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SOP  TUGAS AKHIR JURUSAN PKK FPTK UPI 

 

1. Rasional 

Dasar pemikiran penyusunan dan pembuatan tugas akhir di Jurusan PKK FPTK 

UPI merujuk pada pedoman pembuatan tugas akhir FPTK UPI  

a. bahwa kepesatan perkembangan teknologi perlu ditanggapi dan diikuti 

serta   dimanfatkan. 

b. Seorang sarjana dapat menggali dan atau menyerap sumber teknoogi, 

menuangkan dalam bentuk tulisan dengan etika kesarjanaannya sebagai 

ilmuwan dan mengkomunikasikannya kepada orang lain secara baik dan 

komunikstif 

Mahasiswa Jurusan PKK diharapkan tanggap terhadap perkembangan teknologi 

dengan senantiasa menyesuaikan topic-topik isi tugas akhirnya dengan perkembangan 

teknologi, minimal menyusun tugas akhir tersebut dengan mengkaitkannya dengan 

perkembangan teknologi..Dia harus menunjukan kesanggupannya menyerap 

perkembangan teknologi  dalam bentuk tulisan dan produk dan dapat mempertanggung 

jawabkan secara ilmiah dan mandiri. 

 

2. Tujuan 

             Tujuan umum dari tugas akhir ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan serta 

mengkomunikasikan secara komprehensif ilmu pengetahuan yang tercakup dalam mata 

kuliah keahlian program studi 

 

 3.Referensi 

Pedoman Mutu UPI 

Visi dan misi Jurusan PKK FPT UPI 

Rencana pengembangan Jurusan PKK FPTK UPI 

Kompetensi lulusan Jurusan PKK FPTK UPI  

Kurikulum Jurusan PKK FPTK UPI 

 

 4. Prosedur 

Tahap persiapan : 

a. Mahasiswa memenuhi persyaratan pembuatan  tugas akhir dalam bentuk tanda 

bukti kontrak kredit mata kuliah tugas akhir dan surat rekomendasi dari 

pembimbing akademik yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan 

telah lulus mata kuliah semester I s/d IV dan mata kuliah paket keahlian dengan 

jumlah 100 sks 

b. Mahasiswa mengkaji Pedoman pembuatan tugas akhir  sebagai acuan dalam 

menyusun proposal, kertas kerja , roduk nyata dan pelaksanaan seminar 

c. Mahasiswa melakukan Pengajuan proposal tugas akhir untuk dikaji oleh tim 

BBPTA untuk mendapat persetujuan 

d. Mahasiswa memperoleh pembimbing tugas akhir untuk pembuatan kertas kerja 

dan produk nyata 
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Tahap pelaksanaan 

a. Pembuatan kertas kerja  dan produk nyata dengan konsultasi secara teratur  

sampai mendapat persetetujuan pembimbing untuk diajukan seminar pada tim 

BBPTA 

b. Persiapan penyelenggaraan seminar di bawah bimbingan Tim Dosen Pengelola 

Pelaksanaan Pembuatan Tugas akhir termasuk pembuatan media untuk seminar 

c. Pelaksanaan seminar pembuatan tugas akhir untuk mendapat masukan dan 

evaluasi kertas kerja, produk nyata dan penyajian  

d. Penyusunan laporan pembuatan tugas akhir  setelah mendapat masukan dan 

evaluasi dari pelaksanaan seminar yang dikonsultasikan pada dosen 

pembimbing 

 

5. Evaluasi  

Penilaian tugas akhir dilakukan terhadap aspek – aspek seagai berikut : 

a. kertas kerja dari pembibing dan dua orang dosen partisipan  yang ditunjuk  

b. Produk nyata dari pembimbing dan dua orang dosen partisipan yang dtunjuk 

c. Penyajian dalam seminar oleh tim dosen pengelola pelaksanaa pembuatan tugas 

akhir 

d. Laporan tugas akhir tim pengelola pelaksanaan pembuatan tugas akhir 

Mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir selama 6 (enam) bulan terhitung dari 

mahasiswa tersebut menerima surat penunjukan pembimbing. Mahasiswa yang tidak 

dapat menyelesaikan tugas akhir pada waktu yang sudah ditentukan dapat mengajukan 

perpanjangan  selama satu bulan, dua minggu sebelum berakhir Mahasiswa yang tidak 

dapat menyelesaikan dalam waktu perpanjangan, dapat sanksi harus merubah judul dan 

pembimbing 

 

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI BBPTA JURUSAN PKK FPTK UPI 

 

 

KETUA JURUSAN 

 

 

KETUA 

SEKRETARIS 

BBPTA 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

PKK 

PENDIDIKAN TATA BOGA 

PENDIDIKAN TATA BUSANA 

 

TIM PENGELOLA                                                                                  DOSEN  

PELAKSANAAN                                                                                PEMBIMBING 
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PEMBUATAN TA.                                                                           PEMBUATAN TA 

 

 

 

 

MAHASISWA 

SOP SISTEM PERKULIAHAN TUGAS AKHIR S1 

JURUSAN PKK FPTK UPI 

 

 

RASIONAL 

 Kuliah Tugas akhir dijadwalkan seperti perkuliahan lainnya, selain 

diselenggarakan tatap muka antara dosen dan mahasiswa , juga mahasiswa perlu 

menampilkan dan mengkomunikasikan kertas kerja dan  produk nyata dalam bentuk 

seminar. Kertas kerja dan produk nyata merupakan penerapan pengetahuan dan 

keterampilan  secara komprehensif yang telah diperolehnya , baik dari perkuliahan 

maupun dari hasil pengalamannya. 

 

TUJUAN 

SOP ini bertujuan untuk : 

1. Memberikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan perkuliahan  

2. Sebagai Pedoman bagi dosen, asisten dan mahasiswa dalam 

menjalankan aktivitas perkuliahan. 

 

CAKUPAN 

SOP ini meliputi :  

1. Jenis kegiatan perkuliahan 

2. Pelaksana perkuliahan 

3. Kelembagaan perkuliaha 

4. Tatacara pelaksanaan perkuliahan 

5. Sarana dan prasarana perkuliahan. 

 

Jenis kegiatan Perkuliahan 

Perkuliahan tugas akhir di Jurusan PKK FPTK UPI dilaksanakan dalam bentuk :perku 

Perkuliahan regular dalam satu semester 

 

Kelembagaan Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan tugas akhir dikelola oleh satu tim dosen yang ditunjuk 

berdasarkan SK Dekan. Kelembagaan perkuliahan terdiri dsri : 

1. Penanggung jawab mata kuliah 

Dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan keahlian dan jabatan 

akademiknya ditugaskan menjadi penanggung jawab dan mengkoordinasikan 

penyelenggaraan perkuliahan. 

2. Dosen mata kuliah 

Dosen berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya ditugaskan untuk 

mengajar  

 

PROSEDUR 
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Persiapan 

1. BAAK bersama petugas jadual menyiapkan jadual perkuliahan dan disyahkan 

      dengan Keputusan Rektor sebelum jadual penyusunan rencana studi mahasiswa 

2. Tim pengajar mengadakan pertemuan persiapan perkuliahan yang meliputi 

Pembahasan GBPP,SAP, Kontrak Perkuliahan dan Bahan Ajar sebelum 

semester dimulai. 

3. Tim pengajar menerima daftar peserta kuliah dari BAAK, melalui Jurusan   

      selambat-lambatnya pada hari pertama perkuliahan 

4. Tim pengajar menyusun  jadual seminar tugas akhir dan mengumumkannya  

      kepada peserta seminar  

 

Pelaksanaan 

1. Dosen melaksanakan kegatan perkuliahan sesuai dengan jadual , minim 14 kali 

       pertemuan dalam satu semester 

2. Pada awal pertemuan dosen menyampaikan kontrak perkuliahan termasuk  

GBPP/SAP, an bahan ajar. 

3. Dosen menyampaikan materi kuliah sesuai dengan GBPP dan SAP 

4. Mahasiswa menandatangani daftar hadir 

5. Setelah memberikan kuliah dosen mengisi Berita Acara Pelaksanaan 

Perkuliahan 

6. Dosen dan satu wakil mahasiswa menandatangani Berta Acara Pelaksanaan 

Perkuliahan 

7. Dosen menyerahkan Berita Acara Pelaksanaan dan daftar hadir ke Tata Usaha 

Jurusan 

8. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan 

menyerahkan surat ijin tidak mengikuti dai jurusan kepada Dosen penanggung 

jawab mata kuliah selambat-lambatnya satu minggu setelah perkuliahan yang 

tidak diikutinya (pada hari perkuliahan berikutnya). 

9. Dosen yang berhalangan hadir karena alasan yang dibenarkan menurut 

peraturan melapor kepada penanggung jawab mata kuliah dan penanggung 

jawab mata kuliah menentukan satu dari dua alternatif solusi 

a. Dosen lain menggantikan pemberian kuliah pada waktu tersebut 

b. Dosen yang berhalangan hadir memberikan kuliah pengganti pada 

waktu lain yang disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa dan 

melaporkannya ke BAAK, melalui petugas jadual jurusan. 

10. Dosen berkoordinasi dengan petugas jadual Jurusan /Fakultas dalam melakukan  

      penggantian perkuliahan yang tidak dilaksanakan karena libur nasional dan 

      melaporkannya ke BAAK melalui Panitia Jadual Jurusan 

11. Dalam hal waktu kuliah bersamaan dengan hari libur nasional, Petugas jadual  

       jurusan akan menentukan waktu kuliah pengganti  berdasarkan pertimbangan  

             Dosen dan melaporkannya ke BAAK. 
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SISTEM PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

TUJUAN 

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai  : 

1. Prosedur evaluasi proses tugas akhir 

2. Persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi tugas akhir 

3. Waktu pelaksanaan proses evaluasi tugas akhir 

 

DEFINISI 

Evaluasi tugas akhir adalah proses untuk mendapatkan respon dari mahasiswa dan 

dosen tentang penilaian tugas akhir serta analisisnya, sebagai dasar-dasar langkah 

perbaikan untuk peningkatan kualitas tugas akhir 

 

REFERENSI 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 203 tentang Sisdiknas 

2. Praturan Pemerintah 

. Nomor 60 dan 61 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 

. Nomor 6 Tahun 2004 tentang UPI BHMN 

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

. Nomor 304/U/1999 

. Nomor 232/U/2000 Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil  

  Belajar Mengajar 

4. Keputusan Rektor tentang tata tertib Penyelenggaraan Pendidikan 

 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dan prosedur evaluasi tugas akhir ini meliputi : 

1. Evaluasi tugas akhir dilaksanakan pada kegiatan seminar meliput kertas kerja, 

penyajian kertas kerja dan produk nyata.Evaluasi hasil seminar dalam bentuk 

masukan , pertanyaan, komentar selama seminar untuk bahan perbaikan , 

dilakukan pada laporan tugas akhir, yang harus selesai dalam waktu dua 

minggu setelah penyelenggaraan seminar. 

2. Evaluasi kertas kerja dan produk nyata dilakukan oleh pembimbing , dosen 

partisipan yang ditunjuk pada seminar dan dosen mata kuliah tugas 

akhir.Laporan tugas akhir dilakukan oleh penanggung jawab mata kuliah tugas 

akhir. 

3. Nilai tugas akhir merupakan rata rata nilai kumulatif dari nilai yang diperoleh 

dalam penyelenggaraan seminar dan laporan tugas akhir. 

4. Dosen penanggung jawab mata kuliah mengumumkan nilai ke mahasiswa 

selambat-lambatnya dua minggu setelah laporan tugas akhir diserahkan pada 

penanggung jawab perkuliahan, melalui papan pengumuman di jurusan.Dosen 

penanggung jawab mata kuliah menyerahkan nilai ke jurusan selambat-

lambatya tiga minggu setelah laporan tugas akhir seluruh mhasiswa masuk, 

 

 

 

 

Catatan : Skala Penilaian terlampir 
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PENILAIAN PEMBUATAN TUGAS AKHIR 

 

Nama mahasiswa :…………………………….. 

Nim/Prodi                   :………………………………. 

Tgl.Seminar                :……………………………… 

 

Judul Tugas akhir       :………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

. 

No Aspek yang dinilai Nilai 

1. Kertas kerja Tugas akhir 

a.Latar belakang masalah 

b.Identifikasi masalah 

c.Pembatasan dan perumusan masalah 

d.Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 

e.Definisi operasional 

f.Metode Pembuatan Tugas Akhir 

g.Landasan teori 

h.Proses kerja/analisis permasalahan 

i.Kesimpulan dan implikasi 

j.Bahasa 

k.Pemanfaatan sumber pustaka 

 

 

2. Penyajian kertas kerja dalam seminar 

a.Persiapan dan pembukaan 

b.Kemampuan menyajikan kertas kerja 

c.Sikap ilmiah dalam prasaran,mengulas dan menjawab pertanyaan 

d.Tilikan komprehensif 

e.Penggunaan media 

 

 

3. 

 

Produk nyata 

a.Ide / desain 

b.Kesesuai produk dengan ide/desain 

c.Hasil produk 

 

 

Nilai        : Kertas kerja                                                   : 

                  Penyajian kertas kerja dalam seminar          : 

                  Produk nyata   

                                                     Nilai   akhir       : …………………..                                              

 

: 

                                                                                                 Penilai 

                                                                Dosen Pembimbing,Partisipan,Mata kuliah TA 

 

                                                                                     

 

                                                                                        (………………………)     
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PROSES PELAKSANAAN  KEGIATAN TUGAS AKHIR 

 

 

 

Cek jadwal perkuliahan                                              

1 

Siapkan Pedoman Tugas Akhir 

1 

Dosen dan mahasiswa masuk kelas 

1 

Lakukan pengabsenan 

1 

Isi Agenda perkuliahan 

1 

Sampaikan TIU/TIK 

1 

Sampaikan langkah Kegiatan Pembuatan Tugas Akhir 

1.Pengajuan Proposal 

2.Penyusunan kertas kerja 

3.Pembuatan Produk nyata 

4.Seminar Tugas akhir 

1 

Penyusunan Proposal Tugas Akhir 

Sampai mendapat persetujuan  

Dan mendapat pembimbing 

Penyusunan kertas kerja 

1 

Penyusunan kertas kerja 

Smpai mendapat persetujuan pembimbing 

Untuk diseminarkan 

1 

Pelaksanaan Seminar Tugas akhir 

1.Penyajian kertas kerja 

2.Display Produk nyata 

3.Masukan /evaluasi  

kertas kerja dan produk nyata 

1 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Sampai mendapat persetujuan  

1 

 

Evaluasi  dan Refleksi 

1 

 

 

Tugas Akhir Berkualitasl 
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