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1. Ruang Lingkup 

Standar operasional prosedur ini mengatur proses penyelenggaraan Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester di Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mulai penyusunan jadwal ujian & pengawas 

ujian, pembuatan dan penggandaan soal ujian, persiapan lembar jawaban & berita 

acara ujian, penentuan & persiapan ruang ujian, pelaksanaan ujian, sampai 

penyerahan berkas ujian kepada dosen atau pengawas ujian serta entri nilai hasil 

ujian.  

 

2. Tujuan 

a. Menjamin terlaksananya persiapan kegiatan Ujian Tengah Semester dan Ujian 

Akhir Semester  yang lancar, tertib dan baik sesuai ketentuan yang berlaku, 

meliputi penyusunan jadwal ujian & pengawas ujian, persiapan lembar jawaban & 

berita acara ujian, penentuan & persiapan ruang ujian. 

b. Menjamin transparansi dan akuntabilitas penggandaan dan pendistribusian soal 

ujian dan lembar jawaban, jadwal ujian, serta ruang ujian juga entri nilai. 

c. Menjamin terlaksananya Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sesuai 

dengan jadwal ujian. 

 

3. Indikator Keberhasilan 

a. Persiapan kegiatan UTS /UAS 100% terlaksana sesuai dengan kebutuhan, yaitu 

soal telah melewati tahap validasi, tidak terjadi adanya kekurangan lambar soal 

ataupun lembar jawaban, dan tidak ada bentrok ruang ujian pada saat ujian 

berlangsung. 

b. Kegiatan UTS/UAS 100% terselenggara tepat waktu sesuai jadwal ujian. 

c. 100% tidak terjadi keterlambatan entri nilai secara online  

 

4. Pihak Yang Terlibat 

a. Dekan; 

b. Kaprodi; 

c. Dosen; 

d. UJM 

e. Pengawas ujian; 

f. Staf administrasi fakultas; 

g. Mahasiswa atau peserta ujian 

 

5. Acuan Kegiatan 
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a. UU No RI no 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. Pedoman akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2017/2018. 

c. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2018/2019. 

 

6. Penanggungjawab Kegiatan 

a. Dekan 

b. Kaprodi 

c. Sekprodi 

 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan:  

a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif di FPIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  

b. Mengikuti perkuliahan, minimal 75% kehadiran 

c. Nama tercantum di setiap presensi mata ujian (UTS & UAS) yang diikuti 

d. Membayar kekurangan biaya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

universitas, bagi mahasiswa yang mengajukan dispensasi. 

 

8. Dokumen Penunjang Kegiatan 

a. Printout KRS  

b. Jurnal pengajaran dosen 

c. Presensi peserta ujian (sebagai bukti mahasiswa bisa mengikuti ujian) 

d. Soal ujian 

e. Lembar jawaban 

f. Berita Acara 

g. Presensi Pengawas Pendamping 

 

9. Prosedur Kegiatan  

1. Penyelenggaraan UTS/UAS dapat dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan, yaitu 

persiapan, pelaksanaan, serah terima hasil ujian kepada dosen pengampu mata 

ujian (bagi dosen pengampu yang berhalangan hadir sebagai pengawas/yang 

ruang ujiannya ada 2 ruangan), entri nilai, penyerahan arsip nilai, dan 

pelaksanaan ujian susulan (jika ada). 

2. Persiapan UTS/UAS. Tahapan ini merupakan suatu rangkaian beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Sekretaris Program Studi membuat jadwal ujian dan format soal ujian serta 

memetakan ruang untuk ujian; 
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b. Masing-masing dosen pengampu mata kuliah membuat dan menyerahkan soal 

ujian ke kaprodi selambat-lambatnya 1 minggu sebelum hari pertama 

pelaksanaan ujian  

c. Staf administrasi fakultas menyiapkan form berita acara pelaksanaan ujian; 

d. Staf administrasi fakultas menggandakan soal dan form berita acara 

pelaksanaan ujian; 

e. Staf administrasi fakultas memasukkan berkas ujian, meliputi: presensi peserta 

ujian, berita acara pelaksanaan ujian, soal, dan kertas ujian ke dalam amplop 

ujian; 

f. Staf administrasi menata amplop ujian sesuai urutan waktu pelaksanaan ujian 

masing-masing mata kuliah. 

3. Pelaksanaan UTS/UAS. Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini: 

a. Pelaksanaan ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal aktual pelaksanaan 

perkuliahan masing-masing mata kuliah; 

b. Pelaksanaan ujian diawasi oleh dosen pengampu mata kuliah masing-masing; 

c. Pada mata ujian yang membutuhkan lebih dari 1 ruang ujian, maka dosen 

pengampu mata kuliah akan dibantu pengawas lain yang sudah ditunjuk prodi. 

d. Bilamana dosen pengampu berhalangan hadir, maka dosen yang bersangkutan 

berkewajiban menyampaikan hal tersebut kepada kaprodi selambat-lambatnya 

sehari sebelum pelaksanaan ujian.; 

e. Untuk kelas dimana dosen pengampu berhalangan hadir, maka kaprodi 

menyiapkan pengawas ujian pengganti dari dosen lain maupun tenaga 

kependidikan yang dipandang mampu;  

f. Pengawas ujian melaksanakan dan mengawasi jalannya ujian sesuai jadwal; 

g. Pengawas ujian mengisi berita acara pelaksanaan ujian; 

h. Pengawas ujian membagikan soal dan kertas ujian serta presensi kehadiran 

kepada mahasiswa peserta ujian; 

i. Mahasiswa peserta ujian mengisi presensi atau bukti kehadiran dalam 

pelaksanaan ujian. 

j. Mahasiswa peserta ujian diwajibkan mengikuti ujian sesuai dengan peraturan 

yang berlaku (membawa KTM, memakai kemeja putih lengan panjang 

bercelana hitam bagi mahasiwa laki-laki, rok hitam panjang & behijab hitam 

bagi mahasiswa perempuan, dan tidak boleh memakai kaos dan sandal); 

k. Mahasiswa yang hadir terlambat tetap diperbolehkan mengikuti ujian, dan 

waktu ujian dihitung sesuai dengan waktu yang berlaku; 
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l. Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena sesuatu hal (sakit) bisa 

mengikuti ujian susulan paling selambat-lambatnya 7 hari setelah ujian 

berakhir dengan membawa surat pengantar dari Kaprodi; 

m. Mahasiswa bisa mengurus surat pengantar Kaprodi dengan membawa Surat 

Keterangan Dokter (untuk yang sakit) dan Surat Keterangan Kematian (untuk 

yang orang tuanya meninggal); 

n. Pengawas ujian menerima kertas hasil pekerjaan peserta ujian dan 

memasukkannya kembali ke dalam amplop soal ujian bersama dengan presensi 

kehadiran. 

o. Pengawas ujian menyerahkan berkas berita acara ke staf administrasi fakultas , 

dan  amplop berisi hasil pekerjaan peserta ujian bila dosen pengawas tidak bisa 

hadir. 

p. Dosen pengampu mata kuliah yang berhalangan hadir saat ujian mengambil 

hasil pekerjaan peserta ujian untuk dilakukan koreksi dan penilaian hasil ujian. 

4. Penyerahan hasil evaluasi atau nilai UTS/UAS. Tahapan ini meliputi kegiatan: 

a. Dosen pengampu melakukan entry nilai secara online sesuai jadwal yang telah 

ditentukan; 

b. Dosen pengampu menyerahkan printout nilai UTS/UAS kepada staf 

administrasi fakultas; 

5. Penyelenggaraan Ujian Susulan.  

a. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian susulan kepada dosen pengampu 

mata ujian  

b. Dosen Pengampu mata ujian mengadakan ujian susulan selambat-lambatnya 3 

hari 
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