 Tugas Akhir (4 sks) 

Topik bahasan                         : Proposal Tugas Akhir 

Tujuan Pembelajaram umum  : Mahasiswa dapat menjelaskan Proposal Tugas akhir 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                   : 1 (satu) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performansi/indicator) 

Sub pokok bahasan dan  

rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

3. 1. Mahasiswa dapat menjelas- 

    kan pengertian proposal 

    tugas akhir 

 

2. Mahasiswa dapat menjelas- 

    kan prosedur pengajuan  

    proposal tugas akhir 

 

3.Mahasiswa dapat menyusun 

   Proposal Tugas akhir 

1.Pengertian proposal  

   Tugas akhir : 

     

 

2. Prosedur Pengajuan  

    Proposal tugas akhir 

 

 

3.Penyusunan Proposal 

   Tugas akhir : 

a. Usul judul 

b. Latar belakang  

Permasalahn 

c. Tujuan 

d.  Metode 

e. Daftar Pustaka 

f. Usul pembimbing 

 

Menyimak pengarah- 

an dari  Tim dosen, 

bertanya jawab, me- 

ngerjakan tugas dan  

berdiskusi 

Menyusun proposal 

Tugas akhir 

 

Kuis lisan di akhir  

pelajaran 

OHP 

 

Pedoman Tugas 

Akhir Prodi PKK 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah : KK..570 Tugas Akhir (4 sks) 

Topik bahasan                         : Kertas Kerja Tugas Akhir 

Tujuan Pembelajaram umum  : Mahasiswa dapat menjelaskan kertas kerja Tugas akhir 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                   : 1 (satu) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performansi/indicator) 

Sub pokok bahasan dan  

rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

4. 1. Mahasiswa dapat menjelas- 

    kan pengertian kertas kerja 

    tugas akhir 

 

2. Mahasiswa dapat menjelas- 

    kan langkah-langkah mem- 

    buat kertas kerja tugas akhir 

 

 

 

 

3. Mahasiswa dapat menyusun 

    Kertas kerja tugas akhir 

1.Pengertian kertas kerja 

   Tugas akhir 

 

 

2.Langkah-langkah pem- 

   buatan kertas kerja tu- 

   gas akhir 

   a. Penulisan 

   b. Pembimbingan 

 

 

3. Penyusunan kertas  

    Kerja tugas akhir 

a. Abstrak 

b. Pendahuluan 

c. Studi kepustakan 

d. Analisis Masalah 

e. Kesimpulan    

 

 

Menyimak pengarah- 

an dari  Tim dosen, 

bertanya jawab, me- 

ngerjakan tugas dan  

berdiskusi 

Menyusun  kertas 

Kerja Tugas akhir 

untuk dibahas dan 

dikonsultasikan pa- 

da dosen pembim- 

bing yang telah di- 

tunjuk  

 

Kuis lisan di akhir  

pelajaran 

OHP 

 

Pedoman Tugas 

Akhir Prodi 

PKK 

 

Pedoman Penu- 

Lisan karya 

Ilmiah 

 

Buku MKK 

Prodi PKK 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah :  KK..570 Tugas Akhir (4 sks) 

Topik bahasan                         : Persiapan Seminar Pembuatan Tugas akhir 

Tujuan Pembelajaram umum  : Mahasiswa dapat menjelaskan persiapan penyelenggaraan seminar pembuatan tugas akhir 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                   : 1 (satu) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performansi/indicator) 

Sub pokok bahasan dan  

rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

5. 1. Mahasiswa dapat mempersiap- 

     kan kertas kerja untuk disemi- 

     kan. 

 

2. Mahasiswa dapat mempersiap- 

    kan media untuk penayangan 

    langkah-langkah pembuatan 

    produk nyata tugas akhir 

 

3. Mahasiswa dapat mempersiap- 

    kan produk nyata tugas akhir 

    untuk ditampilkan 

 

4. Mahasiswa dapat mempersiap- 

    kan panitia pelaksana seminar 

    pembuatan tugas akhir 

1.Penyusunan kertas 

   kerja untuk disajikan 

   dalam seminar 

 

2.Pembuatan media un- 

    tuk penayangan lang- 

    kah langkah pembuat- 

    an produk nyata 

 

3.Pembuatan produk nya- 

   ta tugas akhir untuk di- 

   tampilkan 

 

4.Pembentukan panitia 

   Pelaksanaan seminar 

   Pembuatan tugas akhir 

 

 

Menyimak pengarah- 

an dari  Tim dosen, 

bertanya jawab, me- 

ngerjakan tugas dan  

berdiskusi 

Merancang pelak- 

sanaan seminar pem- 

buatan tugas akhir 

berkenaan dengan  

kertas kerja, penaya- 

ngan media, produk 

nyata dan kepanitiaan 

 

Kuis lisan di akhir jam 

pelajaran 

LCD 

 

Pedoman Pe- 

nulisan karya 

ilmiah 

 

Winarno,S. 

1084,Bab. 7 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah :  KK..570 Tugas Akhir (4 sks) 

Topik bahasan                         : Seminar Pembuatan Tugas Akhir 

Tujuan Pembelajaram umum  : Mahasiswa dapat menseminarkan kertas kerja tugas akhir 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                     9 (sembilan) kali: 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performansi/indicator) 

Sub pokok bahasan dan  

rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

6 s/d 

    14 

1.Mahasiswa dapat menyajikan 

   kertas kerja tugas akhir 

 

2.Mahasiswa dapat menyajikan 

   langkah-langkah pembuatan 

   Tugas akhir melalui penayang- 

   an media LCD 

 

3. Mahasiswa dapat menampil- 

    Kan produk nyata tugas akhir 

 

4. Mahasiswa dapat melaksana- 

    kan seminar pembuatan tugas 

    akhir 

 

5.Mahasiswa dapat mengevaluasi 

    Tugas akhir 

1.Temuan masalah pen- 

    didikan Tata boga 

    berkenaan dengan per- 

    bangan Iptek 

 

2. Solusi dsri masalah  

    yang ditemukan 

 

3. Pengayaan dan evaluasi 

    Temuan masalah dan  

    Solusinya berkenaan  

    dengan  Pendidikan Tata 

    Boga berkenaan dengan 

    Perkembangan Iptek 

     

 

Melaksanakan seminar 

Sesuai dengan peran, tu- 

gas dan prosedur yang  

sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

Mencatat segala 

Masukan untuk pe- 

nulisan Laporan tu- 

gas akhir 

 

Melakukan bombing- 

pada pembimbing  

yang telah ditunjuk 

 

Menyusun laporan  

Tugas akhir 

LCD 

 

Kertas kerja 

Tugas akhir 

 

Produk nyata 

Tugas akhir 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 


