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KATA PENGANTAR

Manual prosedur Monitoring dan Evaluasi
Penulisan Tugas Akhir/Skripsi adalah pedoman
dalam menjamin terselenggaranya pelaksanaan
Tugas Akhir yang tepat waktu sesuai dengan
bidang ilmu gizi kesehatan di Program Studi Ilmu
Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
Tujuan ditetapkan manual prosedur Monitoring
dan Evaluasi Tugas Akhir adalah dalam rangka
memastikan proses penulisan akhir baik penulisan
format maupun pembimbingan pada mahasiswa
dilakukan sesuai prosedur dan tepat waktu.
Manual Prosedur Monitoring dan Evaluasi
Penulisan Tugas Akhir disusun sesuai dengan
karakteristik program studi Gizi.
Manual Prosedur Monitoring dan Evaluasi
Penulisan Tugas akhir akan selalu diperbarui
sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
serta kebutuhan Mahasiswa.
Malang, 12 september 2011
Ketua PS Ilmu Gizi,
Ttd.
Dr. dr. Endang Sri Wahyuni, MS
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MONITORING DAN EVALUASI TUGAS AKHIR
Tim Penyusun :
Tujuan:
1. Nurul Muslihah, SP, M.Kes

•

Menjamin usulan penelitian mahasiswa PS
Ilmu Gizi sejalan dengan ruang lingkup
penelitian gizi dan kesehatan dan tidak
ada duplikasi topik penelitian

•

Menjamin proses pembimbingan penulisan
Tugas Akhir berjalan dengan baik

•

Menjamin penulisan Tugas Akhir sesuai
dengan format penulisan berdasarkan
Pedoman Penulisan Tugas Akhir FK UB

•

Menjamin kelayakan dosen pembimbing
dalam proses bimbingan TA meliputi
kualifikasi pendidikan atau keilmuan,
jumlah
mahasiswa
bimbingan,
dan
melakukan tugas-tugas pembimbingan
sesuai dengan ketentuan

2. Eriza Fadillah, S.Gz, M.Gizi
3. Titis Sari Kusuma, S.Gz
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Definisi:

Alur Prosedur Kegiatan

1. Skripsi atau Tugas Akhir Mahasiswa PS Ilmu
Gizi adalah karya tulis ilmiah dalam bidang gizi
dan kesehatan yang ditulis oleh mahasiswa PS
Ilmu Gizi sebagai salah satu persyaratan untuk
mencapai gelar sarjana pada akhir studi
2. Mahasiswa PS Ilmu Gizi yang
mengajukan usulan tugas akhir
memenuhi persyaratan antara lain

akan
harus

Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun
akademik yang bersangkutan
Sudah menyelesaikan kuliah minimal 81
SKS pada program regular atau sudah
lulus pada mata kuliah Scientific Method
(SM) : Research methodology pada
program alih jenjang
Nilai Indeks
minimal 2.00

Prestasi

Kumulatif

(IPK)

Tidak ada nilai E
3. Pembimbing utama (I) adalah dosen Fakultas
Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya (UB)
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harus mengulang Ujian Tugas akhir
sampai mendapat Nilai Mutu tugas akhir
minimal B, kecuali ada beberapa
pertimbangan tertentu.
f.

Ujian ulangan tugas akhir atau Tugas
Akhir harus sudah terlaksana paling
lambat dua bulan setelah jadwal ujian
pertama berlangsung.

g.

Mahasiswa diberi kesempatan Ujian
Ulangan Tugas akhir atau Tugas Akhir
maksimal dua kali.

dari program studi yang sama dengan
mahasiswa yang dibimbing atau dari program
studi lain di Fakultas Kedokteran yang
mengasuh mata kuliah di PS Ilmu Gizi, dengan
sekurang-kurangnya
mempunyai
jabatan
fungsional akademik minimal Lektor dengan
pendidikan minimal S-2 atau jabatan asisten
ahli dengan pendidikan minmal S-3.
4. Pembimbing pendamping (II) adalah dosen
FK-UB dari PS yang sama dengan mahasiswa
yang dibimbing atau dari program studi lain di
FK-UB yang mengasuh mata kuliah di PS Ilmu
Gizi dengan sekurang-kurangnya mempunyai
jabatan fungsional akademik minimal Asisten
Ahli dengan pendidikan minimal S-1 dan dapat
berasal dari luar Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya
5. Tim Pengelola Tugas Akhir adalah badan yang
diberi kewewenangan untuk menentukan
dosen pembimbing dan penguji tugas akhir
yang terdiri dari perwakilan setiap program
studi di FK-UB dan dibentuk dengan surat
keputusan Dekan
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6. Bidang penelitian tugas akhir mahasiswa PS
Ilmu Gizi adalah kajian keilmuan dan tehnologi
untuk pemecahan masalah dalam bidang gizi
kesehatan

Pihak terkait:

minimal S2 dan 2 anggota tim penguji
yang terdiri dari pembimbing utama dan
pembimbing pendamping. Tim penguji
Tugas Akhir diusulkan oleh ketua PS
Ilmu Gizi atas pertimbangan dari
koordinator Tugas Akhir PS Ilmu Gizi
c.

Ujian Tugas Akhir dapat berlangsung
dan dinyatakan sah bila dihadiri oleh
mahasiswa dan paling tidak dihadiri oleh
Ketua Majelis Penguji dan salah satu
Dosen Penguji. Ketua Majelis Penguji
adalah dosen yang ditunjuk selain
dosen-pembimbing dan jika
Ketua
Majelis Penguji karena suatu alasan
tidak dapat hadir pada jadwal Ujian
Tugas
Akhir,
maka
pelaksanaan Ujian Tugas Akhir harus
ditunda dan dilaporkan dalam Berita
Acara.

d.

Lama waktu penundaan Ujian Tugas
Akhir tidak boleh lebih dari dua minggu
dari jadwal ujian sebelumnya.

e.

Jika Nilai Mutu tugas akhir atau Tugas
akhir kurang dari B, maka mahasiswa

1. Mahasiswa
2. Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. Tim Tugas Akhir Fakultas Kedokteran
Dokumen/formulir:
1. Kartu Rencana Studi Mahasiswa
2. Kartu Kendali Tugas Akhir
3. Kuesioner Evaluasi Penulisan Tugas Akhir
4. Form penilaian ujian proposal
5. Form penilaian ujian akhir TA
6. IK Monitoring dan Evaluasi Proses Penyusunan
Usulan
Penelitian (Kode 00803 070045)
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5. Monitoring dan Evaluasi ujian Tugas
Akhir:
a.

Mahasiswa boleh mengajukan ujian
Tugas Akhir dengan syarat minimal 3
(tiga) bulan setelah ujian proposal dan
mengisi formulir pendaftaran Ujian
Sarjana
dengan melampirkan kartu
kendali konsultasi Tugas Akhir, formulir
bebas tanggungan laboratorium, dan
lembar persetujuan ujian Tugas Akhir
dari kedua dosen Pembimbing, dan
pernyataan sudah layak etik dari tim
Ethical
Clearance,
dan
sudah
mengumpulkan laporan Pre Dietary
Internship dari rotasi klinik, komunitas,

dan

Food

Service

7. IK Monitoring dan Evaluasi Proses Penulisan
Tugas Akhir
(Kode 00803 070046)
8. IK Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Dosen
dalam
Proses Pembimbingan Tugas Akhir (kode
00803 070047)
9. IK Monitoring dan Evaluasi Ujian Tugas Akhir
(kode 00803 070048)

Managemen.

Mahasiswa akan mengumpulkan kartu
kendali tugas akhir pada koordinator TA
PS Ilmu Gizi dan mengisi kuesioner
evaluasi TA
b.

Koordinator Tugas Akhir PS Ilmu Gizi
akan mengusulkan ketua penguji Tugas
Akhir dengan persyaratan mempunyai
jabatan lektor dengan pendidikan
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Prosedur :

dari luar Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya

1. Monitoring
dan
Evaluasi
pelaksanaan
penulisan Tugas Akhir dilakukan oleh
Koordinator TA Program Studi Ilmu Gizi
bersama Tim TA Fakultas Kedokteran UB yang
meliputi aspek proses penyusunan usulan
penelitian,
proses
penulisan
Tugas
Akhir/skripsi, kelayakan dosen dalam proses
pembimbingan TA, dan Ujian akhir TA
2. Monitoring
penyusunan
Proposal :
a.

dan
Evaluasi
proses
Usulan Penelitian atau

Monitoring
proses
penyusunan
Proposal dilakukan oleh Koordinator
TA PS Ilmu Gizi dari kesesuaian topik
penelitian yang diusulkan sejalan
dengan ruang lingkup penelitian Gizi
Kesehatan dan tidak ada duplikasi
topik
penelitian
dengan
hasil
penelitian yang sudah ada
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b.

Koordinator
TA
akan
mendistribusikan dosen pembimbing
berdasarkan
kesesuaian
topik
penelitian dengan kompetensi dan
peminatan dosen dan pemerataan
jumlah
mahasiswa
bimbingan
minimum 4 orang dan diharapkan
maksimal 8 orang

c.

Koordinator TA akan melakukan
pemantauan proses pembimbingan
berdasarkan frekuensi melakukan
pembimbingan minimal 8 kali pada
setiap dosen pembimbing

d.

Sebelum ujian akhir TA, mahasiswa
akan diminta mengumpulkan kartu
kendali TA dan mengisi kuesioner
tentang evaluasi penulisan TA oleh
Koordinator TA
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kualifikasi yang telah ditetapkan.
Pembimbing utama (I) adalah
dosen Fakultas Kedokteran (FK)
Universitas Brawijaya (UB) dari
program studi yang sama dengan
mahasiswa yang dibimbing atau
dari program studi lain di Fakultas
Kedokteran yang mengasuh mata
kuliah di PS Ilmu Gizi, dengan
sekurang-kurangnya mempunyai
jabatan
fungsional
akademik
minimal Lektor dengan pendidikan
minimal S-2 atau jabatan asisten
ahli dengan pendidikan minmal S3.
Sementara Pembimbing
pendamping (II) adalah dosen FKUB dari PS yang sama dengan
mahasiswa yang dibimbing atau
dari program studi lain di FK-UB
yang mengasuh mata kuliah di PS
Ilmu Gizi dengan sekurangkurangnya mempunyai jabatan
fungsional
akademik
minimal
Asisten Ahli dengan pendidikan
minimal S-1 dan dapat berasal
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b.

Koordinator TA akan melakukan
seleksi usulan topik penelitian yang
diajukan mahasiswa yang mengambil
mata kuliah Research 1 berdasarkan
kesesuaian ruang lingkup penelitian
dan tidak ada duplikasi topik dengan
hasil penelitian yang sudah ada

c.

Koordinator TA akan mengajukan
calon dosen pembimbing Utama (I)
dan pembimbing Pendamping (II)
pada mahasiswa yang usulan topik
diterima

d.

Mahasiswa
akan
melakukan
pembimbingan penyusunan proposal
penelitian dengan dosen pembimbing
yang telah setuju menjadi dosen
pembimbing dan mencatat dalam
kartu kendali konsultasi TA

e.

Mahasiswa dapat mengajukan ujian
proposal
setelah
mendapat
persetujuan
dari
kedua
dosen
pembimbing
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f.

g.

Ujian proposal dilakukan agar ada
kesepakatan
tentang
proposal
penelitian baik latar belakang, tujuan,
kerangka konsep, hipotesis, dan
metode penelitian antara kedua
dosen pembimbing dan mahasiswa
Proposal yang sudah diuji dan layak
untuk dilanjutkan dalam penelitian
dapat
mengajukan
persetujuan
Ethical Clearance ke komisi ETIK FK
UB

3. Monitoring
dan
Evaluasi
penulisan Tugas Akhir:
a.

proses

Penilaian Tugas Akhir meliputi nilai
proses dan nilai ujian akhir TA.
Penilaian proses meliputi keaktifan
mahasiswa dan kesesuaian format TA
dengan pedoman penulisan TA di FK
UB,
ketelitian
tulisan,
dan
kekonsistenan data atau informasi
yang disajikan
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b.

Monitoring terhadap format penulisan
dan keakuratan data dan tulisan
dilakukan
oleh
kedua
dosen
pembimbing TA

c.

Koordinator TA akan melakukan
monitoring
terhadap
lama
penyelesaian TA bagi mahasiswa.
Pada akhir semester koordinator TA
akan melakukan evaluasi lama
penulisan
TA
dan
memanggil
mahasiswa
yang
mengalami
ketertundaan untuk mencari solusi
yang terbaik dari masalah yang
dihadapi

4. Monitoring dan Evaluasi Kelayakan
dosen dalam proses pembimbingan
Tugas Akhir:
a. Koordinator TA akan menentukan
dosen
pembimbing
bagi
mahasiswa
sesuai
dengan
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