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A. Seminar
Seminar adalah kegiatan akademik wajib bagi setiap mahasiswa Teknobiologi UAJY, berupa
penyusunan proposal penelitian skripsi kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi di depan
mahasiswa, pembimbing serta penguji. Kegiatan seminar dilakukan baik pada semester gasal maupun
genap.

B. Tujuan Seminar
1. Melatih mahasiswa menulis proposal penelitian secara sistematik dan benar.
2. Melatih mahasiswa menyampaikan proposal penelitian secara lisan dalam forum diskusi ilmiah.
3. Menyempurnakan proposal penelitian mahasiswa sesuai dengan masukan yang diperoleh selama
diskusi.
4. Memperkaya wawasan ilmiah mahasiswa.
5. Melatih kemampuan berdiskusi dan berargumentasi secara ilmiah.

C. Syarat Akademik dan Administrasi
1. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 127 SKS termasuk 4 matakuliah wajib konsentrasi studi
dengan IPK ≥ 2.30.
2. Nilai matakuliah wajib konsentrasi studi (sesuai konsentrasi yang dipilih) minimal C.
3. Telah herregistrasi (dengan menunjukkan KTM semester berjalan atau bukti her-registrasi).
4. Melakukan bimbingan rencana studi, krs on line dan menempuh matakuliah Seminar.

D. DPU (Dosen Pembimbing Utama) dan DPP (Dosen Pembimbing
Pendamping)
Mahasiswa berhak memilih DPU dan DPP pada saat mengumpulkan kapsul seminar. Namun
penentuan DPU dan DPP bagi mahasiswa yang akan mengambil seminar dan skripsi ditentukan
melalui rapat Komisi Akademik dengan mempertimbangkan judul seminar/skripsi yang diajukan,
kelayakan DPU dan DPP serta kompetensinya. DPU harus sesuai dengan konsentrasi studi mahasiswa
sedangkan DPP bisa berasal dari konsentrasi studi yang berbeda.

E. Prosedur Pelaksanaan
1. Konsultasi awal mengenai topik penelitian skripsi dan alternatif calon DPP kepada calon DPU. Topik
penelitian skripsi maupun DPU harus sesuai dengan konsentrasi studi yang dipilih.
2. Menyusun kapsul proposal penelitian dan meminta persetujuan kepada calon DPU.
3. Mengisi blanko permohonan pengajuan kapsul proposal penelitian bersamaan dengan pengisian
Rencana Surat Bukti Pengambilan Kelas (RSBPK). Blanko permohonan serta kapsul proposal

penelitian dikumpulkan bersama-sama paling lambat dua minggu setelah pengisian RSBPK pada
semester reguler
4. Kelayakan suatu kapsul proposal penelitian akan ditentukan oleh rapat Komisi Skripsi yang hasilnya
segera diumumkan. Pengumpulan kapsul proposal di luar jadwal (terlambat) akan ditentukan pada
rapat semester berikutnya.
5. Kapsul penelitian yang dianggap layak, dilanjutkan konsultasi penyusunan naskah proposal
penelitian dengan DPU dan DPP masing-masing dengan membawa buku Bimbingan Seminar.
Pada saat konsultasi wajib mengisi buku Bimbingan Seminar dan meminta tanda tangan dosen
pembimbing.
6. Meminta pengesahan naskah proposal penelitian dan konsultasi rencana jadwal presentasi
(seminar) kepada DPU.
7. Meminta persetujuan presentasi kepada Dosen Penyelenggara Seminar (penguji) dengan
membawa blanko permohonan ujian seminar yang telah diisi.
8. Menyerahkan blanko permohonan ujian seminar dan naskah seminar (rangkap 3) yang telah
disahkan oleh DPU, DPP dan Dosen Penyelenggara Seminar ke bagian TU dengan syarat
melampirkan presensi kehadiran mengikuti seminar (sekurang-kurangnya 10 kali) dan Buku
Bimbingan Seminar.
9. Presentasi proposal penelitian di depan forum diskusi ilmiah yang diikuti oleh mahasiswa, dosen
pembimbing serta dosen penguji (penyelenggara seminar).
10. Mengumpulkan naskah seminar yang telah direvisi dan disahkan oleh DPU, DPP dan Dosen
Penyelenggara Seminar ke Sub Bag. Akademik TU sebanyak tiga eksemplar dengan sampul warna
biru muda (blue sapphire). Pengumpulan naskah seminar paling lambat pada hari terakhir saat
UAS.

F. Format Kapsul Proposal Penelitian
Kapsul proposal penelitian adalah suatu uraian ringkas mengenai penelitian yang akan dilakukan, ditulis
dalam dua halaman kertas ukuran kuarto dengan format penulisan sebagai berikut :
1. Judul Penelitian.
2. Pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat
penelitian.
3. Metode penelitian, yang meliputi tahapan penelitian (secara singkat tetapi jelas), variabel perlakuan
dan parameter pengukuran.

G. Penilaian Seminar
Nilai akhir seminar ditentukan oleh empat komponen pokok yang meliputi :

a. Naskah akhir seminar yang telah direvisi (format dan cara penulisan, bahasa, sistematika dan lainlain).
b. Presentasi (cara penyajian, penampilan, penggunaan alat bantu dan lain-lain).
c. Penguasaan materi selama presentasi dan diskusi.
d. Kehadiran dalam Seminar (sekurang-kurangnya 75%).

H. Sanksi
Bagi peserta yang tidak mengumpulkan naskah seminar yang telah direvisi dan disahkan oleh DPU,
DPP dan Dosen Penyelenggara Seminar pada semester bersangkutan, serta tidak memenuhi
kehadiran minimal 75%, dinyatakan belum lulus matakuliah Seminar.

I.

Format Naskah Proposal Penelitian
Naskah proposal penelitian terdiri dari naskah awal yaitu naskah yang dipresentasikan dan naskah
akhir yaitu naskah yang telah direvisi berdasarkan masukan yang diperoleh selama

seminar

berlangsung. Adapun keseluruhan format naskah terdiri atas :
a. Halaman Judul :
Merupakan halaman pertama dari naskah proposal penelitian tanpa nomor halaman. Untuk naskah
awal (presentasi) berisi kepala halaman, judul seminar, nama mahasiswa, NPM, konsentrasi studi,
dosen pembimbing serta tempat dan waktu seminar (lihat lampiran). Halaman judul pada naskah
akhir (revisi) terdiri dari ; maksud naskah, judul penelitian, nama mahasiswa, NPM, lambang
universitas, institusi yang dituju serta tahun seminar (lihat lampiran). Secara rinci masing-masing
bagian pada halaman judul dapat dijelaskan sebagai berikut :
1). Maksud Naskah.
Menunjukkan naskah yang dibuat untuk keperluan matakuliah Seminar.
2). Judul dibuat sesingkat mungkin tetapi jelas, memuat informasi tentang masalah yang akan
diteliti. Judul harus merupakan kalimat pasif dan pernyataan yang tegas untuk menghindari
penafsiran yang simpangsiur. Semua huruf pada judul ditulis dengan huruf kapital, kecuali
nama atau istilah latin.
3). Nama Mahasiswa
Ditulis dengan lengkap (tidak boleh disingkat), di bawah nama dicantumkan NPM (ditulis tanpa
spasi).
4). Lambang
Menggunakan logo servien in lumine veritatis, letak dan bentuk simetris dengan diameter ±
5,5 – 6,0 cm.
5). Institusi yang dituju

Dalam hal ini adalah UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, FAKULTAS
TEKNOBIOLOGI, PROGRAM STUDI BIOLOGI, YOGYAKARTA
6). Tahun saat mengajukan usulan penelitian, ditulis simetris di bawah kata YOGYAKARTA.
b. Lembar Pengesahan :
Lembar pengesahan berisi pernyataan bahwa naskah tersebut telah disetujui dan disahkan oleh
DPU, DPP dan Dosen Penguji untuk dipresentasikan (lihat lampiran) maupun dikumpulkan setelah
revisi (lihat lampiran). Dilengkapi dengan nama lengkap dan tanda tangan masing-masing dosen
yang bersangkutan. Lembar pengesahan dicetak pada kertas berlogo Universitas Atma jaya
Yogyakarta
c.

Pendahuluan
Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.
1) Latar belakang masalah
Memuat alasan serta bukti ilmiah yang mendasari masalah tersebut perlu dan penting untuk
diteliti. Selain keaslian (originalitas) penelitian, latar belakang, juga memuat arti penting
permasalahan yang akan diteliti, serta perkiraan hasil penelitian yang akan diperoleh.
2) Perumusan masalah
Merupakan kerangka pemikiran dan alur berpikir bagaimana masalah tersebut dapat
dipecahkan melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran harus terarah dan
sistematik secara ilmiah dan dapat dituangkan dalam bentuk hubungan antar parameter atau
variabel yang akan diteliti.
3) Tujuan penelitian
Pada bagian ini dinyatakan secara tegas (namun singkat) mengenai hasil penelitian yang akan
dicapai.
4) Manfaat penelitian
Memuat uraian singkat dan jelas tentang sumbangan dan manfaat penelitian secara langsung
maupun tidak langsung bagi masyarakat luas dan pengembangan ilmu pengetahuan
(khususnya bidang Biologi).
5) Keaslian Penelitian
Memuat penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan sudut pandang atau
aspek penelitian yang beragam beserta hasil yang diperolehnya. Selain itu memuat juga apa
yang perlu diteliti lebih lanjut, karena: adanya pembatasan pada penelitian sebelumnya atau
dengan sudut pandang atau aspek penelitian yang berbeda. Dari hasil studi terhadap
penelitian sebelumnya ini akan diperoleh gambaran mengenai langkah yang tepat untuk
melaksanakan penelitain baik dari sisi tujuan maupun metodologinya

d. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis
Tinjauan pustaka memuat uraian teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti. Ditulis secara sistematis, singkat, jelas, dan menunjang
pembahasan hasil penelitian. Tinjauan pustaka dapat menyangkut objek penelitian, metode yang
digunakan maupun hasil-hasil penelitian sejenis yang memberi dukungan bahwa penelitian
tersebut memang layak dilakukan. Hipotesis adalah jawaban sementara dari kesimpulan.
e. Metode penelitian
Metode penelitian terdiri dari :
1). Tempat dan waktu penelitian
Berisi penjelasan mengenai dimana dan kapan penelitian dilakukan.
2). Populasi dan sampel
Berisi penjelasan sampel atau populasi yang digunakan, karakteristik sampel, ukuran atau
jumlah sampel, teknik dan waktu pengambilan sample, serta lokasi tempat sample berasal.
3). Bahan dan alat
Yang dimaksud dengan bahan adalah bahan habis pakai yang dapat berupa zat padat, cair,
maupun gas. Bahan harus ditulis secara rinci tentang asal bahan tersebut (nama produsen)
serta nomor katalog dari bahan tersebut. Alat dapat berupa instrumen (spektrofotometer,
sentrifugasi, dll) maupun non-instrumen (pretridish, tabung reaksi, dll). Pada alat harus
dicantumkan spesifikasi dan tipe alat, serta nama produsen alat misalnya spektrofotometer
UV, tipe SU-0340 (Beckmann).
4). Rancangan percobaan (optional)
Memuat uraian singkat tentang sistematika penelitian yang akan dilakukan. Diuraikan pula
alasan pemilihan rancangan percobaan tersebut, kelebihan maupun kekurangannya dan
upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelemahan tersebut.
5). Cara kerja
Cara kerja ditulis dalam bentuk narasi, di dalamnya dikemukakan secara singkat dan jelas
tentang urutan atau tahapan dari proses penelitian yang akan dilakukan. Cara kerja
pendukung misalnya cara membuat larutan atau buffer dapat dicantumkan secara terpisah
dalam lampiran. Pada cara kerja juga berisi penjelasan mengenai jenis variabel, cara
mengukur, menghitung atau mendapatkan variabel dan parameter penelitian.
6). Teknik analis data
Memuat cara analis data yang akan digunakan, misalnya dengan cara manual, statistik,
persamaan matematis maupun logaritma. Dijelaskan pula tentang alasan pemilihan teknik
analis data tersebut, tingkat kepekaan, kelebihan serta kekurangannya.
f.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat semua sumber acuan yang dikutip dalam naskah proposal penelitian
tersebut. Sumber acuan harus dicantumkan dalam naskah dan benar-benar dibaca langsung oleh
penulis yang dapat berasal dari :
1) Buku, seluruh atau bagian dari suatu buku.
2) Monografi.
3) Makalah dalam jurnal ilmiah (seminar, simposium dan lain-lain).
4) Laporan atau naskah terbitan suatu instansi atau lembaga resmi.
5) Naskah yang sedang dipersiapkan untuk diterbitkan pada suatu terbitan berkala (in press)
dengan persetujuan dari penulis bersangkutan.
6. Kumpulan abstrak (sedapat mungkin dihindari).
7) Komunikasi pribadi atau naskah yang tidak diterbitkan, tetapi penulis berkonsultasi kepada
yang bersangkutan (dalam hal ini orang yang ahli di bidang tersebut).
Penulisan daftar pustaka menganut sistim Harvard, berdasar urutan alfabetik nama dan
kronologis tahun.
Contoh :
Amato D. and Brooth P.B.,1977. Hereditary ovalocytosis in Melanesians. Papua New
Guinea Med. J. 20 : 26 – 32.
Barret D.M., Lasalo, S. and Hosahalli, R. 2005. Processing Fruits. CRC
Press, London
Schrier S.L.1985. Red cell membrane biology-introduction. Clin. Haematol.
14:1-12.
Sparre, P. and Venema, S.C. 1998. Introduction to Tropical Fish Stock Assesment,
Part 1: Manual. FAO Fisheries Technical Paper 306/1 Rev.2. DANIDAFAO. Rome://www.fao.org/docrep/w5449e00.Htm. 9 Agustus 2004.
g. Lampiran
Lampiran memuat keterangan atau informasi yang mendukung penelitian dan sifatnya hanya
melengkapi uraian yang telah disajikan. Lampiran dapat berupa :
1). Rencana dan jadwal penelitian; dalam bentuk matriks yang memuat rencana penelitian dari
persiapan hingga akhir penelitian dan penyusunan laporan.
2). Tabel yang panjang, gambar, peta, surat keterangan (seperti informed consent, izin penelitian,
dll) yang jika dimasukkan dalam bagian utama naskah akan mengganggu.

Lampiran 1. Contoh Cover Proposal Seminar

SEMINAR MAHASISWA
PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS TEKNOBIOLOGI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Judul Seminar

: AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN POHPOHAN
(Pilea
trinervia
W.)
TERHADAP
Escherichia
coli,
Staphylococcus aureus DAN Salmonella typhimurium

Nama Mahasiswa

: Abdulloh Khudry

NPM

: 100801163

Konsentrasi Studi

: Teknobio Industri

Dosen Pembimbing

: 1. Drs. B. Boy R. Sidharta, M.Sc.
2. Drs. P. Kianto Atmodjo, M.Si.

Tempat dan waktu

: Ruang 2209 Fakultas Teknobiologi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
12 September 2013

Lampiran 2. Contoh Lembar Pengesahan Proposal Seminar

LEMBAR PENGESAHAN
Telah disetujui untuk diujikan dalam seminar
pada hari Kamis tanggal 12 September April 2013,
naskah proposal penelitian dengan judul:

AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN POHPOHAN
(Pilea trinervia W.) TERHADAP Escherichia coli, Staphylococcus aureus
DAN Salmonella typhimurium

Disusun oleh:
Nama

:

Abdulloh Khudry

NPM

:

100801163

Konsentrasi Studi :

Teknobio Industri

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

(Drs.

(Drs. P. Kianto Atmodjo, M.Si.)

B. Boy R . Sidharta, M.Sc.)

Dosen Penguji Seminar 1,

(LM. Ekawati Purwijatiningsih, SSi, MSi)
Lampiran 3. Contoh Cover Naskah Seminar

Dosen Penguji Seminar 1,

(Dra. L. Indah Murwani, Y, MSi)

SEMINAR

AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN POHPOHAN
(Pilea trinervia W.) TERHADAP Escherichia coli, Staphylococcus aureus
DAN Salmonella typhimurium

Disusun oleh:
Abdulloh Khudry
NPM : 100801163

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNOBIOLOGI,
PROGRAM STUDI BIOLOGI
YOGYAKARTA
2013

Lampiran 4. Contoh Lembar Pengesahan Seminar

LEMBAR PENGESAHAN
Telah diuji dalam seminar
pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013,
naskah proposal penelitian dengan judul:

AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN POHPOHAN
(Pilea trinervia W.) TERHADAP Escherichia coli, Staphylococcus aureus
DAN Salmonella typhimurium

Disusun oleh:
Nama

:

Abdulloh Khudry

NPM

:

100801163

Konsentrasi Studi :

Teknobio Industri

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

(Drs.

(Drs. P. Kianto Atmodjo, M.Si.)

B. Boy R . Sidharta, M.Sc.)

Dosen Penguji Seminar 1,

(LM. Ekawati Purwijatiningsih, SSi, MSi)

Dosen Penguji Seminar 1,

(Dra. L. Indah Murwani, Y, MSi)

Lampiran 5. Form Penilaian untuk dosen Pembimbing

LEMBAR PENILAIAN SEMINAR
Dosen Pembimbing
Nama

: …………………………………………………………..

Nomor Pokok Mahasiswa

: ……………………………………..

Konsentrasi Studi

:► TEKNOBIO-INDUSTRI ► TEKNOBIO-LINGKUNGAN ► TEKNOBIO-PANGAN

Hari, Tanggal

: …………………………………………………………………

KRITERIA PENILAIAN

NO.

KRITERIA

ACUAN PENILAIAN

NILAI
( ANGKA )

PENYAMPAIAN MAKALAH
A. Penampilan

- Penggunaan bahasa
- Artikulasi penyampaian
- Kerapian

B. Metode Penyampaian Materi

- Keruntutan penyampaian
- Kejelasan penyampaian ide
- Penggunaan alat bantu

C. Pengulasan Materi

- Dalam presentasi
- Dalam diskusi

01.

MAKALAH
02.

A. Format Penulisan

B. Isi

03

Bimbingan Konsultasi

- Kelengkapan bagian-bagian
( abstrak, pendahuluan, dst. )
- Keruntutan
- Tata-cara penulisan
-

Penggunaan bahasa
Kejelasan penyampaian
Keruntutan
Keaktivan saat konsultasi
Ketepatan waktu
Palaksanaan tugas
Pemahaman

Catatan :
Keterangan penilaian :
≥ 9
= A
8,5 – 8,9
= A8,0 – 8,4
= B+
7,5 - 7,9
=B
7,0 – 7,4
= B6,5 -6,9
= C+
6,1 – 6,4
=C
5,1 – 6,0
=D

Yogyakarta, ............................................
Penilai,

( ............................................................... )

≤ 5

= E

Lampiran 5. Form Penilaian untuk dosen Penguji

LEMBAR PENILAIAN SEMINAR
Dosen Penguji
Nama

: ………………………………………………………………..

Nomor Pokok Mahasiswa

: ……………………………………..

Konsentrasi Studi

:► TEKNOBIO-INDUSTRI ► TEKNOBIO-LINGKUNGAN ► TEKNOBIO-PANGAN

Hari, Tanggal

: …………………………………………………………………

KRITERIA PENILAIAN
NO.

KRITERIA

ACUAN PENILAIAN

NILAI
( ANGKA )

PENYAMPAIAN MAKALAH
A. Penampilan

- Penggunaan bahasa
- Artikulasi penyampaian
- Kerapian

B. Metode Penyampaian Materi

- Keruntutan penyampaian
- Kejelasan penyampaian ide
- Penggunaan alat bantu

C. Pengulasan Materi

- Dalam presentasi
- Dalam diskusi

01.

MAKALAH
02.

A. Format Penulisan

- Kelengkapan bagian-bagian
( abstrak, pendahuluan, dst. )
- Keruntutan
- Tata cara penulisan

B. Isi

- Penggunaan bahasa
- Kejelasan penyampaian
- Keruntutan

Catatan :
Keterangan penilaian :
≥ 9
= A
8,5 – 8,9
= A8,0 – 8,4
= B+
7,5 - 7,9
=B
7,0 – 7,4
= B6,5 -6,9
= C+
6,1 – 6,4
=C
5,1 – 6,0
=D
≤ 5
= E

Yogyakarta, ............................................
Penilai,

( ............................................................... )

