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Format Term Of Reference (TOR) 

Term Of Reference (TOR) atau kerangka acuan merupakan gambaran umum dan 

penjelasan mengenai hal yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi tertentu. 

Untuk mengajukan TOR Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Seni Karawitan ISBI Aceh, 

silahkan mengikuti beberapa panduan dibawah ini: 

1. Font tulisan yang digunakan dalam membuat TOR Tugas Akhir Mahasiswa Program 

Studi Seni Karawitan adalah Times New Roman. 

2. Font size 12. 

3. Line and Paragraph Spacing 1,5. 

4. Menggunakan Justify/rata kiri-kanan. 

5. Tuliskan minat yang diambil. 

6. Tuliskan identitas diri pada kolom yang tertera. 

7. Tuliskan judul yang akan diajukan. 

8. Tuliskan latar belakang masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian (jika 

pengkajian), alasan sebuah karya ditulis/buat (jika penciptaan). 

9. Tuliskan tujuan dilakukannya penelitian (jika pengkajian), tuliskan tujuan 

ditulisnya/dibuatnya karya (jika penciptaan). 

10. Tuliskan 2 orang nama pembimbing yang nantinya akan membimbing mahasiswa 

dalam pelaksanaan tugas akhir. 

11. Konsultasikan kepada pembimbing akademik terlebih dahulu sebelum mengajukan 

TOR kepada tim TOR Program Studi Seni Karawitan ISBI Aceh. 

12. Setelah mendapat persetujuan oleh pembimbing akademik masing-masing, unggah file 

PDF TOR melalui Website Program Studi Seni Karawitan: 

 https://karawitan.isbiaceh.ac.id/ 

https://karawitan.isbiaceh.ac.id/


 

 

13. Selanjutnya klik menu pilihan tugas akhir pada kanan atas. 

 

 

14. Setelah muncul submenu seperti gambar dibawah, klik TOR. 



 

 

15. Setelah mengklik kolom TOR, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini. 

 

 

16. Untuk mengetahui format penulisan TOR Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Seni 

Karawitan, klik “download Form TOR”. 



 

 

17. Kemudian untuk mengupload TOR Tugas Akhir yang sudah dibuat, klik “Upload 

TOR” dan klik “Pengisisan TOR Tugas Akhir”. 

 

 

18. Selanjutnya akan memasuki google form pengajuan TOR Tugas Akhir seperti yang 

tertera dibawah ini. 

 



 

 

19. Isi data diri pada kolom yang telah disediakan seperti yang tertera dibawah ini. 



 

 



20. Setelah TOR selesai dibuat dan mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Akademik 

masing-masing,  pilih “upload TOR” pada kolom google form (file PDF TOR). 

 

 

21. Setelah mengunggah file PDF TOR yang akan diajukan, dan lengkap mengisi data diri 

serta nama pembimbing I dan II yang ingin diajukan, klik “kirim”. 



 

22. Jika sudah terkirim, maka secara otomatis TOR yang diajukan akan masuk ke database 

admin. 

23. Untuk format penulisan TOR dapat dilihat pada halaman beriktnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Term Of Reference 

(Pengkajian Seni/Penciptaan Seni) 

IDENTITAS DIRI 

Nama   : (ditulis dengan lengkap dan bukan nama panggilan) 

NIM   : (sesuai dengan nomor induk mahasiswa masing-masing) 

Jenis Kelamin  :  

Program Studi  :  

Semester  : (semester terakhir anda saat ini) 

Tahun Akademik :  

 

 

1. Judul   : (ditulis dengan singkat padat dan jelas) 

2. Latar Belakang Masalah : (penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi 

   alasan mengapa penelitian dilakukan (jika 

   pengkajian), alasan sebuah karya tulis/dibuat (jika 

   penciptaan). Untuk masalah seberapa panjang latar 

   belakang, tidak ada patokan khusus, semuanya tergantung 

   dari kepentingan karya ilmiah itu sendiri (minimal 2 

   halaman)). 

3. Tujuan   : (*jika penelitian maka tujuan penelitian merupakan rumusan 

   kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang 

   diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan 

   dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan 

   mengungkapkan keinginan peniliti untuk memperoleh 

   jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh 

   karena itu, rumusan tujuan harus relevan dengan identitas 

   masalah yang ditemukan, rumusan masalah dan 



   mencerminkan proses penelitian 

   *jika penciptaan tuliskan tujuan karya ini diangkat/ditulis). 

4. Perspektif Penelitian : (cara pandang peneliti/penulis dalam memberikan tingkat 

   kebebasan kepada responden dalam memberikan data atau 

   informasi yang akan disajikan). 

5. Usulan nama pembimbing : 1. 

2. 

 

 

 

Diketahui Oleh: 

Pembimbing Akademik, 

 

 

 

 

(nama pembimbing akademik) 

NIP/NIDN. 

Aceh Besar, tgl-bulan-tahun 

Peneliti, 

 

 

 

 

(nama pengaju TOR) 

NIM. 

  


