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PANDUAN PELATIHAN PEMBUATAN FORMAT TUGAS MAHASISWA 

Format untuk tugas mahasiswa penting dibuat dengan jelas secara deskriptif dengan tujuan untuk 

memudahkan bagi fasilitator pembelajaran memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang apa, 

mengapa dan bagaimana tugas tersebut dilaksanakan.  Disisi mahasiswa, format ini akan bermanfaat 

untuk membeerikan arah secara jelas tentang apa yang seharusnya dikerjakan, bagaimana cara 

mengerjakannya serta capaian yang diharapkan dari tugas tersebut.  Untuk mengukur capaian 

pembelajaran, disediakan criteria penilaian dan bobotnya.  Rubrik dapat digunakan sebagai instrument 

penilaian untuk mengukur grabe capaian mahasiswa.  

Elemen dari format tugas mahasiswa  

Contoh elemen format tugas mahasiswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

MATA KULIAH : ………………………………………………………………… 

SEMESTER : …………………….. …………………..        sks         :  

MINGGU KE : …………………………………………        Tugas ke :  

1. TUJUAN TUGAS : ………………………………. 

2. URAIAN TUGAS   

a. Obyek garapan  

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan 

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan  

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan 

: 

: 

: 

: 

: 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

3. KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

a. ……………………………………………… 

b. ……………………………………………… 

c. ……………………………………………… 

dst 

 

: 

: 

: 

: 

 

……………………………..% 

……………………………..% 

……………………………..% 

dst 

Sumber: Buku Panduan KPT (2016) 

 

Penjelasan Format Tugas 

No Elemen Deskripsi 

1 TUJUAN TUGAS 

 

Adalah rumusan konstruksi pengetahuan dan kemampuan yang 

diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengejakan 

tugas ini (soft skills dan hard skills).  Rumusan ini mesti berkaitan 

dengan rumusan capaian pembelajaran dari topic minggu tertentu dari 

mata kuliah. 

2 URAIAN TUGAS:  

a Objek Garapan Berisi deskripsi obyek material yang akan distudi dalam tugas ini (misal 

tentang penyakit kulit/manejemen RS/narkoba/bayi /perawatan 
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darurat/dll). 

b Yang harus dikerjakan 

dan batasan-batasan 

 

Uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek 

material yang harus distudi, tingkat ketajaman dan kedalaman studi 

yang distandarkan. (misal tentang perawatan bayi prematur, distudi 

tentang hal yang perlu diperhatikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi - 

kecermatan, kecepatan, kebenaran prosedur,dll) Bisa juga ditetapkan 

hasilnya harus dipresentasi di forum diskusi/ seminar. 

c Metode/ cara 

pengerjaan tugas 

 

Berupa petunjuk tentang teori /teknik / alat yang sebaiknya digunakan, 

alternatif langkah-langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan 

yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan 

dikerjakan secara kelompok/ individual. 

d Deskripsi luaran tugas 

yang dihasilkan 

 

Adalah uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang harus 

ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 

halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas 

kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan 

mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format 

powerpoint). 

 3 KRITERIA DAN BOBOT 

PENILAIAN 

 

Berisi criteria penilaian tugas dengan bobo penilaian masing-masing 

tugas  dalam usaha mencapai kemampuan yang telah dirumuskan.  

Untuk grade capaian dari setiap criteria dapat dituangkan dalam 

Analytic Rubric 

 

 

Contoh Format Tugas Mahasiswa 

MATA KULIAH : Fisiologi Pascapanen Hortikultura 

SEMESTER : IV                                           sks         :  3 

MINGGU KE : IV                                          Tugas ke :  I (pertama) 

1. TUJUAN TUGAS : 

Mahasiswa menguasai pengetahuan dan kritis tentang prbedaan 

pola laju respirasi bagian edible yang berbeda dari pascapanen 

produk hortikultura.  Dengan penguasaan pengetahuan ini dan 

dengan analisisnya mahasiswa diharapkan mampu memunculkan 

alternatif teknologi pascapanen sederhana. 

2. URAIAN TUGAS   

a.   Obyek garapan  

 

b.  Yang harus dikerjakan dan 

batasan-batasan 

 

 

 

  

: 

 

: 

 

 

 

 

 

Pola laju respirasi bagian edible pascapanen produk Hortikultura  

(bentuk buah, umbi dan daun) 

Mahasiswa melakukan kajian literature-literatur (journal dan text 

book) berkaitan dengan objek garapan.  Mahasiswa melakukan 

analisis terhadap perbedaan laju respirasi dari objek garapan dan 

melakukan pembahasan untuk memunculkn alternative teknologi 

sederhana, cost effective dan dapat diterapkan dengan mudah 
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c. Metode/cara pengerjaan, 

acuan yang digunakan  

 

 

d. Deskripsi luaran tugas 

yang dihasilkan/dikerjakan 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

bagi pelaku di dalam rantai suplai skala kecil.  

Dalam melakukan pembahasan, mahasiswa diminta menggunakan 

85% refreed journals/ articles dan text books. 

Tugas ini dilakukan secara individu melalui studi literatur dengan 

menggunakan 85% refreed journals/ articles dan text books.  

Minimum menggunakan 15 refreed journals/ articles dan text 

books.   

Dokumen laporan tugas dengan minimum 20 halaman dan 

maksimum 25 halaman (dimulai dari Pendahuluan sampai Daftar 

Pustaka) termasuk grafik/gambar dan tabel.  Diketik 1.5 spasi 

menggunakan font Times New Roman di atas kertas ukuran A4.   

Struktur Penulisan terdiri berturut-turut; 1) cover dengan  Judul 

Tulisan, Nama Penulis dan NIM, Nama Prodi dan Fakultas-

Unuversitas, 2) Kata Pengantar (Maksimum 1 halaman), 3) Abstrak 

(ditulis satu spasi dan maksimum 250 kata), 4) Daftar Isi, 5)  

Pendahuluan (maksimum 1 halaman), 6) Tujuan dan Manfaat 

(maksimum 1 halaman), 7) Metode Penulisan (maksimum 1 

halaman), 8) Review Literatur, 9) Review Kritis dan Pengembangan 

alternative teknologi (Maksimum 2 halaman), 9) Kesimpulan 

(Maksimum 1 Halaman), 10) Daftar Pustaka (diketik 1 spasi dan 

jeda 1.5 spasi antar pustaka. 

3. KRITERIA DAN BOBOT 

PENILAIAN 

a. Cara penulisan Abstrak 

b. Cara penulisan Pendahuluan, 

Tujuan dan Manfaat 

c. Lterature review dan relevansi 

terhadap tujuan tugas 

d. Review Kritis dalam 

pemunculan alternative 

teknologi 

e. Mutu alternative teknologi 

yang dimunculkan 

f. Mutu Kesimpulan 

g. Cara Penulisan Daftar Pustaka 

 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

 

: 

: 

 

 

 

10 % 

10 % 

  

25 % 

 

25 % 

 

 

15 % 

 

10 % 

5 % 

 

Praktik pembuatan Format Tugas mahasiswa bagi peserta latihan: peserta 

latihan diminta untuk praktik membuat format tugas mahasiswa untuk 

penugasan tertentu (ditentukan oleh peserta latihan).  


