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Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir Daring 

Program Studi Statistika FMIPA UNS 
 

Pelaksanaan Tugas Akhir mengikuti prosedur sesuai dengan yang terdapat di link 

https://statistika.mipa.uns.ac.id/akademik/tugas-akhir/prosedur-tugas-akhir/ 

Pelaksanaan tahap Proposal, Seminar, dan Ujian mengikuti prosedur yang telah tersedia. 

Dikarenakan situasi terkini, maka diperlukan penyesuaian untuk pelaksanaan tugas akhir 

secara daring, sebagai berikut. 

 

Proposal TA 

1. Mahasiswa yang akan mengajukan proposal TA harus memenuhi syarat pendaftaran dan 

mendaftar ke Komisi TA (Dra. Respatiwulan, M.Si.) dengan mengirimkan: 

o Draft proposal (pdf) 

o KHS (pdf) 

o Nama Dosen Metopen 2 

o Nama Dosen PA 

2. Mahasiswa yang telah melengkapi persyaratan TA dan telah menerima informasi 

mengenai dosen penguji proposal TA dapat menghubungi dosen terkait penjadwalan 

pelaksanaan ujian proposal TA dan mengisi link https://bit.ly/ProposalTAStatUNS 

3. Mahasiswa melaksanakan ujian proposal secara daring melalui media video conference 

(Zoom meeting, Google meet, Skype, dsb.) 

4. Mahasiswa mengirimkan berkas ujian proposal (draft proposal, form penilaian, form 

catatan, berita acara) dan bahan tayang berupa video (asynchronous) atau PPT 

(synchronous) sesuai metode presentasi yang dipilih tiga hari sebelum ujian proposal. 

5. Mahasiswa menyiapkan link video conference untuk ujian proposal kemudian 

mengirimkannya kepada dosen penguji sehari sebelum ujian proposal. 

6. Ujian proposal dilaksanakan selama maksimal 60 menit, dengan rincian: 

o 15 menit presentasi 

▪ Presentasi synchronous: langsung saat sesi ujian. 

▪ Presentasi asynchronous: video presentasi, sesi ujian proposal langsung dimulai 

dengan tanya jawab. 

o 45 menit tanya jawab 

7. Mahasiswa merekam sesi ujian sebagai bukti pelaksanaan ujian proposal. 

8. Setelah dinyatakan layak, proposal TA yang sudah direvisi dikumpulkan paling lambat 

dua minggu setelah pelaksanaan ujian proposal dengan persetujuan dosen penguji. Revisi 

dikirimkan ke Komisi TA (Dra. Respatiwulan, M.Si.) dan Dosen Penguji. 

9. Periode pelaksanaan TA dihitung mulai ujian proposal. 
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Pembimbingan TA 

1. Mahasiswa mulai melaksanakan dan menulis TA setelah menyelesaikan revisi proposal 

TA. 

2. Mahasiswa melakukan bimbingan minimal 12 kali untuk kedua pembimbing. Teknis 

pembimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan dosen pembimbing. 

Bimbingan daring dilakukan dengan menggunakan media video conference, voice call, 

chat, dsb. 

3. Mahasiswa mengisi form bimbingan yang telah disediakan dan ditandatangani dosen 

pembimbing. 

4. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan TA, membuat laporan TA dengan mengacu 

pada Pedoman Penulisan TA. 

 

 

Seminar TA 

Seminar TA dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

o Seminar Hasil di Prodi 

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan Seminar Hasil di Prodi dapat mengunduh berkas 

seminar di web Prodi. 

2. Seminar TA dilaksanakan secara daring melalui media video conference (Zoom 

meeting, Google meet, Skype, dsb.) 

3. Mahasiswa menyiapkan: 

• Link video conference 

• Bahan tayang berupa PPT untuk synchronous atau video untuk asynchronous. 

• Artikel ilmiah (maks 15 halaman) 

4. Mahasiswa mengirimkan undangan seminar berisi link video conference, artikel ilmiah, 

dan bahan tayang kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas tiga hari sebelum 

seminar dilaksanakan. 

5. Mahasiswa mengunggah artikel di drive, kemudian membagikan link artikel ke peserta 

seminar bersama dengan link video conference sehari sebelum seminar dilaksanakan. 

6. Seminar TA dihadiri oleh dosen pembimbing, pembahas, dan minimal 5 mahasiswa. 

7. Dosen pembahas menjadi ketua penguji saat ujian skripsi. 

8. Seminar dilaksanakan selama 60 menit, dengan rincian: 

• 15 menit presentasi 

• Presentasi synchronous: langsung saat sesi ujian. 

• Presentasi asynchronous: video presentasi, sesi seminar hasil langsung dimulai 

dengan tanya jawab. 

• 45 menit tanya jawab 

9. Mahasiswa merekam sesi sebagai bukti pelaksanaan seminar. 

10. Setelah melaksanakan seminar, mahasiswa mengisi link http://bit.ly/SemhasStatUNS 

dengan mengunggah berita acara pelaksanaan Seminar TA. 

https://statistika.mipa.uns.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/PedomanTA_23Sept19.doc
http://statistika.mipa.uns.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/BERKAS_SEMINAR_TA.docx
http://statistika.mipa.uns.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/BERKAS_SEMINAR_TA.docx
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11. Mahasiswa memperbaiki artikel ilmiah dan bahan tayang, maksimal dua minggu 

setelah pelaksanaan seminar, kemudian dikirimkan ke Komisi TA (Dr. Hasih Pratiwi), 

dosen pembimbing dan dosen pembahas. 

o Seminar Nasional dan Seminar Internasional 

1. Mahasiswa dapat mengikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan secara daring dan 

akan mendapatkan nilai 85. 

2. Mahasiswa dapat mengikuti Seminar Internasional yang diselenggarakan secara daring 

dan akan mendapatkan nilai 90. 

3. Sebelum melaksanakan seminar di luar Prodi, mahasiswa wajib melaksanakan 

praseminar, yaitu dengan mempresentasikan makalah dan bahan tayang kepada dosen 

pembimbing 1 dan pembimbing 2. Presentasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

video conference. 

4. Mahasiswa merekam sesi praseminar sebagai bukti pelaksanaan praseminar. 

5. Setelah melaksanakan praseminar, mahasiswa memperbaiki makalah dan bahan 

tayang, kemudian mengisi link  http://bit.ly/PraseminarStatUNS  

6. Setelah melaksanakan seminar, mahasiswa mengisi link http://bit.ly/SemhasStatUNS 

dengan mengunggah sertifikat dan makalah seminar. 

 

 

Ujian Skripsi 

1. Mahasiswa mendaftar ujian skripsi ke Komisi TA (Dr. Sri Subanti) dengan melengkapi 

berkas ujian skripsi sebagai berikut: 

o Transkrip nilai 

o KRS (memuat TA) 

o Sertifikat/Berita acara seminar 

o Artikel 

o Bukti pembayaran SPP 

o Bukti pembimbingan 

o Laporan skripsi 

2. Ujian bersifat tertutup, dihadiri oleh mahasiswa teruji, dosen pembimbing, dan dosen 

penguji. 

3. Mahasiswa melaksanakan ujian secara daring melalui media video conference (Zoom 

meeting, Google meet, Skype, dsb.) 

4. Mahasiswa mengisi link pada form https://bit.ly/UjianSkripsiStatUNS 

5. Mahasiswa menyiapkan: 

o Link video conference 

o Bahan tayang (PPT, video, dsb.) 

o Laporan skripsi 

6. Mahasiswa mengirimkan undangan ujian skripsi berisi laporan skripsi kepada dosen 

penguji satu minggu sebelum ujian dilaksanakan. 

7. Mahasiswa mengirimkan link video conference dan bahan tayang sehari sebelum ujian 

dilaksanakan. 

http://bit.ly/PraseminarStatUNS
http://bit.ly/SemhasStatUNS
https://bit.ly/UjianSkripsiStatUNS
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8. Mahasiswa melaksanakan ujian maksimal selama 100 menit dengan rincian: 

o 20 menit presentasi 

▪ Presentasi synchronous: langsung saat sesi ujian. 

▪ Presentasi asynchronous: video presentasi, sesi ujian proposal langsung dimulai 

dengan tanya jawab. 

o 70 menit tanya jawab 

o 10 menit membahas, menentukan dan menetapkan nilai ujian 

9. Mahasiswa merekam sesi ujian sebagai bukti pelaksanaan ujian skripsi. 

10. Mahasiswa mengirimkan revisi perbaikan skripsi ke dosen pembimbing dan cc ke e-mail 

Prodi (statistics@mail.uns.ac.id) maksimal satu bulan setelah ujian skripsi.  

mailto:statistics@mail.uns.ac.id

