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I. Pendahuluan 

Implementasi kurikulum berorientasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) 

segera dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan pada semester Ganjil 

Tahun Akademik 2018/2019. Dalam pelaksanaannya implementasi memerlukan berbagai 

perangkat pendukung agar sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Ciri 

utama dari kurikulum berorientasi KKNI adalah mendekatkan kemampuan mahasiswa 

sebagai calon sarjana/alumni dengan kemampuan yang diinginkan oleh pasar kerja. Hal ini 

terkait dengan situasi kekinian yang menunjukkan banyaknya sarjana yang akhirnya 

memerlukan berbagai kemampuan tambahan maupun penyesuaian agar dapat diterima oleh 

pasar kerja.  

 

1.1 Latar Belakang/Rasional 

Tujuan akhir mahasiswa belajar di Perguruan Tinggi, umumnya, adalah agar dapat 

diterima oleh pasar kerja. Keadaan nyata yang akan dialami oleh lulusan pada pasar kerja 

tentu saja akan diperoleh bila dapat secara langsung berinteraksi dengan keadaan lapangan. 

Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan telah dibekali dengan berbagai konsep, teori 

maupun implementasi dalam kegiatan laboratorium. Namun hal belum cukup mengingat 

pada keadaan riilnya di lapangan, berbagai peralatan yang akan digunakan umumnya 

memiliki kemampuan, dimensi besaran dan satuan yang berbeda dengan keadaan di kelas 

maupun laboratorium. Karena itu, mahasiswa memerlukan pengalaman agar dapat secara 

langsung mengimplementasi teori maupun konsep.  

 

1.2 Tujuan 

Secara umum penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arah 

pelaksanaan praktik lapangan di FIS Unimed. Secara khusus, penyusunan panduan ini 

bertujuan agar (i) mahasiswa mengetahui persyaratan dan aturan yang harus dipatuhi dalam 

melaksanakan praktik lapangan, (ii) mahasiswa dapat melaksanakan praktik lapangan sesuai 

capaian yang diinginkan oleh kurikulum, (iii) mahasiswa dapat menyusun laporan 

pelaksanaan kegiatan praktik lapangan, dan (iv) Dosen dapat melaksanakan pembimbingan 

praktik lapangan. 

 

 



1.3 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari panduan ini meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan praktik 

lapangan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing mulai dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan pelaporan. 

 

1.4 Sasaran 

Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam 

melaksanakan praktik lapangan. 

 

1.5 Definisi 

a. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif FIS Unimed yang telah memenuhi persyaratan 

sebagai mahasiswa peserta kegiatan praktik lapangan 

b. Dosen pembimbing adalah dosen FIS Unimed yang ditunjuk melalui Surat Tugas dari 

FIS Unimed dan mendapatkan Surat Keputusan Dekan FIS Unimed sebagai dosen 

pembimbing 

 

1.6 Referensi 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

Undang-undang Nomor12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNPT). 

Kepmendiknas Nomor 14/P/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Medan. 

Kebijakan Mutu Akademik Universitas Negeri Medan. 

Standar Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Medan. 

Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Pelaksanaan Praktik Lapangan 

2.1 Alur Pelaksanaan 

1. Mahasiswa telah memenuhi syarat akademis  

2. Telah lulus minimal 30 sks 

3. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester tidak kurang dari 2.00. 

4. Membuat surat permohonan ke perusahaan yang disetujui oleh Program Studi dan 

diketahui oleh Wakil Dekan I. 

5. Ketua Program Studi dengan persetujuan Ketua Jurusan/Prodi, mengajukan persetujuan 

dosen pembimbing praktik lapangan (PL) kepada Pembantu Dekan I.  

6. Wakil Dekan I menerbitkan surat persetujuan Dosen pembimbing PL. 

7. Mahasiswa menyampaikan surat asli permohonan Praktik Lapangan ke instansi yang 

dituju. 

8. Mahasiswa menyerahkan surat balasan persetujuan yang ditujukan kepada Wakil dekan 

I. 

9. Mahasiswa melaksanakan PL sesuai dengan waktu pelaksanaan dan membuat laporan. 

10. Mahasiswa menyerahkan surat asli pernyataan telah selesainya pelaksanaan PL kepada 

Wakil Dekan I. 

 

2.2 Tata cara pengajuan 

a. Mahasiswa harus mencari, menghubungi, melamar/mengurus sendiri penempatan 

praktik lapangan pada sebuah instansi.  

b. Mahasiswa dapat meminta surat keterangan mencari lowongan praktik lapangan yang 

dikeluarkan/ditanda tangani oleh Program Studi/Jurusan.  

c. Program Studi dan atau jurusan/Prodi berhak untuk menolak pengajuan 

supervisor/penyelia suatu instansi, berdasarkan pengalaman pelaksanaan kerja praktik 

terdahulu di instansi tersebut. 

d. Instansi membalas lamaran praktik lapangan yang berisi bahwa : 

i. Secara prinsip, mahasiswa diterima untuk menjalankan praktik lapangan di instansi 

serta menunjuk seorang penyelia 

ii. Merumuskan sebuah kerangka acuan. 

e. Jika dianggap perlu, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dan Pembantu Dekan I dapat 

mendelegasikan fungsi pembimbing kepada dosen lainnya dengan alasan tertentu. 

f. Kelalaian memenuhi tata cara ini, dapat berakibat pembatalan praktik lapangan. 



 

2.3 Ketentuan pelaksanaan 

a. Jangka waktu pelaksanaan praktik lapangan antara 4 (delapan) hingga 6(enam) minggu 

dengan toleransi ketidakhadiran ± 25%. 

b. Pelaksanaan praktik lapangan dicatat dalam sebuah log harian yang merupakan 

lampiran dari laporan.  

c. Pencatatan log harian dalam satuan antara 1 (satu) hingga 6 (enam) jam. Secara 

keseluruhan, log harian harus berisi sekurangnya 50(lima puluh) catatan (record). Log 

harian ini akan merupakan rujukan utama pembuatan laporan. Kekurangan ketelitian 

pengisian log harian akan berpengaruh pada nilai.  

d. Log harian harus ditandatangani oleh penyelia sekurangnya setiap 1(satu) minggu 

(setiap halaman harus diparaf). Salinan log harian yang telah ditandatangani, harus 

langsung dikirimkan kepada pembimbing. Jika memungkinkan, pembimbing menjalin 

kontak dengan penyelia melalui telepon atau email.  

e. Kelalaian penulisan log harian dapat berakibat pembatalan kerja praktik.  

f. Apabila Mahasiswa: 

i. Sering absent/tidak hadir tanpa alasan yang jelas, 

ii. Menyimpang jauh dari rencana/kerangka acuan kerja. 

iii. Tidak melaporkan kasus ini kepada pembimbing, 

Instansi dapat mengirimkan surat keberatan/protes resmi dengan melampirkan bukti-

bukti yang culup, maka hal tersebut merupakan pelanggaran akademis dengan 

rekomendasi sanksi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh karena 

terkait dengan nama baik Fakultas. Pembimbing diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan kasus ini sebelum instansi mengajukan keberatan/protes resmi tersebut. 

g. Menjelang akhir pelaksanaan kerja praktik, mahasiswa harus mengalokasikan waktu 

untuk mengadakan observasi lapangan atau/dan wawancara sebagai bahan analisis 

dampak praktik lapangan. Pelaksanaan ini harus terdokumentasikan dengan baik dalam 

log harian.  

h. Pada akhir masa kerja praktik, mahasiswa sangat dianjurkan untuk meminta surat 

keterangan pengalaman kerja yang resmi (referensi) dari instansi.  

i. Akhir pelaksanaan kerja praktik ditandai dengan penyelia mengisi formulir penilaian 

praktik sebagai bahan pertimbangan penilaian oleh pembimbing. Pengisian formulir ini 

tidak terkait dengan proses penulisan laporan. 



 

2.4 Aktivitas Selama Praktik Lapangan 

a. Mahasiswa 

i. Kegiatan yang sesuai dengan bidang studi yang dapat mengkaitkan antara teori dan 

praktik yang diterapkan di tempat Praktik Lapangan (PL). 

ii. Kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang ditetatpkan dan dituliskan 

pada log.  

b. Dosen Pembimbing 

i. Bersama-sama dengan mahasiswa dan penyelia, membuat daftar log kerja 

mahasiswa selama melakukan kegiatan PL. 

ii. Melakukan bimbingan dan konsultasi kepada mahasiswa. 

c. Penyelia Instansi/Perusahaan Tempat PL 

i. Memberikan bimbingan dan pengarahan agar kegiatan PL berjalan dengan lancar 

dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

ii. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi. Tugas yang 

diberikan kepada peserta PL hendaknya tidak hanya tugas-tugas bersifat teknis 

melainkan juga bersifat manajerial.  

iii. Pimpinan unit kerja setempat berfungsi sebagai fasilitator bagi mahasiswa PL serta 

memberikan masukan untuk penilaian terhadap para peserta PL. 

 

2.5 Tugas Mahasiswa Selama PL 

a. Mempelajari pekerjaan di unit kerja tempat mahasiswa ditugaskan. Semua data harus 

dicatat dengan sistematis dan lengkap karena sangat diperlukan dalam pembuatan laporan 

PL. 

b. Semua yang dilakukan pada butir 1 (satu), dicoba, dikaji dan dianalisis dari segi 

pengetahuan disiplin ilmu masing-masing, sehingga dapat dituangkan dalam laporan PL.   

c. Mengikuti semua kegiatan dan tata tertib yang berlaku di unit kerja di mana mahasiswa 

ditempatkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  

d. Bila diperlukan mahasiswa diharapkan dapat memberikan atau mengusulkan saran-saran 

untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam rangka memperbaiki dan 

menyempurnakan organisasi dan manajemen unit kerja yang bersangkutan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Lampiran 

 

Nomor :        Medan, ... 

Lamp. : 



Hal : Permohonan Praktik Lapangan 

 

Yth. ..... 

Di Tempat 

 

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk melaksanakan Praktik Lapangan kepada  

 

Nama   : ... 

NIM   : ..... 

Bidang   : ...... 

Jur/Prodi  : .... 

Dosen Pembimbing : ..... 

 

Berkaitan pelaksanaan Praktik Lapangandi atas kami sampaikan bahwa: 

1. Mahasiswa bersangkutan akan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku 

pada instansi Saudara. 

2. Mahasiswa bersangkutan akan melaksanakan Praktik Lapangan sesuai dengan 

rangkaian kegiatan yang telah disetujui bersama. 

3. Mahasiswa bersangkitan akan memenuhi syarat kebutuhan finansial yang ditetapkan.  

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima 

kasih. 

 

 

Mengetahui:       Ketua,  

 

 

 

..................................................    ...................................... 

Nomor :        Medan, ... 

Lamp. : 

Hal : Dosen Praktik Lapangan 

 



Yth. ..... 

Di Tempat 

 

Sehubungan akan dilaksanakannya pelaksanaan Praktik Lapangan untuk mahasiswa 

semester ...... bersama ini kami sampaikan permohonan untuk pengangkatan Dosen 

Pembimbing Praktik Lapangan FIS Unimed sebagai berikut  

 

No Nama NIP Keahlian Keterangan 

1 ....    

2     

 

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan 

terima kasih. 

 

 

Mengetahui:       Ketua,  

 

 

 

..................................................    ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN MONEV PRAKTIK LAPANGAN 
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I. Pendahuluan 

Implementasi kurikulum berorientasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) 

segera dilaksanakan di FIS Unimed pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017. 

Dalam pelaksanaannya implementasi memerlukan berbagai perangkat pendukung agar 



sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Ciri utama dari kurikulum 

berorientasi KKNI adalah mendekatkan kemampuan mahasiswa sebagai calon 

sarjana/alumni dengan kemampuan yang diinginkan oleh pasar kerja. Hal ini terkait dengan 

situasi kekinian yang menunjukkan banyaknya sarjana yang akhirnya memerlukan berbagai 

kemampuan tambahan maupun penyesuaian agar dapat diterima oleh pasar kerja.  

 

1.7 Latar Belakang/Rasional 

Tujuan akhir mahasiswa belajar di Perguruan Tinggi, umumnya, adalah agar dapat 

diterima oleh pasar kerja. Keadaan nyata yang akan dialami oleh lulusan pada pasar kerja 

tentu saja akan diperoleh bila dapat secara langsung berinteraksi dengan keadaan lapangan. 

Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan telah dibekali dengan berbagai konsep, teori 

maupun implementasi dalam kegiatan laboratorium. Namun hal belum cukup mengingat 

pada keadaan riilnya di lapangan, berbagai peralatan yang akan digunakan umumnya 

memiliki kemampuan, dimensi besaran dan satuan yang berbeda dengan keadaan di kelas 

maupun laboratorium. Karena itu, mahasiswa memerlukan pengalaman agar dapat secara 

langsung mengimplementasi teori maupun konsep. Pada pelaksanaannya, harus ada selalu 

pemantauan yang berguna untuk menjaga arah dan tujuan program agar tercapai serta 

masukan untuk membuat pelaksanaan yang lebih baik di masa depannya. 

 

1.8 Tujuan 

Secara umum penyusunan panduan monev ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan 

arah pemantauan serta pengumpulan data. Secara khusus, penyusunan panduan ini bertujuan 

(i) menyusun pedoman untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev), (ii) menyusun 

dokumen yang akan dignakan untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, (iii) memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam 

kegiatan, dan  (iv) merumuskan cara pemantauan yang dapat digunakan sebagai umpan balik 

perbaikan.   

 

 

1.9 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari panduan ini meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

untuk seluruh kegiatan pelaksanaan praktik lapangan yang melibatkan mahasiswa, dosen 



pembimbing, program studi, jurusan dan fakultas mulai dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan pelaporan. 

 

1.10 Sasaran 

Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksana monitoring dan evaluasi uuntuk 

mendapatkan data yang komprehensif yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan 

melakukan perbaikan pelaksanakan praktik lapangan. 

 

1.11 Definisi 

a. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif jurusan dan Prodi di FIS Unimed yang telah 

memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa peserta kegiatan praktik lapangan 

b. Dosen pembimbing adalah dosen jurusan dan Prodi yang ada di FIS Unimed yang 

ditunjuk melalui Surat Tugas dari Jurusan dan Prodi masing-masing di FIS Unimed dan 

mendapatkan Surat Keputusan Dekan FIS Unimed sebagai dosen pembimbing 

 

1.12 Referensi 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

Undang-undang Nomor12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNPT). 

Kepmendiknas Nomor 14/P/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Medan. 

Kebijakan Mutu Akademik Universitas Negeri Medan. 

Standar Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Medan. 

Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan. 

 

II. Pelaksanaan Monev 

a. Alur Pelaksanaan 

- Fakultas melakukan persiapan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) 

pelaksanaan praktik lapangan (PL). 

- Fakultas menerbitkan surat untuk merekrut/menentukan para pihak yang akan terlibat 

dalam pelaksanaan monev. 



- Fakultas melaksanakan rapat dan workshop untuk inisialisasi kegiatan untuk memastikan 

rencana pelaksanaan meliputi tanggal, waktu, tempat, pelaksana, instrumen serta hal perlu 

lainnya.  

- Tim melaksanakan monev sesuai dengan kerangka rencana. 

- Tim pelaksana menyampaikan laporan kepada Fakultas. 

 

b. Ketentuan pelaksanaan 

- Jangka waktu pelaksanaan monev ditentukan pada saat rapat dan workshop inisialisasi. 

- Tim monev mengisi surat pernyataan kesediaan untuk melaksanakan monev secara 

maksimal dan profesional.  

- Tim monev selalu berkordinasi dengan para pihak sebelum melaksanakan monev.  

- Tim monev harus dibekali dengan instrumen dan hal lain yang diperlukan untuk 

memaksimalkan pelaksanaan monev. 

- Hasil monev harus dipaparkan untuk kordinasi dan konsultasi dengan pihak fakultas. 

 

c. Aktivitas Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

i. Mahasiswa 

- Melakukan sebagaimana rencana PL yang telah diususun. 

- Berkomunikasi dengan atasan/penyelia, Dosen Pembimbing, prodi dan/atau jurusan 

untuk kelancaran pelaksanaan monev. 

- Memberikan informasi yang sesuai agar monev dapat dilaksanakan dengan maksimal. 

- Memberikan berbagai dokumen maupun bukti-bukti fisik yang dibutuhkan.  

 

ii. Dosen Pembimbing 

- Berkomunikasi dengan mahasiswa, prodi, jurusan, fakultas dan tim monev untuk 

kelancaran pelaksanaan monev. 

- Memberikan kesepakatan waktu dan tempat monev. 

- Menyediakan berbagai kebutuhan dokumen, bukti-bukti fisik dan hal lain yang dianggap 

perlu. 

 

iii. Prodi, Jurusan dan Fakultas 

- Berkomunikasi dengan mahasiswa dan tim monev untuk kelancaran pelaksanaan monev. 

- Memberikan kesepakatan waktu dan tempat monev. 



- Menyediakan berbagai kebutuhan dokumen, bukti-bukti fisik dan hal lain yang dianggap 

perlu. 

 

d. Tim Monev 

i. Berkomunikasi dengan fakultas untuk dapat memberikan kesepakatan waktu dan tempat 

pelaksanaan monev. 

ii. Mempersiapkan kebutuhan administrasi dan instrumen untuk pelaksanaan monev. 

iii. Memberikan laporan monev fihak fakultas paling lama 1 (satu) minggu setelah 

pelaksanaan monev. 

 

e. Penyelia Instansi/Perusahaan Tempat PL 

i. Berkomunikasi dengan mahasiswa untuk dapat memberikan kesepakatan waktu dan 

tempat pelaksanaan monev. 

ii. Menyediakan berbagai kebutuhan dokumen, bukti-bukti fisik dan hal lain yang dianggap 

perlu. 

 



 

Lampiran 

FORM PERMINTAAN PELAKSANAAN MONEV 

 

Nomor  :      Medan, ... 

Lamp. : 

Hal  : Persiapan Monev Praktik Lapangan 

 

 

Yth. ..... 

Di Tempat 

 

Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan monev praktik lapangan akan segera 

dilaksanakan, karena itu memohon kesediaan Saudara untuk membicarakan hal dimaksud 

pada:   

Hari    : ... 

Tanggal  : ..... 

Pukul   : ...... 

Tempat   : .... 

Acara   : ..... 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Mengetahui:      Ketua,  

 

 

 

..................................................  ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORM PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN MONEV 

 

Nomor  :       Medan, ... 

Lamp. : 

Hal  : Monev Praktik Lapangan 

 

 

Yth. ..... 

Di Tempat 

 

Sehubungan akan dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi pada mahasiswa yang 

melaksanaan Praktik Lapangan di Instansi yang Saudara pimpin, bersama ini kami sampaikan 

rencana pelaksanaan Monev dimaksud yang akan direncanakan pada: 

Hari    : ... 

Tanggal  : ..... 

Pukul   : ...... 

Tempat   : .... 

Acara   : ..... 

Berkaitan dengan hal di atas, kami mohon konfirmasi atas rencana kegiatan dimaksud. Kami 

mohon konfirmasi bilamana waktu yang disampaikan belum sesuai dengan kodisi kerja pada 

Instansi Saudara.  

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima 

kasih. 

 

 

Mengetahui:     Ketua,  

 

 

 

..................................................  ...................................... 

 

 

 

 

 



 

Instrumen Monitoring 

Praktik Lapangan 

 

ADMINISTRASI DAN PENYELENGGARAAN 

 

Hari : ...........................................  Taggal: ................................... 

Lokasi: ..........................................  Fak/Jur/Prodi: ...................... 

 

No Aspek yang diamati Jumlah Tersedia Tidak Tersedia Ket 

A Dasar Hukum     

1 SK kegiatan     

B Administrasi Penyelenggara     

2 Bagan organisasi pelaksana     

3 Penjelasan tugas dan tanggung jawab     

4 Kendali perencanaan      

5 Kendali pelaksanaan     

6 Pedoman pelaksanaan kegiatan     

7 Informasi kegiatan     

C Sarana Prasana Penunjang     

8 Petunjuk akses kegiatan     

9 Transportasi penunjang     

10 Kendali kesiapan sarana pendukung     

11 Rencana pembiayaan kegiatan     

12 Kendali keterlibatan para pihak     

D Bahan Kegiatan     

13 Kelengkapan bahan kegiatan/ATK     

14 Instrumen monev     

15 Instrumen penilaian mahasiswa     

16 Instrumen Dosen Pembimbing     

17 Jadwal kegiatan     

18 Bukti pendukung     

19 Surat-menyurat     

20      

 

Catatan:  

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

       ........., ............................... 

       a.n. Tim Monev, 

 

       ............................................... 

 

 



 

Instrumen Monitoring 

Praktik Lapangan 

DOSEN PEMBIMBING 

 

Nama: ....................................  Hari/Tanggal: ................................. 

Fak/Jur/Prodi: .....................  Lokasi: ........................................... 

 

No Aspek yang diamati Selalu Sering Kadang-Kadang Jarang 

1 Penguasaan Bidang     

2 Memberi motivasi     

3 Kerapian Berpakaian     

4 Memberikan jawaban yang sesuai     

5 Berkomunikasi dengan baik     

6 Bersikap yang baik     

7 Memberikan solusi atas masalah     

8 Membantu bila kesulitan     

9 Memenuhi janj     

10 Menggunakan waktu yang efektif     

 

      ............., ............................... 

      Mahasiswa, 

 

 

............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sistematika 

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) 

 

Laporan hasil monevin diharapkan untuk disusun secara ringkas dan paling tidak memuat 

hal-hal berikut: 

a. Pengantar 

Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil monevin oleh ketua tim.  

b. Ringkasan eksekutif 

Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan monevin secara 

keseluruhan.  

c. Pelaksanaan monevin 

Pada bagian ini jelaskan bagaimana kegiatan monevin di laksanakan yang mencakup 

antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan 

kegiatan monevin.  

d. Lingkup kegiatan 

Bagian ini menjelaskan komponen-komponen yang terkait dengan kegiatan monevin.  

e. Hasil evaluasi 

Mengacu pada tujuan program yang dievaluasi, dan sesuai dengan tujuan monevin yang 

telah ditetapkan, jelaskan dengan rinci hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Disarankan 

agar hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut: 

i. pencapaian indikator kinerja program  

ii. pelaksanaan aktivitas (termasuk kendala pelaksanaan) 

f. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, jelaskan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian 

atau tindak lanjut baik oleh pimpinan maupun oleh unit pelaksana.  

g. Lampiran 

Bagian ini dapat memuat hal-hal yang dipandang perlu untuk memperkuat hal-hal yang 

disampaikan pada batang tubuh laporan. Bagian ini berisi, misalnya hasil-hasil kerja 

individu anggota tim monevin, data temuan di lapangan, dokumen dll. 

 

Tidak ada batasan jumlah halaman untuk laporan ini. Namun demikian, laporan monevin 

tidak diharapkan untuk terlalu detil, sehingga diharapkan agar disajikan secara ringkas. 
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I. PENDAHULUAN. 

1.1 Rasional 

 Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini dibuat dengan 

maksud menyeragam bentuk penyajian rencana pembelajaran dan membantu dosen dalam 

menyusun rencana pembelajaran yang sistematis sesuai dengan matakuliah yang diampu. 

Pedoman ini dirancang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). 

 Untuk menghasilkan RPS yang baik maka penyusunannya harus dimulai oleh dosen 

(atau kelompok dosen) dengan mengacu kepada silabus matakuliah yang bersangkutan. 

Selanjutnya RPS yang dikembangkan oleh dosen akan diperiksa oleh Ketua Kelompok Dosen 

Bidang Setelah Keahlian (KDBK) atau Koordinator matakuliah Sejarah. RPS yang telah 

diperiksa oleh Ketua KDBK atau Koordinator Sejarah selanjutnya harus mendapat persetujuan 

dari Ketua Program Studi sebelum disyahkan oleh Dekan. RPS yang sudah disahkan oleh 

Dekan tersebut harus dijadikan sebagai acuan oleh dosen dalam menyusun materi ajar dan 

perangkat pembelajaran, seperti Sumber Belajar, Lembar Kerja, Instrumen Penilaian, Tugas 

Matakuliah, Media Pembelajaran, dan lain-lain. Diharapkan setiap matakuliah akan memiliki 

RPS (dan dengan demikian juga perangkat pembelajaran) yang sama pada masing-masing 

kelas paralel meski pun diampu oleh dosen yang berbeda. Dengan mekanisme pengembangan 

RPS seperti ini maka diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di FIS 

Unimed. 

 Peningkatan kualitas pembelajaran akan dapat didorong lebih cepat jika tersedia 

panduan yang dapat akan dijadikan sebagai acuan oleh dosen dalam menyusun rencana 

pembelajaran seperti yang digariskan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SNPT). Karena itu, Pedoman ini menjadi sangat penting artinya dalam rangka 

peningkatan kualitas pembelajaran di FIS Unimed. 

 

1.2 TUJUAN 

Tujuan disusunnya Pedoman ini adalah untuk menyediakan pegangan umum kepada 

dosen dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester sehingga proses pembelajaran di 

kelas maupun di laboratorium menjadi lebih efektif dan efisien dengan kualitas yang lebih baik 

dan dengan produk pembelajaran yang lebih inovatif. 

 

 



 

1.3 RUANG LINGKUP 

Pedoman ini dapat digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran semester untuk 

jenjang pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas  Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri 

Medan (Unimed). 

1.4 SASARAN  

Didalam bagian ini yang menjadi khalayak sasaran adalah Mahasiswa, Dosen 

Pengampu/Asisten, Pimpinan Jurusan (Kejur/Sekjur), Ketua Prodi, Keplab, Laboran agar 

terlaksananya praktikum sesuai tuntutan kurikulum. 

1.5 DEFENISI 

1.5.1 Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar terjadwal, dengan cara tatap muka antara 

dosen (dapat dibantu asisten) dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek 

psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan) dan efektif (sikap) dengan 

menggunakan peralatan di laboratorium/studio. 

1.5.2 Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap yang mempunyai ketetapan tertulis 

yang sah untuk melaksanakan praktikum. 

1.5.3 Mahasiswa adalah yang secara resmi terdaftar di Jurusan / Program Studi untuk 

melaksanakan praktikum / penelitian, dimana laboratorium berada, atau yang 

mempunyai ketetapan tertulis untuk melaksanakan praktikum. 

1.5.4 Asisten adalah dosen atau mahasiswa yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan 

keahlian ditugaskan membantu dosen dalam kegiatan praktikum, yang mempunyai 

ketetapan tertulis. 

1.5.5 Teknisi / laboran adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan 

keahliannya bertugas memfasilitasi dosen / asisten / mahasiswa dalam kegiatan 

praktikum. 

 

1.6 REFERENSI 

a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

b) Undang-undang Nomor12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) 

d) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNPT) 

e) Kepmendiknas Nomor 14/P/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Medan 

f) Kebijakan Mutu Akademik Universitas Negeri Medan 



 

g) Standar Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Medan 

h) Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.  
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Diagram RPS 

 

No 

 

Uraian Kegiatan 

Pelaksana  

Baku Mutu 

Dekan Ketua Prodi Ketua KDBK Dosen 
Luaran Waktu 

1 Dekan menginstruksikan  kepada ketua  prodi  mengenai  

pembuatan RPS 

    Dokumen rapat  

 

3 hari setelah surat 

edaran rektor 

2 Ketua Prodi membuat surat usulan tim penyusunan RPS kepada 

Dekan 

    Surat usulan Tim penyusun  3 hari setelah rapat 

3 Dekan menindak lanjuti permintaan ketua prodi dengan 

menerbitkan surat tugas kepada tim 

    Surat Tugas Dekan  

untuk tim penyusun RPS 

3 hari setelah surat 

kaprodi 

4 Ketua Prodi  rapat dengan dosen memberikan arahan 

penyusunan RPS 

     Ya      Dokumen Rapat  

Ketua Prodi dan Dosen 

3 hari setelah SK Dekan   

5 Proses pembuatan RPS oleh Dosen      Draft RPS  

 

10 hari setelah rapat 

dengan kaprodi 

6 RPS diperiksa oleh Ketua KDBK Koordinator  Matakuliah     Dokumen hasil  

pemeriksaan  

10 hari setelah rampung 

7 RPS disetujui oleh Ketua Prodi dengan paraf Sekjur      Bukti paraf Kaprodi 5 hari setelah perbaikan  

8 RPS disetujui oleh Dekan dengan paraf Wadek I      Ya   Bukti pengesahan Dekan 3 hari setelah 

penyerahan RPS 

9 Pembuatan SK RPS oleh dekan disampaikan kepada Ketua 

Prodi  

    Pembuataan surat keputusan 

RPS 

2 hari setelah 

persetujuan 

10 Sosialisai RPS oleh Ketua Prodi kepada Dosen dan Mahasiswa      Dolumen sosialisasi  5 hari setelah SK 

 

Tidak 

Tidak 



 

II. PANDUAN 

KOMPONEN DAN INSTRUKSI KERJA  

PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

 

 

2.1 URAIAN UMUM 

2.1.1 Laboratorium berada dalam lingkungan dan tanggung jawab Jurusan / Program Studi, 

kecuali laboratorium Bahasa, yang berada dalam unit kerja Rektorat. 

2.1.2 Laboratorium dikepalai oleh seorang kepala, yang bertanggung jawab atas semua 

kegiatan yang menggunakan laboratorium terkait. 

2.1.3 Kepala laboratorium dibantu oleh teknisi/laboran/asisten, dalam kegiatan yang 

menggunakan laboratorium. 

2.1.4 Kepala laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan / Program Studi, kecuali 

Laboratorium Bahasa yang bertanggung jawab langsung kepada Pembantu Rektor I. 

2.1.5 Beban tugas 1 sks praktikum yang terintegrasi dalam mata kuliah setara dengan 3 

jam/minggu aktivitas di laboratorium. 

 

2.2 PROSEDUR 

2.2.1 Kepala Laboratorium 

2.2.1.1 Menerima jadwal yang sudah di upload ke jaringan internet oleh Jurusan/Prodi. 

2.2.1.2 Menyusun dan mengumumkan jadwal praktikum yang telah diakses on line oleh 

Jurusan/prodi kepada dosen pengampu praktikum.  

2.2.1.3 Menyusun pengajuan alat dan bahan praktikum dan mengirimkan kepada Wakil 

Dekan II yang diteruskan ke Perlengkapan disesuaikan dengan heregistrasi 

mahasiswa. 

2.2.1.4 Komunikasi dosen pengampu dan teknisi/laboran untuk menyiapkan  kebutuhan 

praktikum yaitu peralatan, bahan, atau asisten (jika diperlukan) berdasarkan modul 

yang telah dibuat. 

2.2.1.5 Modul diterima laboran 4 minggu sebelum praktikum dilakukan. 

2.2.1.6 Memeriksa kelengkapan modul praktikum . 

2.2.1.7 Menggandakan modul praktikum yang dapat diterima peserta praktikum paling 

lambat 1 hari kerja sebelum praktikum dimulai. 

 



 

2.2.2 Ketua Jurusan / Program Studi 

2.2.2.1 Mengirimkan jadwal praktikum kepada Wakil Dekan I paling lambat 3 minggu 

sebelum awal semester / blok. 

2.2.2.2 Mengawasi dosen pengampu praktikum mata kuliah. 

 

2.2.3 Wakil Dekan I 

2.2.3.1 Menerima jadwal praktikum dan menjadi dasar penyusunan jadwal pembelajaran. 

2.2.3.2 Mengirimkan jadwal praktikum untuk pelayanan di luar fakultas, kepada Wakil 

Dekan I Fakultas terkait. 

 

2.2.4 Dosen Pembina 

2.2.4.1 Berkordinasi dengan laboran menyediakan alternatif praktikum yang dilakukan. 

2.2.4.2 Menyiapkan modul praktikum paling lambat 1 minggu sesudah perkuliahan 

dimulai, yang diserahkan kepada kepala laboratorium. 

2.2.4.3 Membagi shift/kelompok praktikum yang disampaikan kepada kepala 

laboratorium. 

2.2.4.4 Menunjuk asisten praktikum dan mengadakan responsi praktikum sebelum 

praktikum berlangsung apabila diperlukan. 

2.2.4.5 Hadir pada setiap pelaksanaan praktikum. 

2.2.4.6 Pelaksanaan praktikum dapat dibantu oleh asisten / laboran / teknisi jika diperlukan. 

2.2.4.7 Melakukan evaluasi praktikum dan memberikan penilaian setiap praktikum serta 

penilaian akhir praktikum 

 

2.2.5 Mahasiswa Peserta Praktikum  

2.2.5.1 Mengambil modul dan kartu praktikum sebelum dilaksanakan. 

2.2.5.2 Mentaati tata tertib praktikum.  

2.2.5.3 Hadir paling lambat 15 menit sebelum praktikum dimulai, dan melaksanakan 

praktikum sesuai dengan petunjuk praktikum. 

 

 

 



 

2.3 INSTRUKSI KERJA  

Kajur/Kaprodi menyusun Jadwal online diajukan ke WD I untuk disahkan oleh Dekan 

sebagai SK Penugasan kepada Dosen Pengampu dan Keplab, Dosen Pengampu berkordinasi 

dengan Laboran menyiapkan alat, bahan, jumlah mahasiswa, modul praktikum, dan LKM sebagai 

laporan praktikum kepada dosen pengampu 



 

2.4 DIAGRAM  

DEKAN/WD I 

KAJUR/KAPRODI KEPLAB DOSEN PENGAMPU MAHASISWA 

     

     

     

     

 

     

     

     

 

1. Menerima jadwal  

2. Menyusun dan 

mengumumkan 
jadwal praktikum 

3. Menyusun 

pengajuan alat dan 

bahan praktikum 
4. Komunikasi dosen 

pengampu dan 

teknisi/laboran 
5. Modul diterima 

laboran 

6. Memeriksa 
kelengkapan modul 

praktikum 

7. Menggandakan 

modul praktikum 

Membuat 

Jadwal 

Penugasan 

SK Penugasan 

1. Berkordinasi dengan 

laboran 
2. Menyiapkan modul 

praktikum 

3. Membagi 
shift/kelompok 

praktikum 

4. Menunjuk asisten 

praktikum 

Praktikum 

YA 

Upload 

Matakuliah 
Tidak 

Jadwal 

Matakuliah 

On Line 



 

III. PETUNJUK TAMBAHAN 

 

3.1 Instrumen 

a. Setiap matakuliah harus memuat keenam jenis tagihan tugas, yaitu TR, CBR, 

RR/JR, MR, RI, PR. 5  

 

b. Dalam Panduan harus ada instruksi yang cukup jelas bagaimana dosen pengampu 

matakuliah harus mengorganisasi keenam jenis tagihan tersebut (jadwal atau due 

date penyerahan tugas, petunjuk mengerjakan tugas, format laporan tugas, rubrik 

penilaian masing-masing tugas, dan bobot masing-masing tugas).  

 

3.2 Kriteria dan Rubrik Penilaian 

Rancangan Tugas Mahasiswa 

Selama mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diwajibkan mengerjakan seluruh tugas yang 

diberikan dan menyerahkannya tepat waktu (sesuai jadwal). Jenis, tujuan dan jadwal penyerahan 

(deadline) masing-masing tugas dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Judul, jenis, tujuan dan jadwal penyerahan tugas matakuliah Biologi Sel. 

Nomor Judul Tugas Jenis Tujuan Output 

Tugas 1 Sejarah, Ilmu Sejarah 
dan Metode Sejarah  

Critical 
book reprot 

Melatih mahasiswa untuk memberi 
suatu pendapat kritis tentang suatu 
permasalahan dan 
mengkomunikasikan pendapatnya 
secara tertulis. 

Laporan 
analisis 
kritis buku 

Tugas 2 Sejarah Lokal  Laboratory-
based 

Melatih mahasiswa untuk 
mengamati dan menafsirkan suatu 

Laporan 
hasil 



 

project atau 
mini 
research 

fenomena, mengambil kesimpulan 
berdasarkan data amatan serta 
mengkomunikasikannya secara 
tertulis (makalah) dan lisan 
(presentasi) 

penelitian 
mini, 
presentasi 
power 
point 

Tugas 3 Sejarah Nasional I Web-based 
critical 
report 

Melatih mahasiswa untuk 
menganalisis hubungan antara 
struktur dan fungsi berdasarkan 
informasi terdokumentasi (buku, 
jurnal, artikel ilmiah lain yang bisa 
diakses melalui internet) 

Laporan 
analisis 
kritis 
materi 
berbasis 
web 

Tugas 4 Nasionalisme dan 
Etnonasionalisme 

Mini 
seminar/ 
discuccion 

Melatih mahasiswa untuk 
mengembangkan wawasan 
keilmuan melalui kegiatan (forum) 
komunikasi ilmiah terbatas di kelas 

Artikel 
publikasi 
oral dalam 
kelas 

Tugas 5  Nationstate Critical 
analysis on 
journal 
article 

Melatih ketrampilan mahasiswa 
dalam memahami dan mengkritisi 
teks ilmiah (buku, jurnal, dan lain-
lain), menuliskan kembali disertai 
dengan opininya sendiri 

Makalah 
pendek  

Tugas 6 Gejolak Radikalisme di 
Sumut 

Project 
design and 
implemen-
tation 

Melatih mahasiswa untuk 
mendisain suatu proyek, 
mengaplikasikan pengetahuan 
sebelumnya, menafsirkan suatu 
fenomena, mengambil kesimpulan 
berdasarkan data amatan serta 
mengkomunikasikannya secara 
tertulis (laporan) dan lisan 
(presentasi) 

Laporan 
proyek 

Format tugas akan dijelaskan pada saat perkuliahan pertama 

 

 

Rubrik Penilaian Tugas 

- RUBRIK TUGAS CRITICAL BOOK REVIEW 

A. Tujuan 

Tujuan penggunaan rubrik ini adalah sebagai pedoman bagi dosen untuk menilai tugas critical book review 

yang diberikan kepada mahasiswa.   

B. Petunjuk  

1. Objek penilaian adalah hasil pekerjaan tugas dari mahasiswa 

2. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian, dengan cara memberi tanda cek (√ ) pada lajur yang 

tersedia. 

3. Makna nilai/kualitas indikator penilaian tugas 

1 adalah sangat rendah 

2 adalah rendah 

3 adalah sedang 

4 adalah sedikit tinggi 

5 adalah tinggi 

            6 adalah sangat tinggi 

 



 

 

C. Tabel. Rubrik Penilaian Critical Book Review 

Kriteria 
Penilaian 

Skala Penilaian 

Muncul (emerging) Mengembangkan (Developing) Penguasaan (Mastering) 

Ringkasan 
masalah, 
pertanyaan dan 
isu 

Tidak berusaha atau  gagal 
untuk mengidentifikasi dan 
meringkas masalah secara 
akurat 

Merangkum masalah dengan baik, 
meskipun terdapat beberapa aspek 
yang 
salah atau membingungkan. Rincian 
penting tampak 
hilang atau tidak jelas (kabur). 

Mengidentifikasi masalah dengan 
jelas, aspek implicit masalah 
dipertimbangkan; Mengidentifikasi 
faktor-faktor penting yang tidak 
terpisahkan untuk menganalisis 
masalah. 

1 2 3 4 5 6 

Mempertimban
gkan Konteks 
dan Asumsi 

Menganalisis masalah 
dengan ruang lingkup dan 
konteks tidak jelas. Tidak 
mengidentifikasi pengaruh 
konteks terhadap solusi 
masalah. Tidak 
mempertimbangkan  
pertanyaan, asumsi, 
menyikapi etika dimensi 
yang mendasari masalah 

Menganalisis masalah dengan ruang 
lingkup dan konteks yang jelas. 
Mengidentifikasi pengaruh konteks 
terhadap solusi masalah. 
Mempertimbangkan pertanyaan, 
asumsi, tetapi kurang 
mempertimbangkan prinsip-prinsip 
yang mendasari masalah 
 

Menganalisis masalah dengan ruang 
lingkup dan konteks yang jelas, 
dengan dukungan berbagai referensi 
yang relevan. Mengidentifikasi 
pengaruh konteks terhadap solusi 
masalah. 
Mempertimbangkan pertanyaan, 
asumsi, serta mempertimbangkan 
prinsip-prinsip yang mendasari 
masalah 
 

1 2 3 4 5 6 

Berkomunikasi 
perspektif 
sendiri, 
hipotesis, atau 
dugaan 

Menyajikan dugaan sendiri, 
tetapi hasil adopsi, tidak 
didukung argumen yang 
kuat. Membenarkan 
hipotesis sendiri, gagal 
untuk memperjelas 
hipotesis dengan argumen 
sendiri. Gagal untuk 
membenarkan pendapat 
sendiri atau 
hipotesis tidak jelas. 

Menyajikan hipotesis sendiri, murni 
hasil pemikiran mahasiswa dengan 
argumen yang kuat dan konsisten. 
Membenarkan hipotesis sendiri tanpa 
mengesampingkan pandangan lain. 
Hipotesis umumnya jelas, 
meskipun bertolak belakang terhadap 
hipotesis yang diajukan sendiri. 

Menyajikan hipotesis sendiri, murni 
hasil pemikiran mahasiswa dengan 
argumen yang kuat dan konsisten.  
Tepat mengidentifikasi hipotesisnya 
nya sendiri, menggambar dukungan 
dari pengalaman dan 
informasi. 
Membenarkan pandangan sendiri 
sementara mengintegrasikan 
interpretasi sebaliknya. Hipotesis 
menunjukkan pemikiran dapat 
diterima 

 1 2 3 4 5 6 

Analisis Data 
Pendukung dan 
bukti 

Tidak ada data dan bukti 
yang didukung referensi 
yang pilih secara selektif. 
Mengulangi informasi 
tanpa pertanyaan atau 
menolak bukti tanpa 
argumen yang jelas. Tidak 
membedakan antara fakta 
dan opini. Bukti pernyataan 
yang disajikan terlalu 
sempit, tidak pantas atau 
tidak berhubungan dengan 
topik 

Menunjukkan keterampilan yang 
memadai dalam memilih dan 
mengevaluasi referensi untuk 
memenuhi kebutuhan informasi. 
Menggunakan bukti selektif, 
membedakan fakta dari opini dan 
mungkin mengenali kesalahan yang 
terjadi. Bukti yang sajikan tepat dan 
lengkap meskipun eksplorasi rutin 

Data pendukung dan bukti seleksi 
referensi dengan analisis yang akurat. 
Memeriksa bukti dan pertanyaan 
secara akurat dan mempertimbangkan 
relevansi. Mengakui keterbatasan 
bukti yang disajikan. Urutan presentasi 
mencerminkan organisasi ide yang 
jelas, mensubordinasi untuk 
kepentingan dan dampak 

1 2 3 4 5 6 

Menggunakan 
Perspektif dan 
dugaan lainnya 

Memandang masalah dari 
perspektif tunggal dan 
gagal untuk mendiskusikan 
perspektif orang lain. 
Mengadopsi ide tunggal 
dengan sedikit pertanyaan. 
Alternatif tidak terintegrasi 
dan tidak jelas. 
Menghindari ide tidak 
menyenangkan. 

Mulai berhubungan pandangan 
alternatif. Mengintegrasi dari 
beberapa sudut pandang, namun 
masih terbatas. Mungkin melebih-
lebihkan 
pertentangan atau memberhentikan 
pandangan alternative secara tiba-tiba. 
Analisis pandangan lain sebagian 
besar akurat. Beberapa 

Membahas perspektif beragam dari 
berbagai sudut pandang dengan 
berbagai sumber untuk memenuhi 
syarat analisis. Pemanfaatan 
contohcontoh dan argumen analogi 
sangat efektif untuk pemahaman. Jelas 
membenarkan pandangan sendiri 
dengan mempertimbangkan 
pandangan/ide lain. Analisis posisi lain 
sangat akurat dan lengkap. Bukti dari 



 

Memperlakukan posisi lain 
secara dangkal. Tidak ada 
bukti 
penilaian argumen sendiri 

bukti penilaian argumen sendiri 
tersedia. 

refleksi dan penilaian argumen sendiri 
sangat lengkap 

 1 2 3 4 5 6 

Mengkaji 
kesimpulan, 
implikasi, 
dan 
konsekuensi 

Gagal untuk 
mengidentifikasi 
kesimpulan, implikasi, dan 
konsekuensi, atau 
kesimpulan terlalu 
sederhana atau terlalu 
ringkasan. Kesimpulan 
yang mutlak, dan mungkin 
atribut kesimpulan otoritas 
eksternal. 

Kesimpulan mempertimbangkan 
bukti konsekuensi memperluas satu 
masalah. Presents implikasi yang 
dapat  mempengaruhi orang lain atau 
Masalah. Menyajikan kesimpulan 
karena hanya longgar terkait dengan  
konsekuensi. Implikasi mungkin 
termasuk referensi samar untuk 
kesimpulan pengkajian penelitian 

Mengidentifikasi dan membahas 
kesimpulan, 
implikasi, dan konsekuensi. 
mempertimbangkan 
konteks, asumsi, dan bukti. 
Memenuhi syarat pernyataan sendiri. 
Konsekuensinya 
dipertimbangkan dan terintegrasi. 
Implikasi yang 
dikembangkan dan 
mempertimbangkan ambiguitas 

 1 2 3 4 5 6 

Berkomunikasi 
Efektif 

Di banyak tempat, bahasa 
mengaburkan makna. 
Tata bahasa, sintaksis, atau 
kesalahan lainnya yang 
mengganggu atau 
diulang-ulang. Sedikit bukti 
dari pernyataan. Gaya tidak 
konsisten atau tidak 
relevan. 
Analisis tidak fokus dan 
kurang terorganisir; 
tidakmemiliki 
koneksilogis dari ide-ide. 
Sajian tugas tidak 
mengikuti format 
disediakan, tidak konsisten . 
Beberapa sumber yang 
digunakan tidak dirujuk 
dengan benar. 
 

Penyajian tugas mengunakan bahasa 
yang efektif, meskipun 
mungkin ada beberapa masalah 
pemaknaan yang sulit dimengerti dan 
bias. 
Anaisis masalah dan ide-ide 
terorganisasi dengan baik, meskipun 
penyampaiannya secara mekanistik. 
Penyajian mengikuti format yang 
disediakan meskipun kadang  tidak 
konsisten. 
Kebanyakan sumber yang dikutip dan 
digunakan dengan benar 

Penyajian tugas mengunakan bahasa 
yang efektif. Anaisis masalah dan ide-
ide terorganisasi dengan baik, 
penyampaiannya bernuansa fasih dan 
mudah dipahami. Kesalahan yang 
minimal. Penyajian mengikuti format 
yang disediakan dan konsisten. Semua 
sumber yang dikutip dan digunakan 
memberikan daya dukung argumen 
dan bukti pemecahan masalah. 

1 2 3 4 5 6 

Sumber: Center for Teaching, Learning, & Technology at Washington State University, 2006 

 

- RUBRIK TUGAS CRITICAL RESEARCH/JOURNAL REVIEW 

A. Tujuan 

Tujuan penggunaan rubrik ini adalah sebagai pedoman bagi dosen untuk menilai tugas critical research/jurnal 

review yang diberikan kepada mahasiswa.   

B. Petunjuk  

1. Objek penilaian adalah hasil pekerjaan tugas dari mahasiswa 

2. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian, dengan cara memberi tanda cek (√ ) pada lajur yang tersedia. 

3. Makna nilai/kualitas indikator penilaian tugas 

1 adalah sangat rendah 

2 adalah rendah 

3 adalah sedang 

4 adalah sedikit tinggi 

5 adalah tinggi 

             6 adalah sangat tinggi 



 

 

C. Tabel. Rubrik Penilaian Critical Research/Journal Review 

Aspek 
Penilaian 

Skala Penilaian 

Muncul (emerging)_ Mengembangkan (Developing) Penguasaan (Mastering) 

Ringkasan latar 
belakang 
masalah 
penelitian 

Tidak berusaha atau  gagal 
untuk mengidentifikasi 
latar belakang masalah 
penelitian secara akurat 

Merangkum latar belakang masalah 
penelitian dengan baik, meskipun 
terdapat beberapa aspek yang salah 
atau membingungkan. Rincian 
penting tampak hilang atau tidak 
jelas (kabur). 

Mengidentifikasi latar belakang 
masalah penelitian dengan jelas, 
aspek implicit masalah 
dipertimbangkan; Mengidentifikasi 
faktor-faktor penting yang tidak 
terpisahkan untuk menganalisis 
masalah. 

1 2 3 4 5 6 

Mempertimban
gkan Konteks 
dan Asumsi 

Menganalisis masalah 
dengan ruang lingkup dan 
konteks tidak jelas. Tidak 
mengidentifikasi pengaruh 
konteks terhadap solusi 
masalah penelitian. Tidak 
mempertimbangkan  
pertanyaan, asumsi, 
menyikapi etika dimensi 
yang mendasari masalah 

Menganalisis masalah penelitian 
dengan ruang lingkup dan konteks 
yang jelas. Mengidentifikasi 
pengaruh konteks terhadap solusi 
masalah penelitian. 
Mempertimbangkan pertanyaan, 
asumsi, tetapi kurang 
mempertimbangkan prinsip-prinsip 
yang mendasari masalah penelitian 
 

Menganalisis masalah penelitian 
dengan ruang lingkup dan konteks 
yang jelas, dengan dukungan 
berbagai referensi yang relevan. 
Mengidentifikasi pengaruh konteks 
terhadap solusi masalah masalah 
penelitian. 
Mempertimbangkan pertanyaan, 
asumsi, serta mempertimbangkan 
prinsip-prinsip yang mendasari 
masalah penelitian. 

1 2 3 4 5 6 

Berkomunikasi 
perspektif 
sendiri, 
hipotesis, atau 
dugaan 

Menyajikan posisi sendiri, 
tetapi hasil adopsi, tidak 
memiliki argumen yang 
kuat. Membenarkan 
posisi sendiri, gagal untuk 
memperjelas posisi relatif 
terhadap argumen sendiri. 
Gagal untuk membenarkan 
pendapat sendiri atau 
hipotesis tidak jelas. 

Menyajikan posisi sendiri, yang 
mencakup beberapa 
pemikiran asli dengan argumen yang 
kuat dan konsisten. Membenarkan 
posisi sendiri tanpa 
mengesampingkan pandangan lain. 
Posisi umumnya jelas, 
meskipun kesenjangan terjadi 
terhadap hipotesis yang diajukan 
sendiri. 

Menyajikan posisi sendiri, yang 
mencakup beberapa 
pemikiran asli dengan argumen yang 
kuat dan konsisten.  Tepat 
mengidentifikasi posisinya sendiri, 
menggambar dukungan dari 
pengalaman dan 
informasi tidak dari sumber yang 
ditugaskan. Membenarkan pandangan 
sendiri sementara mengintegrasikan 
interpretasi sebaliknya. Hipotesis 
menunjukkan pemikiran dapat 
diterima 

 1 2 3 4 5 6 

Analisis Data 
Pendukung dan 
bukti 

Tidak ada data dan bukti 
yang didukung referensi 
yang dipilih secara selektif. 
Mengulangi informasi 
tanpa pertanyaan atau 
menolak bukti tanpa 
argumen yang jelas. Tidak 
membedakan antara fakta 
dan opini. Bukti 
pernyataan yang disajikan 
terlalu sempit, tidak pantas 
atau tidak berhubungan 
dengan topik 

Menunjukkan keterampilan yang 
memadai dalam memilih dan 
mengevaluasi referensi penelitian 
untuk memenuhi kebutuhan 
informasi. Menggunakan bukti 
selektif, membedakan fakta dari 
opini dan mungkin mengenali 
kesalahan yang terjadi. Bukti yang 
sajikan tepat dan lengkap meskipun 
eksplorasi rutin 

Data pendukung dan bukti seleksi 
referensi penelitian dengan analisis 
yang akurat. Memeriksa bukti dan 
pertanyaan secara akurat dan 
mempertimbangkan relevansi. 
Mengakui keterbatasan bukti yang 
disajikan. Urutan presentasi 
mencerminkan organisasi ide yang 
jelas, mensubordinasi untuk 
kepentingan dan dampak 

1 2 3 4 5 6 
Menggunakan 
Perspektif dan 
posisi lainnya 

Memandang masalah 
penelitian dari perspektif 
tunggal dan gagal untuk 
mendiskusikan 
perspektif orang lain. 
Mengadopsi ide tunggal 
dengan sedikit pertanyaan. 
Alternatif tidak terintegrasi 

Mulai berhubungan pandangan 
alternative dalam mengkaji masalah 
penelitian. Mengintegrasi dari 
beberapa sudut pandang, namun 
masih terbatas. Mungkin melebih-
lebihkan 
pertentangan atau memberhentikan 
pandangan alternative secara tiba-

Membahas perspektif beragam dari 
berbagai sudut pandang dengan 
berbagai sumber untuk memenuhi 
syarat analisis masalah penelitian. 
Pemanfaatan contohcontoh dan 
argumen analogi sangat efektif untuk 
pemahaman. Jelas 
membenarkan pandangan sendiri 



 

dan tidak jelas. 
Menghindari ide tidak 
menyenangkan. 
Memperlakukan posisi lain 
secara dangkal. Tidak ada 
bukti 
penilaian argumen sendiri 

tiba. 
Analisis pandangan lain sebagian 
besar akurat. Beberapa 
bukti penilaian argumen sendiri 
tersedia. 

dengan mempertimbangkan 
pandangan/ide lain. Analisis posisi 
lain sangat akurat dan lengkap. Bukti 
dari 
refleksi dan penilaian argumen sendiri 
sangat lengkap 

 1 2 3 4 5 6 

Mengkaji 
kesimpulan, 
implikasi, 
dan 
konsekuensi 

Gagal untuk 
mengidentifikasi 
kesimpulan, implikasi, dan 
konsekuensi, atau 
kesimpulan terlalu 
sederhana atau terlalu 
ringkasan. Kesimpulan 
yang mutlak, dan mungkin 
atribut kesimpulan otoritas 
eksternal. 

Kesimpulan mempertimbangkan 
bukti konsekuensi memperluas  satu 
masalah penelitian. Presents 
implikasi yang dapat  mempengaruhi 
orang lain atau Masalah. Menyajikan 
kesimpulan karena hanya longgar 
terkait dengan  konsekuensi. 
Implikasi mungkin termasuk 
referensi samar untuk kesimpulan 

Mengidentifikasi dan membahas 
kesimpulan, implikasi, dan 
konsekuensi. mempertimbangkan 
konteks, asumsi, dan bukti. 
Memenuhi syarat pernyataan sendiri. 
Konsekuensinya 
dipertimbangkan dan terintegrasi. 
Implikasi yang 
dikembangkan dan 
mempertimbangkan ambiguitas 

 1 2 3 4 5 6 
Berkomunikasi 
Efektif 

Di banyak tempat, bahasa 
mengaburkan makna. 
Tata bahasa, sintaksis, atau 
kesalahan lainnya yang 
mengganggu atau diulang-
ulang. Sedikit bukti dari 
pernyataan. Gaya tidak 
konsisten atau tidak 
relevan. 
Analisis tidak fokus dan 
kurang terorganisir; 
tidakmemiliki 
koneksilogis dari ide-ide. 
Sajian tugas tidak 
mengikuti format 
disediakan, tidak konsisten 
. 
Beberapa sumber yang 
digunakan tidak dirujuk 
dengan benar. 

Penyajian tugas mengunakan bahasa 
yang efektif, meskipun mungkin ada 
beberapa masalah pemaknaan yang 
sulit dimengerti dan bias. 
Anaisis masalah dan ide-ide 
terorganisasi dengan baik, meskipun 
penyampaiannya secara mekanistik. 
Penyajian mengikuti format yang 
disediakan meskipun kadang  tidak 
konsisten. 
Kebanyakan sumber yang dikutip 
dan digunakan dengan benar 

Penyajian tugas mengunakan bahasa 
yang efektif. Anaisis masalah dan ide-
ide terorganisasi dengan baik, 
penyampaiannya bernuansa fasih dan 
mudah dipahami. Kesalahan yang 
minimal. Penyajian mengikuti format 
yang disediakan dan konsisten. 
Semua sumber yang dikutip dan 
digunakan memberikan daya dukung 
argumen dan bukti pemecahan 
masalah. 

1 2 3 4 5 6 

Sumber: Center for Teaching, Learning, & Technology at Washington State University, 2006 

 

- RUBRIK TUGAS MINI RESEARCH 

A.  TUJUAN 

Tujuan penggunaan rubrik ini adalah sebagai pedoman bagi dosen untuk menilai tugas mini research yang 

diberikan kepada mahasiswa.   

B. PETUNJUK  

1. Objek penilaian adalah hasil pekerjaan tugas dari mahasiswa 

2. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian, dengan cara memberi tanda cek (√ ) pada lajur yang tersedia. 

3. Makna nilai/kualitas indikator penilaian tugas 

1 adalah sangat rendah 

2 adalah rendah 

3 adalah sedang 

4 adalah sedikit tinggi 



 

5 adalah tinggi 

6 adalah sangat tinggi 

 

C. Tabel Rubrik Penilaian Mini Reseach 

Aspek Penilaian 
Penilaian Kinerja 

Perlu Perbaikan Kompeten Teladan 

Tujuan Tujuan utama penelitian 
tidak dinyatakan dengan 
jelas; tujuan yang 
ditampilkan kurang fokus 

Tujuan utama penelitian 
dirumuskan dengan jelas dan 
dinyatakan secara spesifik  

Efektif menggambar-kan 
tujuan utama penelitian; 
tujuan dirumuskan dengan 
jelas, terperinci, dan menarik 

1 2 3 4 5 6 

Konten Penyajian konten tidak jelas, 
tidak akurat, dan/atau tidak 
cukup argumen mendukung 
tujuan utama; cakupan 
konten hanya menampilkan 
pengetahuan dasar; 
memberikan wawasan yang 
sempit bagi pembaca 

Penyajian konten cukup 
jelas, akurat, dan/atau cukup 
argumen mendukung tujuan 
utama; cakupan konten 
menampilkan 
pengetahuan cukup 
mendalam; menambah 
wawasan yang cukup luas 
bagi pembaca 

Penyajian konten sangat 
jelas, akurat, dan/atau 
argumen yang kuat 
mendukung tujuan utama; 
cakupan konten 
menampilkan 
pengetahuan yang sangat 
mendalam; menambah 
wawasan yang luas bagi 
pembaca 

1 2 3 4 5 6 

Pengorganisasian Konten Informasi / konten tidak 
terorganisir dan penyajian 
kurang logis; 
topik / paragraf sering 
terputus-putus dan tidak 
runtut; pembaca tidak dapat 
mengidentifikasi 
garis penalaran penyajian dan 
kehilangan makna 

Informasi / konten cukup 
terorganisir dan disajikan 
secara logis; 
topik /paragraf tidak 
terputus-putus dan tetapi 
kurang runtut; pembaca 
dapat mengidentifikasi 
garis penalaran penyajian dan 
dapat menangkap inti sajian 
dengan jelas 

Informasi / konten sangat 
terorganisir dan disajikan 
secara logis; 
topik /paragraf tidak 
terputus-putus dan runtut; 
pembaca dapat 
mengidentifikasi 
garis penalaran penyajian dan 
dapat menangkap inti sajian 
dengan jelas 

 1 2 3 4 5 6 

Gaya Penulisan Gaya bahasa tidak menarik 
dan 
membuat perhatian pembaca, 
pembaca menemukan 
kesulitan untuk memahami 
maksud dan tujuan 
penelittian; tidak konsisten 
dalam penyampaian 
informasi atau tidak cocok 
untuk penelitian akademik 

Gaya bahasa cukup menarik 
perhatian pembaca; pembaca 
menemukan tidak kesulitan 
untuk memahami maksud 
dan tujuan penelitian, 
kurang konsisten dalam 
penyampaian informasi dan 
cocok untuk penelitian 
akademik 

Gaya bahasa sangat menarik 
perhatian pembaca; pembaca 
tidak menemukan tidak 
kesulitan untuk memahami 
maksud dan tujuan 
penelitian, konsisten dalam 
penyampaian informasi dan 
tepat dijadikan penelitian 
akademik 

1 2 3 4 5 6 

Penggunaan Referensi Sebagian besar referensi 
yang digunakan tidak 
relevan, setiap kutipan atau 
materi yang disajikan tidak 
valid,  
kebanyakan 
informasi/ konten/bukti 
berasal dari sumber-sumber 
yang tidak valid 
(kurang terpercaya) 

Sebagian besar referensi 
yang digunakan relevan, 
setiap kutipan atau materi 
yang disajikan valid, 
kebanyakan 
informasi/ konten/ bukti 
berasal dari sumber-sumber 
yang valid 

Semua referensi yang 
digunakan sangat relevan, 
setiap kutipan atau materi 
yang disajikan valid,  
semua informasi/ 
konten/bukti 
berasal dari sumber-sumber 
(jurnal, penelitian, buku) 
terpercaya dan up to date 

 1 2 3 4 5 6 

Format Tulisan tidak mengikuti 
format yang disediakan, 
banyak kesalahan dalam 

Tulisan mengikuti format 
yang disediakan, sedikit 
kesalahan dalam 

Tulisan mengikuti format 
yang disediakan, tidak 
ditemukan kesalahan dalam 



 

Aspek Penilaian 
Penilaian Kinerja 

Perlu Perbaikan Kompeten Teladan 

menggunakan 
format APA 

menggunakan 
format APA 

menggunakan 
format APA 

 1 2 3 4 5 6 

Keterampilan komunikasi 
secara tertulis 

Tata bahasa, struktur kalimat, 
ejaan, tanda baca tidak 
mengikuti aturan bahasa 
Indonesia yang baik; 
keterampilan menulis yang 
tidak memadai, penyampaian 
informasi tidak efektif 

Tata bahasa, struktur kalimat, 
ejaan, tanda baca mengikuti 
aturan bahasa Indonesia yang 
baik; keterampilan menulis 
yang memadai, penyampaian 
informasi cukup efektif 

Tata bahasa, struktur kalimat, 
ejaan, tanda baca mengikuti 
aturan bahasa Indonesia yang 
baik; keterampilan menulis 
yang baik, penyampaian 
informasi sangat efektif 

1 2 3 4 5 6 

Keterampilan Presentasi 
Lisan 

Presentasi tidak dipahami 
karena tidak ada urutan logis 
dari penyampaian informasi; 
isi sajian tidak fokus pada 
permasalahan dan tujuan 
penelitian; kurang 
komunikatif dengan 
melibatkan refresentasi 
grafik, tabel, skema, atau 
bagan; tidak menguasai 
materi sajian; kurang percaya 
diri, tidak nyaman, dan tidak 
bisa 
menjawab pertanyaan dasar 

Presentasi dapat dipahami 
karena disampaikan secara 
runtut; isi sajian fokus pada 
permasalahan dan tujuan 
penelitian; cukup 
komunikatif dengan 
melibatkan refresentasi 
grafik, tabel, skema, atau 
bagan; menguasai materi 
sajian dengan baik; percaya 
diri, nyaman, dan kurang 
tajam menjawab pertanyaan 

Presentasi dapat dipahami 
karena disampaikan secara 
runtut; isi sajian fokus pada 
permasalahan dan tujuan 
penelitian; sangat 
komunikatif dengan 
melibatkan refresentasi 
grafik, tabel, skema, atau 
bagan; menguasai materi 
sajian dengan baik; percaya 
diri, nyaman, dan efektif 
dalam menjawab pertanyaan 

 1 2 3 4 5 6 

Keterampilan Analisis/ 
Berpikir Kritis 

Analisis data tidak akurat dan 
dangkal, atau 
elemen komponennya tidak 
diidentifikasi atau dijelaskan; 
informasi terkait jawaban 
masalah penelitian kurang 
terorganisir, penerapan 
metode penelitian, teknik, 
model, kerangka kerja, 
dan/atau 
teori untuk analisis data tidak 
tepat; kesimpulan sering 
tidak didukung data yang 
cukup. 
 

Analisis data cukup akurat, 
atau elemen komponennya 
diidentifikasi atau dijelaskan; 
informasi terkait jawaban 
masalah penelitian 
terorganisir, penerapan 
metode penelitian, teknik, 
model, kerangka kerja, 
dan/atau teori untuk analisis 
data disajikan dengan tepat; 
kesimpulan penelitian 
didukung data yang cukup. 
 

Analisis data sangat akurat 
dan lengkap, atau 
elemen komponennya 
diidentifikasi atau dijelaskan 
secara detail; informasi 
terkait jawaban masalah 
penelitian sangat terorganisir, 
penerapan 
metode penelitian, teknik, 
model, kerangka kerja, 
dan/atau teori untuk analisis 
data sangat tepat; kesimpulan 
penelitian didukung data 
yang cukup. 
 

 1 2 3 4 5 6 

Keterampilan Integrasi Memiliki keterampilan yang 
rendah memadu teori, 
penelitian relevan, kerangka 
berpikir dalam praktek terkait 
dengan 
pemecahan masalah 
penelitian; tidak memberikan 
rekomendasi untuk tindakan 
penelitian selanjutnya, 
kurang tepat menuliskan 
implikasi penelitian  

Memiliki keterampilan yang 
cukup memadu teori, 
penelitian relevan, dan 
kerangka berpikir dalam 
praktek yang terkait dengan 
pemecahan masalah 
penelitian;  memberikan 
rekomendasi untuk tindakan 
penelitian selanjutnya; 
kurang tepat menuliskan 
implikasi penelitian 

Memiliki keterampilan yang 
tinggi memadu teori, 
penelitian relevan, dan 
kerangka berpikir dalam 
praktek yang terkait dengan 
pemecahan masalah 
penelitian;  memberikan 
rekomendasi bermanfaat 
untuk penelitian selanjutnya, 
kurang tepat menuliskan 
implikasi penelitian 

 1 2 3 4 5 6 

Sumber: International Assembly for Collegiate Business Education, Lenexa Kansas 

 

- RUBRIK PENILAIAN PROYEK 

A. Tujuan 



 

Tujuan penggunaan rubrik ini adalah sebagai pedoman bagi dosen untuk menilai tugas project yang diberikan 

kepada mahasiswa.   

 

 

B. PETUNJUK  

1. Objek penilaian adalah hasil pekerjaan tugas dari mahasiswa 

2. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian, dengan cara memberi tanda cek (√ ) pada lajur yang tersedia. 

3. Makna nilai/kualitas indikator penilaian tugas 

1 adalah sangat rendah 

2 adalah rendah 

3 adalah sedang 

4 adalah tinggi  

 

C. Rubrik Penilaian Projek 

Kriteria Skor 

 Menunjukkan kreatifitas yang tinggi dalam pemecahan masalah; 
 Kejelasan atau keterangan jawaban sangat lengkap; 
 Kebenaran pemecahan masalah masalah sangat tepat; 
 Kerjasama kelompok sangat baik; 
 Interpretasi jawaban masalah/gambar sangat akurat; 
 Pemilihan dan penerapan strategi pemecahan masalah benar dan tepat; 
 Presentasi laporan hasil kegiatan sangat komunikatif; 
 Laporan hasil kegiatan sangat baik. 

4 

 Menunjukkan kreatifitas yang cukup dalam pemecahan masalah; 
 Kejelasan atau keterangan jawaban cukup lengkap; 
 Kebenaran jawaban masalah cukup tepat; 
 Kerjasama kelompok cukup baik; 
 Interpretasi jawaban masalah/gambar cukup akurat; 
 Pemilihan dan penerapan strategi pemecahan masalah benar dan tepat; 
 Presentasi laporan hasil kegiatan cukup komunikatif; 
 Laporan hasil kegiatan adalah baik. 

3 

 Menunjukkan kreatifitas yang rendah dalam pemecahan masalah; 
 Kejelasan atau keterangan jawaban cukup lengkap; 
 Kebenaran jawaban masalah cukup tepat; 
 Kerjasama kelompok cukup baik; 
 Interpretasi jawaban masalah/gambar kurang akurat; 
 Pemilihan dan penerapan strategi pemecahan masalah kurang tepat; 
 Presentasi laporan hasil kegiatan cukup komunikatif; 
 Laporan hasil kegiatan cukup baik. 

2 

 Menunjukkan kreatifitas yang rendah dalam pemecahan masalah; 
 Kejelasan atau keterangan jawaban tidak lengkap; 
 Kebenaran jawaban tidak tepat, kerjasama kelompok kurang baik; 
 Kerjasama kelompok cukup baik; 
 Interpretasi jawaban masalah/gambar tidak akurat,  
 Pemilihan dan penerapan strategi pemecahan masalah tidak benar; 
 Presentasi laporan hasil kegiatan kurang komunikatif; 
 Laporan hasil kegiatan kurang baik. 

1 

Tidak melakukan tugas proyek 0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Rubrik Tugas Project 

No. Kriteria 
Kelompok 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Kreativitas Pemecahan Masalah Otentik         

2. Kejelasanatauketeranganjawabanlengkap         

3. Kebenaranpemecahanmasalah         

4. Kerjasamadengansesamaanggotakelompok         

5. Keakurataninterpretasijawaban/gambar         

6. Pemilihan dan penerapanstrategipemecahan masalah         

7. Kemampuankomunikasidalampenyampaianhasilkegiatan         

8. Kelengkapan laporan kegiatan         

 

- RUBRIK TUGAS REKAYASA IDE 

A. Tujuan 

Tujuan penggunaan rubrik ini adalah sebagai pedoman bagi dosen untuk menilai tugas rekayasa ide yang diberikan 

kepada mahasiswa.   

B. Petunjuk  

1. Objek penilaian adalah hasil pekerjaan tugas dari mahasiswa 

2. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian, dengan cara memberi tanda cek (√ ) pada lajur yang tersedia. 

3. Makna nilai/kualitas indikator penilaian tugas 

1 adalah sangat rendah 

2 adalah rendah 

3 adalah sedang 

4 adalah sedikit tinggi 

5 adalah tinggi 

6 adalah sangat tinggi 

 

C. Tabel Rubrik Penilaian Rekayasa Ide 

Aspek Penilaian 
Penilaian Kinerja 

Perlu Perbaikan Kompeten Teladan 

Ide/Gagasan Gagasan yang diajukan tidak 
menarik, kurang aktual, dan 
tidak bermanfaat. 

Gagasan yang diajukan 
menarik, aktual, tetapi 
kurang bermanfaat. 

Gagasan yang diajukan 
orisinil, menarik,  aktual, dan 
sangat bermanfaat. 

1 2 3 4 5 6 

Konten Penyajian konten tidak jelas, 
tidak akurat, dan/atau tidak 
cukup argumen mendukung 
ide utama; cakupan konten 
hanya menampilkan 
pengetahuan dasar; 
memberikan wawasan yang 
sempit bagi pembaca 

Penyajian konten cukup 
jelas, akurat, dan/atau cukup 
argumen mendukung ide 
utama; cakupan konten 
menampilkan 
pengetahuan cukup 
mendalam; menambah 
wawasan yang cukup bagi 
pembaca 

Penyajian konten sangat 
jelas, akurat, dan/atau 
argumen yang kuat 
mendukung ide utama; 
cakupan konten 
menampilkan 
pengetahuan yang sangat 
mendalam; mengandung 
inovasi yang tinggi. 



 

Aspek Penilaian 
Penilaian Kinerja 

Perlu Perbaikan Kompeten Teladan 

1 2 3 4 5 6 

Pengorganisasian Konten Informasi / konten tidak 
terorganisir dan penyajian 
kurang logis; 
topik / paragraf sering 
terputus-putus dan tidak 
runtut; pembaca tidak dapat 
mengidentifikasi 
garis penalaran penyajian dan 
kehilangan makna 

Informasi / konten cukup 
terorganisir dan disajikan 
secara logis; 
topik /paragraf tidak 
terputus-putus dan tetapi 
kurang runtut; pembaca 
dapat mengidentifikasi 
garis penalaran penyajian dan 
dapat menangkap inti sajian 
dengan jelas 

Informasi / konten sangat 
terorganisir dan disajikan 
secara logis; 
topik /paragraf tidak 
terputus-putus dan runtut; 
pembaca dapat 
mengidentifikasi 
garis penalaran penyajian dan 
dapat menangkap inti sajian 
dengan jelas 

 1 2 3 4 5 6 

Gaya Penulisan Penyampaian informasi 
bertele-tele; tidak fokus pada 
gagasan utama, dan 
kurang menarik perhatian 
pembaca; pembaca 
menemukan kesulitan untuk 
memahami ide utama; tidak 
konsisten dalam 
penyampaian informasi  

Penyampaian informasi  
fokus pada ide utama, cukup 
menarik perhatian pembaca; 
pembaca menemukan tidak 
kesulitan untuk memahami 
ide yang dikaji; tetapi bertele-
tele dan tidak konsisten 
dalam penyampaian 
informasi. 

Penyampaian informasi  
fokus pada ide utama, cukup 
menarik perhatian pembaca; 
pembaca menemukan tidak 
kesulitan untuk memahami 
ide yang dikaji; tidak bertele-
tele dan konsisten dalam 
penyampaian informasi. 

1 2 3 4 5 6 

Penggunaan Referensi Sebagian besar referensi 
yang digunakan tidak 
relevan; setiap kutipan atau 
materi yang disajikan tidak 
valid;  
kebanyakan 
informasi/ konten/ bukti 
berasal dari sumber-sumber 
yang tidak valid 
(kurang terpercaya) 

Sebagian besar referensi 
yang digunakan relevan, 
setiap kutipan atau materi 
yang disajikan valid, 
kebanyakan 
informasi/ konten/ bukti 
berasal dari sumber-sumber 
yang valid 

Semua referensi yang 
digunakan sangat relevan, 
setiap kutipan atau materi 
yang disajikan valid,  
semua informasi/ 
konten/bukti 
berasal dari sumber-sumber 
(jurnal, penelitian, buku) 
terpercaya dan up to date 

 1 2 3 4 5 6 

Format Tulisan tidak mengikuti 
format yang disediakan, 
banyak kesalahan dalam 
menggunakan 
format APA 

Tulisan mengikuti format 
yang disediakan, sedikit 
kesalahan dalam 
menggunakan 
format APA 

Tulisan mengikuti format 
yang disediakan, tidak 
ditemukan kesalahan dalam 
menggunakan 
format APA 

 1 2 3 4 5 6 

Keterampilan komunikasi 
secara tertulis 

Tata bahasa, struktur kalimat, 
ejaan, tanda baca tidak 
mengikuti aturan bahasa 
Indonesia yang baik; 
keterampilan menulis yang 
tidak memadai, penyampaian 
informasi tidak efektif 

Tata bahasa, struktur kalimat, 
ejaan, tanda baca mengikuti 
aturan bahasa Indonesia yang 
baik; keterampilan menulis 
yang memadai; penyampaian 
informasi cukup efektif 

Penyampaian informasi 
secara lugas; Tata bahasa, 
struktur kalimat, ejaan, tanda 
baca mengikuti aturan bahasa 
Indonesia yang baik; 
keterampilan menulis yang 
baik, penyampaian informasi 
sangat efektif 

1 2 3 4 5 6 

Keterampilan Integrasi Memiliki keterampilan yang 
rendah dalam memadu data, 
fakta, informasi relevan; 
kerangka berpikir terkait 
dengan 
ide sulit dipahami; tidak 
memberikan rekomendasi 
bagi pembaca; kurang tepat 
menuliskan implikasi dari 
gagasan. 

Memiliki keterampilan yang 
cukup memadu memadu 
data, fakta, informasi relevan; 
kerangka berpikir dalam 
praktek yang terkait dengan 
ide mudah dipahami; 
memberikan rekomendasi 
bagi pembaca; kurang tepat 
menuliskan implikasi dari 
gagasan 

Memiliki keterampilan yang 
cukup memadu memadu 
data, fakta, informasi relevan; 
kerangka berpikir dalam 
praktek yang terkait dengan 
ide mudah dipahami; 
memberikan rekomendasi 
bagi pembaca; implikasi dari 
gagasan sangat jelas 

 1 2 3 4 5 6 



 

Sumber: International Assembly for Collegiate Business Education, Lenexa Kansas 

 

- RUBRIK TUGAS RUTIN 

A. Tujuan 

Tujuan penggunaan rubrik ini adalah sebagai pedoman bagi dosen untuk menilai tugas-tugas rutin yang diberikan 

kepada mahasiswa.   

B. Petunjuk  

1. Objek penilaian adalah hasil pekerjaan tugas dari mahasiswa 

2. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian, dengan cara memberi tanda cek (√ ) pada lajur yang tersedia 

3. Makna nilai/kualitas indikator penilaian tugas 

1 adalah sangat rendah 

2 adalah rendah 

3 adalah sedang 

4 adalah tinggi dan 

5 adalah sangat tinggi 

 

C. Tabel. Rubrik Tugas Rutin 

No. Aspek Penilaian Indikator Penilaian 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Penguasaan Materi 
Ajar 

a. Keakuratan pemilihan konsep dan penerapannya      

b. Keakuratan pemilihan prinsip (Rumus, aturan, dalil) dan 
penerapannya 

     

c. Keakuratan prosedur (uraian/elaborasi penyelesaian 
masalah) 

     

d. Kecermatan dalam perhitungan atau interpretasi gambar 
atau penjelasan 

     

e. Ketajaman dalam pemberian alasan atau pemberian 
contoh atau penjelasan penyelesaian masalah 

     

f. Keakuratan hasil pemecahan masalah      
2. Sikap a. Kesungguhan melaksanakan tugas      

b. Tepat waktu menyerahkan tugas      

c. Jujur dalam penyelesaian tugas      

d. Kerjasama dalam penyelesaian tugas      

  e.       

 

 

 

Kriteria Penilaian (Sikap) 

 Kriteria Penilaian/Indikator keberhasilan diarahkan untuk mencapai kompetensi atau 

capaian pembelajaran yang meliputi : 

1. Penilaian sikap kemandirian bertujuan untuk membangun kemampuan individu melalui 

belajar aktif. Untuk itu perlu dilakukan penilaian secara periodik melalui  test tertulis. Test ini 

dilakukan 3 - 4 kali selama satu semester sebelum UAS, tujuanya untuk mengetahui 

kemampuan akhir mahasiswa dalam menguasai setiap bahan kajian. Sedangkan untuk 

mengetahui capaian pembelajaran matakuliah oleh mahasiswa dilakukan Ujian Akhir 

Semester (UAS).  



 

2. Penilaian sikap mampu bekerjasama secara tim atau kebersamaan dilakukan dengan 

memberikan tugas kelompok.  Agar seluruh mahasiswa aktif dalam kelompok tersebut perlu 

dirancang tugas kelompok yang jelas dalam pembagian tugas dari masing-masing mahasiswa 

dan bersifat saling ketergantungan.  

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah setiap mahasiswa wajib membuat tugas kelompok secara 

individu,  kemudian dipresentasikan dan dinilai oleh anggota tim dalam diskusi  kelompok.  

Dokumen yang dikumpulkan dari hasil kerja kelompok adalah jawaban tugas kelompok hasil 

pemikiran bersama, tugas individu dan hasil presentasi individu oleh masing-masing anggota. 

3. Penilaian sikap kreatif dilakukan melalui penilaian tugas individu  yang terkait dengan tugas 

kelompok dilakukan oleh dosen. Penilaian ditekankan pada aspek keterbaruan atau ide kreatif 

yang ditawarkan oleh mahasiswa dalam tugas individu maupun kelompok.     

4. Pencapaian sikap Peduli Sosial /Lingkungan dinilai melalui tugas individu maupun 

kelompok yang disajikan oleh mahasiswa. Tugas berisikan solusi atas permasalahan yang ada 

di lingkungan masyarakat dengan menerapkan pengetahuan  dan keterampilan yang diperoleh 

dari matakuliah tersebut . 

5. Pencapaian sikap jujur dilakukan dengan menilai kejujuran dalam mengerjakan test, tugas 

individu, tugas kelompok maupun UAS. 

6.  



 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

Contoh Teknik Penilaian 



 

 

 

 
 

 

Dimana 

T1, T2, T3, dan T4 = Nilai Test  (25%) 

TI = tugas individu (25%) 

Tk = Tugas Kelompok (25%) 

UAS = Ujian Akhir Semester (25%) 

Penilaian. 

1. Penilaian sikap mandiri = test & UAS  = 50 % 

2. Penilaian sikap kreatif/inovatif = tugas individu & tugas kelompok = 20 % 

3. Penilaian sikap kebersamaan/komunikatif = keaktifan dalam diskusi kelompok maupun 

presentasi = 10 % 

4. Penilaian sikap peduli = 10 % 

5. Penilaian sikap jujur   = 10 % 
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