
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR (TA) 

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN 

 
1. Menyiapkan naskah Tugas Akhir (TA) dalam format artikel mengikuti template yang tersedia pada 

halaman 3, dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Artikel ditulis menggunakan huruf Times New Roman, font 11pt, spasi 1.15 , Panjang artikel 

berkisar 30 – 35 halaman (diluar daftar pustaka),  dengan komposisi halaman sebagai berikut 

(kurang lebih dan menyesuaikan dengan isi TA ) 

a. Jumlah halaman Pendahuluan 20% 

b. Jumlah halaman Kajian Literatur 20% 

c. Jumlah halaman Metode Penelitian 10% 

d. Jumlah halaman Hasil dan Pembahasan 45% 

e. Jumlah halamn Simpulan dan Rekomendasi 5%. 

• Sumber pustaka yang digunakan paling sedikit 20 referensi, terdiri dari 60% bersumber dari 

artikel yang dipublikasikan oleh jurnal nasional atau internasional dan diterbitkan dalam 10 

tahun terakhir, dan 40% dari sumber lainnya (skripsi dan tesis tidak diperbolehkan dijadikan 

sebagai sumber pustaka). 

• Hal-hal lain yang tidak termasuk dalam naskah utama, dapat dijadikan lampiran. 

2. Sebelum melaksanakan ujian Tugas Akhir (TA), mahasiswa wajib menyerahkan semua 

persyaratan sesuai buku pedoman akademik, yakni:  

a. Lulus seluruh mata kuliah dengan jumlah paling sedikit 140 sks dan IPK minimal 2,00. 

b. Fotocopy sertifikat penghargaan sebagai notulis seminar proposal/ujian TA. 

c. Biodata dengan melampirkan bukti pendukung. 

3. Mahasiswa menunggu jadwal ujian TA dari prodi 

4. Pada saat pelaksanaan ujian TA, mahasiswa wajib: 

a. Menyerahkan Berita Acara (BA), lembar penilaian, dan lembar yuridis yang telah disediakan 

oleh staf jurusan, kepada tim penguji. 

b. Menggunakan jas almamater 

c. Melakukan presentasi dan menayangkan materi dalam format power point  

5. Setelah pelaksanaan ujian TA: 

a. Lembar Yuridis akan ditandatangani oleh dosen penguji pada saat mahasiswa dinyatakan lulus 

dalam ujian TA.  

b. Lembar yuridis akan ditanda tangani dosen pembimbing setelah mahasiswa menyelesaikan 

perbaikan TA sesuai dengan saran dari dosen penguji.  

c. Setelah naskah artikel TA diperbaiki, mahasiswa mengirimkan naskah artikel tersebut ke Jurnal 

Pembangunan dan Pemerataan (JPP). Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran sebagai author 

melalui laman berikut: 

https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/about/submissions#authorGuidelines  

d. Setelah register, mahasiswa dapat mengirimkan artikel dengan format yang dapat diunduh di 

laman tersebut yaitu di link berikut : 

https://drive.google.com/file/d/1BW1vFoNnV_1diPHacN8yilLOksjbP-71/view 

e. Mahasiswa melakukan submit artikel dengan cara mengunjungi kembali jurnal JPP pada laman 

https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc dan log in sebagai author (penulis) menggunakan akun 

yang sudah didaftarkan. Tutorial cara register dan submit artikel pada Open Journal System 

dapat dilihat pada laman berikut https://www.youtube.com/watch?v=CJM4YkGNSAQ 

f. Jika kurang jelas dapat menghubungi sdr. Anisa di  0821-4455-0500 

https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/about/submissions#authorGuidelines
https://drive.google.com/file/d/1BW1vFoNnV_1diPHacN8yilLOksjbP-71/view
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc
https://www.youtube.com/watch?v=CJM4YkGNSAQ


g. Mahasiswa menunggu hasil review yang akan disampaikan lewat email  (periksa email secara 

berkala) atau kewat nomor Whatsapp  

h. Ada dua kategori hasil review yaitu : 

1) diterima untuk dipublikasikan pada Jurnal Pembangunan dan Pemerataan (JPP) 

2) diterima untuk dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)  

i. Mahasiswa mengunduh bukti penerimaan naskah atau Letter of Acceptance (LoA) dari JPP 

atau JEDA 

j. LoA tersebut digunakan sebagai syarat untuk mendaftar wisuda. 

k. LoA juga diserahkan ke staf akademik prodi untuk kelengkapan pemberkasan  

l. Berkas yang sudah lengkap akan divalidasi staf akademik untuk selanjutnya dilakukan 

pengesahan oleh kaprodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON STUDENT ACADEMIC 

PERFORMANCE IN BATAM CITY 

(Times New Roman, 12, Bold) 
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Universitas, Negara 

 

ABSTRACT 

Intisari ditulis dalam bahasa Inggris sebanyak 120-160 kata. Jenis huruf Times New Roman, ukuran 10 dan 

spasi 1. The purposes of this research are first to analyze the antecedent of interaction with friends, interaction 

with lecturers, and engagement in collaborative learning using social media. Second is to know the impact of 

these variables on student academic performance in the education institution of Batam city. The sampling 

method used is nonprobability sampling with accidental techniques. The sample is 402 respondents who were 

taken based on the Slovin formula. Respondents are students from 5 education institutions. Multiple regression 

and simple regression are used for data processing because the research model has a mediating variable thus 

the regression is done twice, and then the mediation test is conducted by Baron & Kenny method. The results 

indicated that the variables of interaction with friends and interaction with lecturers were not significant to the 

dependence, while the variables of engagement and collaboration learning were significantly positive towards 

students' academic performance. The results of mediation test were not accepted because there were 

insignificant variables from the results of the regression process. 

  Keywords: Collaborative Learning; Social Media; Student Academic Performance (max.6 words). 
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ABSTRAK 

Intisari ditulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 120-160 kata. Jenis huruf Times New Roman, ukuran 10 dan 
spasi 1. Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh interaksi dengan teman, interaksi 
dengan dosen, dan keterlibatan terhadap kolaborasi pembelajaran dengan menggunakan media sosial. Kedua 
untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut pada prestasi akademik mahasiswa pada perguruan 
tinggi di Kota Batam. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling 
dengan teknik purposive. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 402 responden yang diambil berdasarkan 
rumus Slovin. Responden merupakan mahasiswa di 5 perguruan tinggi di Kota Batam. Regresi berganda dan 
regresi sederhana digunakan dalam pengolahan data karena model penelitian memiliki variabel mediasi 
sehingga regresi dilakukan dua kali, kemudian dilakukan uji mediasi menggunakan metode Baron & Kenny. 
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel interaksi dengan teman dan interaksi dengan dosen tidak 
signifikan terhadap dependen, sedangkan variabel keterlibatan serta kolaborasi pembelajaran signifikan positif 
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terhadap prestasi akademik mahasiswa. Hasil uji mediasi tidak diterima karena terdapat variabel yang tidak 
signifikan dari hasil proses regresi. 

Kata Kunci: Kolaborasi Pembelajaran; Media Sosial; Prestasi Akademik Mahasiswa (maksimal 6 kata). 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Tulislah latar belakang dengan ringkas dan jelas, hindari pengulangan kalimat yang tidak 

efisien. Latar belakang harus mampu menjelaskan isu, gejala permasalahan, rumusan masalah, tujuan, 

kebaruan dan kontribusi riset secara baik dan sistematis. Teori dan literatur yang relevan disajikan 

dengan argumentasi ilmiah yang baik sehingga menunjukkan kemenarikan artikel yang ditulis. Latar 

belakang ditulis dengan spasi 1.15 (Times New Roman, font 11) dan jarak antar paragraf sebesar 6 pt. 

Peningkatan pengguna internet dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa internet saat ini sudah 

menjadi kebutuhan manusia dalam menjalankan aktivitas harian dengan tujuan yang berbeda-beda, bisa 

untuk pekerjaan, interaksi sosial, pendidikan, hiburan dan bahkan ada untuk tujuan yang kurang baik. 

Di Indonesia sendiri, penggunaan internet lebih didominasi untuk penggunaan media sosial, tidak 

kurang dari 87% pengguna internet di Indonesia mengaku menggunakan media sosial saat terhubung ke 

internet. Sekitar 71,6 juta orang menggunakan Facebook atau sekitar 54%, kemudian disusul 15% atau 

19,9 juta pengguna Instagram, dan 11% pengguna Youtube, seperti dilansir dari Liputan6.com edisi 24 

Oktober 2016. 

Media sosial adalah kumpulan website dan web berdasar sistem yang memungkinkan 

interaksi dalam kapasitas besar, percakapan dan berbagi diantara pengguna jaringan. Media sosial 

meningkatkan komunikasi, pembelajaran kolaboratif dan cara kreatif serta mendorong pendidikan 

diperguruan tinggi (Al-Rahimi et al., 2013), serta meningkatkan pembelajaran mahasiswa, percakapan, 

sharing, penerbitan dan partisipasi. Aplikasi ini menjadi popular dikalangan siswa/mahasiswa karena  

memberikan efek positif dalam membantu belajar siswa, bisa mendorong  prestasi  serta  

mendukung  pembelajaran  akademis  (Gray  et  al.,  2014).  Faktor  yang  memicu pengadopsian 

sosial media karena akses yang tanpa batas, nyaman, fungsi dan fleksibilitas. 

2. KAJIAN LITERATUR 

Bagian ini berisi kajian berbagai literatur baik hasil empiris maupun  teori yang relevan dengan 

isu yang diangkat. Penulis menyajikan bagian ini dengan bahasa yang padat dan ringkas sehingga 

mampu mengarahkan hasil sintesis teori/riset terdahulu dan konsep-konsep penting lainnya ke model 

penelitian dan hipotesis yang dikembangkan. Untuk menulis subbab ini dengan baik, tata cara 

pengutipan berdasarkan APA Style 6th edition.   

2.1.      Pengaruh Interaksi dengan Teman terhadap Kolaborasi Pembelajaran  

Interaksi  teman diciptakan untuk mengukur komunikasi dan berbagi informasi antara siswa 

satu sama lain. Dalampenelitian sebelumnya, dinyatakan bahwa penggunaan media sosial bisa 

meningkatkan interaksi antar teman (McLoughlin & Lee, 2007; Junco et al., 2013). Teknik 

pembelajaran secara tradisional kurang dalam memacu siswa berinteraksi dalam kelas (Zhu, 2012), 

ditambah waktu dikelas yang terbatas dan pembagian waktu untuk diskusi dikelas yang terbatas juga 

merupakan halangan utama dalam peningkatan interaksi (Guthrie & Carlin, 2004). Akan tetapi, 

teknologi saat ini telah merubah bagaimana siswa dan dosen berinteraksi dan teknologi ini bisa 

meningkatkan kualitas interaksi kedua belah pihak. Memfasilitasi interaksi ini penting karena hasil 

belajar bisa menjadi lebih baik dan lebih efektif (Carnaghan & Webb, 2007). 

2.2.      Pengaruh Interaksi dengan Dosen terhadap Kolaborasi Pembelajaran 



Young & Norgard (2006) juga mengkonfirmasi pentingnya tiga tipe interaksi untuk 

meningkatkan kepuasan siswa dalam belajar, kualitas dan ketepatan interaksi antara siswa serta antara 

siswa dan dosennya, dan terakhir antara siswa dan pembelajarannya. Volery et al. (2000) memberikan 

saran untuk meningkatkan interaksi siswa dengan dosen yakni dosen bisa memberikan nilai partisipasi. 

Lebih jauh lagi dosen seharusnya mampu memahami perbedaan alami siswa, melibatkan mereka dalam 

diskusi online serta mendukung siswa dalam proses interaksi.  

Kerangka penelitian dalam bentuk gambar harus di-grouping supaya tidak mengalami 

pergeseran pada saat dilakukan pengeditan, tidak boleh dalam bentuk foto dan tidak menggunakan 

border line. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan metode penelitian, berupa: jenis penelitian, populasi, sampel, teknik 

pengambilan sampel, instrumen riset (jika ada), pilot test (jika ada), responden/partisipan (jika ada), 

alat analisis, dan teknik pengujian hipotesis (untuk riset kuantitatif). Penyampaian pada bagian ini dapat 

dilakukan secara narasi maupun dikombinasikan dengan tabel dan gambar (jika dianggap perlu).  

Sesuai  dengan  model  yang  diajukan,  pengolahan data  dilakukan  dengan menggunakan 

regresi. Regresi akan dilakukan dua kali karena memiliki 2 model, yang pertama regresi linier 

berganda, karena independen lebih dari dua variabel dan yang kedua regresi sederhana karena hanya 

satu variabel independen ke variabel dependen. Penelitian ini menggunakan regresi linear karena skala 

data variabel terikat berskala data interval atau rasio (kuantitatif atau numerik). Regresi berganda 

adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah 

regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini membahas secara lengkap hasil penelitian yang dilakukan. Penyampaian pada 

bagian ini dapat berupa narasi, tabel output statistik yang telah dibuat ulang sehingga lebih informatif 

(tidak disarankan melakukan copy-paste langsung dari hasil oleh software statistik).  

 

Tabel 1. Responden Berdasarkan Asal Universitas 
 

Nama Universitas Jumlah Presentase Persentase Valid 

Politeknik Batam 55 13,6% 13,6 
Universitas Batam 42 10,4% 10,4 
Universitas Internasional Batam 96 23,7% 23,7 

Universitas Putera Batam 87 21,6% 21,6 
Universitas Riau Kepulauan 122 30,7% 30,7 

Total 402 100% 100,0 

 Sumber: Data yang diolah (2020) 

Tabel 1 menunjukkan mahasiswa yang paling banyak ikut serta dalam penelitian ini adalah 

Universitas Riau Kepulauan, yaitu 122 orang atau 30,7%, hal ini karena Ketua Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) sangat kooperatif dengan menghimbau mahasiswanya secara khusus untuk 

mengisi kuesioner, bahkan memperkenalkan peneliti dengan ketua BEM dari universitas lain. 

 

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bagian ini khusus menyimpulkan hasil riset yang diikuti dengan rekomendasi kepada pihak-

pihak terkait sesuai dengan manfaat yang ingin dicapai dalam riset. Pada bagian akhir, penulis dapat 



menyampaikan berbagai keterbatasan dalam riset tersebut, yang diikuti dengan arahan untuk 

penyempurnaan riset ke depan bagi peneliti selanjutnya. 

Para mahasiswa lebih banyak menggunakan media sosial untuk kebutuhan hiburan, pamer dan 

main game. Ada beberapa perguruan tinggi sudah menggunakan media sosial, contohnya jurusan 

Sistem Informasi Universitas Internasional Batam, telah aktif menggunakan Youtube untuk presentasi 

kuliah dan pengajaran online dari dosen ke mahasiswa, tapi hal ini kurang signifikan jika dibandingkan 

dengan banyaknya perguruan tinggi yang belum menggunakan. Sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian terdahulu.  

Variabel keterlibatan, kolaborasi pembelajaran memilki hasil nilai signifikan terhadap prestasi 

akademik mahasiswa, terlebih jika dibantu dengan media sosial. Akademisi merasa dengan media sosial, 

keterlibatan dikelas serta melaksanakan kerjasama dengan yang lain lebih mudah untuk dilakukan, hal 

ini menunjukkan bahwa media sosial berperan penting untuk mencari perhatian dosen dan siswa tapi 

belum meningkatkan interaksi kedekatan mahasiswa dan dosen. Hasil kedua variabel ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
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