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Mata Kuliah  : Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Kode Mata Kuliah : POR 213 

 

Materi: Pengertian Tugas Akhir 

Makna dan Tujuan Tugas Akhir 

Tugas akhir adalah karya tulis mahasiswa yang menunjukkan kulminasi proses berpikir 

ilmiah, kreatif, integratif, dan sesuai dengan disiplin ilmunya yang disusun untuk 

memenuhi persyaratan kebulatan studi dalam program dan jenjang pendidikan yang ada di 

lingkungan tempat studi (UNY). Tugas akhir disusun dengan tujuan memberi kesempatan 

kepada mahasiswa agar dapat memformulasikan ide, konsep, pola berpikir, dan 

kreativitasnya yang dikemas secara terpadu dan komprehensif, dan dapat 

mengkomunikasikan dalam format yang lazim digunakan di kalangan masyarakat ilmiah. 

Bentuk Tugas Akhir 

Bentuk tugas akhir ada 2, yaitu: 

1. Tugas Akhir Skripsi (TAS).  

Skripsi adalah karya tulis mahasiswa yang menekankan pada proses dan pola berpikir 

ilmiah, didasarkan pada hasil penelitian sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan. 

2. Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).  

Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS) diantaranya: 1) Makalah ilmiah sebagai karya tulis 

mahasiswa hasil analisis suatu karya produk, desain teknologi atau seni yang 

menekankan pada kajian kritis, atau gagasan inovatif berdasarkan penguasaan materi 

program studi tertentu secara komprehensif sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan, dan 2) Karya desain teknologi atau seni adalah produk 

yang menekankan pada penemuan, pengembangan, aplikasi, dan penyempurnaan ilmu 

pengetahuan, teknologi atau seni yang bersifat terapan dan praktis, baik berupa produk 
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benda jadi, prototipe, rancang bangun, atau karya seni, yang disertai dengan deskripsi 

ilmiah tentang karya tersebut. 

Penyusunan tugas akhir perlu menghargai integritas dan humanitas kajian yang 

mencakup tiga bidang pokok, yaitu:  

1. Proteksi subjek dari hal-hal yang merugikan, baik fisik, mental dan sosial. 

2. Menghargai hak-hak subjek untuk mengetahui hakikat dan tujuan penelitian dan hak 

untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk berpartisipasi. 

3. Menghargai terhadap rahasia pribadi subjek. 

Pertimbangan etis yang perlu dipenuhi penyusun tugas akhir,diantaranya: 

1. Kejujuran akademik  

• Mencantumkan secara jelas semua sumber yang dijadikan acuan atau 

dimanfaatkan dalam kajian dan memperoleh izin penggunaan apabila 

diperlukan. 

• Penyusun tugas akhir harus melaporkan kajiannya dengan hal sebenarnya. 

2. Keterbukaan  

• Bersedia menerima kritik atau masukan  demi peningkatan kualitas hasil 

kajiannya. 

3. Tidak memaksa dan merugikan subjek  

• Apabila subjek kajian adalah manusia, partisipasi subjek harus bersifat sukarela. 

Subjek tidak boleh dipaksa, disinggung perasaannya, atau dirugikan secara 

material atau nonmaterial. 

4. Menjaga kerahasiaan subjek  

• Menjaga keamanan dan keselamatan subjek dengan tidak mempublikasikan 

nama dan identitas subjek yang dikaji, kecuali seizin yang bersangkutan. 
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Persyaratan mahasiswa mengajukan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa telah menempuh sedikitnya 110 SKS, dengan Indeks Prestasi kumulatif 

(IPK) 2,00 tanpa nilai E, dan telah mendapat rekomendsai dari Penasehat Akadik (PA). 

2. Proposal TA harus telah selesai disusun oleh mahasiswa paling lambat pada akhir 

semester 7. 

3. Penulisan TA paling lama 1 tahun. 

 

 

 

 


