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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Menyongsong kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang 

akan diterapkan di Universitas Negeri Medan, upaya pembaharuan pembelajaran harus 

terus dilakukan agar mengarah kepada proses capaian pembelajaran yang menekankan 

pada pemusatan pembelajaran pada mahasiswa yang pada akhirnya akan bermuara pada 

pengembangan kemampuan berfikir kritis mahasiswa, munculnya keaktifan mahasiswa 

sehingga menciptakan sebuah iklim pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik. 

Sebagai intstusi LPTK yang akan melahirkan calon-calon guru, sudah selayaknya 

seorang dosen harus selalu melakukan berbagai inovasi dalam setiap proses pembelajaran 

sehingga para peserta didik yang kelak akan menjadi guru akan dapat mengambil inpirasi 

yang telah didapatkan dibangku perkuliahan kemudian diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran di sekolah.   

Salah satu bentuk penugasan rutin dalam proses perkuliahan yang diberikan 

menggunakan presentasi antara kelompok dengan mengadopsi model active debate. Di 

Fakultas Ilmu Sosial Unimed, penugasan tersebut dapat diterapkan pada masing-masing 

KDBK.   

Active debate merupakan salah dari metode dari pembelajaran active learning. 

Teknik acitve debate merupakan rangkaian pembelajaran yang melibat beberapa orang 

yang terbagi ke dalam dua kelompo dimana di antara kelompok tersebut saling berbeda 

arugumentasi dalam menelaah sebuah kasus. Dilain pihak menurut Simon (dalam Pratiwi, 

2012:9) bahwa debat merupakan rangkaian kegiatan bertukar fikiran antara dua orang atau 

lebih dimana masing-masing di antara mereka berusaha saling mempengerahui orang lain 

untuk menerima usul yang telah disampaikan. Pratiwi juga menambahkan bahwa debat 

juga dapat diterjemahkan sebagai silang pendapat tentang tema tertentu yang telah 

ditetapkan dimana dalam tema tersebut ada pihak yang mendukung atau pihak yang 

menolak melalui dialog formal yang terorganisir (Pratiwi, 2012:9).   

Siberman (2009:127) memberikan sebuah argumentasi bahwa active debate 

merupakan suatu tekhnik perdebatan yang dapat dijadikan sebuah metode untuk 

mengembangkan pemikiran dari mahasiswa yang berbeda dengan pemikirannya 

mahasiswa yang  lain. Selain dapat mengembangkan pemikiran mahasiswa, active debate 

dapat dijadikan sebagai refleksi dimana posisi argumentas dari mahasiswa ketika 

mahasiswa tersebut memiliki perbedaan pandangan dalam sebuah kasus yang di 

perdebatkan.  

Metode active debate merupakan sebuah metode yang menitik beratkan kepada 

mahasiswa agar memiliki skills dalam mengungkapkan argumentasi, berfikir secara kritis, 

memiliki penguasaan materi yang dalam yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

kemampuan akademik mahasiswa itu sendiri. Teknik Active Debate tampakanya selaras 

dengan kurikulum KKNI yang akan diterapkan di Universitas Negeri Medan, dimana 

spirit yang akan dibangun oleh kurikulum KKNI akan menekankan kepada proses 

pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dan berpusat kepada proses 

pengembangan kemampuan mahasiswa itu sendiri.  
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BAB. II.  

PROSEDUR PRESENTASE KELOMPOK ACTIVE DEBATE 

 

 

1. Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun sebuah pertanyaan yang berisi 

tentang isu-isu kontroversial yang memiliki kaitan erat dengan materi perkuliahan 

ilmu politik. 

2. Tahapan selanjutnya adalah, dosen akan membagi siswa menjadi dua kelompok 

tim debat yang telah diacak menjadi tim yang memiliki posisi “pro” dan tim yang 

mengambil posisi “kontra”. 

3. Ketika posisi tim “pro” dan “kontra”telah terbentuk, langkah selanjutnya yang 

akan dilakukan adalah dosen akan kembali membagi dua sampai empat sub 

kelompok  dalam masing-masing tim debat. Misalnya, jika dalam sebuah kelas 

terdiri dari 40 mahasiswa, dosen dapat membuat empat sub kelompok “pro” dan 

empat sub kelompok “kontra” yang terdiri dari empat anggota. Selanjutnya dosen 

akan memerintahkan tiap sub kelompok untuk menyusun argumen bagi pendapat 

yang akan dipegangnya dan kemudian diperintahkan setiap sub kelompok tersebut 

akan memilih juru bicaranya. 

4. Untuk pengelolaan ruangan debat, kelompok yang mengambil posisi “pro” dan 

“kontra” masing-masing disediakan empat kursi yang letaknya di depan yang akan 

diduduki oleh juru bicara dari setiap masing-masing kelompok. Berikut ini adalah 

contoh pengelolaan ruangan kelas untuk teknik aktive debate. 

 

kursi mahsiswa.     kursi mahsiswa. 

X kel. pro    kel. kontra X    

X X  pro     kontra   X X 

X X  pro     kontra   X X 

X X  pro     kontra   X X 

X X  pro     kontra   X X 

Setelah pengelolaan ruangan selesai, langkah selanjutnya adalah memulai debat 

dengan dengan meminta masing-masing para juru bicara mengemukakan 

pendapatnya yang dimulai dengan argumentasi pembukaan. 

5. Setelah semua mahasiswa mendengarkan argumentasi pembuka, hentikan debat 

dan dosen memerintahkan para juru bicara kembali sub kelompoknya awal 

mereka. Langkah selanjutnya dosen memerintahkan sub-sub kelompoknya untuk 

menyusun strategi dalam rangka mengkonter argumen pembuka dari pihak lawan. 

Sekali lagi, dosen memerintahkan tiap sub kelompok memilih juru bicara dan akan 

lebih baik bila mengutamakan orang-orang baru. 

6. Kembali ke acara debate. Dosen akan memerintahkan setiap juru bicara yang telah 

mengambil posisi duduk saling berhadapan untuk memberikan argumentasi 

tandingan (dosen; akan mengarahkan untuk menyelang-nyeling antara kedua 

kelompok). Dalam hal ini dosen juga akan memberikan arahan bagi mahasiswa 

yang lain agar memeberikan catatan yang memuat argumen tandingan atau 

bantahan kepada pendebat mereka. (untuk memeriahkan suasana debat, dosen akan 
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menganjurkan untuk memberikan tepuk tangan setiap argumentasi yang 

disampaikan oleh masing-masing kelompok debat. 

7.  Bila dirasa sudah cukup, maka dosen pengampu mata kuliah akan mengakhiri 

debat tersebut, tanpa menyebutkan siapa pemenangnya. Dosen kemudian 

memerintahkan agar siswa untuk berkumpul dalam suatu lingkaran. Kemudian 

dosen akan memastikan setiap masing-masing mahasiswa agar duduk saling 

bersebelahan dengan masing-masing kelompok yang berdebat. Lakukan diskusi 

dalam satu kelas penuh tentang apa yang didapatkan oleh mahasiswa dari 

persoalaan yang diperdebatkan. Kemudian dilanjutkan dengan memerintahkan 

mahasiswa untuk mengenali apa yang menurut mereka merupakan argumentasi 

terbaik yang dikemukan oleh kedua belah pihak. 

8. Setelah diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa, kegiatan terakhir yang dilakukan 

dosen adalah memberikan sebuah kesimpulan mengenai materi kuliah yang telah 

memunculkan sebuah isu yang diperdebatkan. 
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BAB III 

SISTEMATIKA DISKUSI KELOMPOK 

 

 

Adapun sistematika diskusi kelompok dengan menggunakan model active adalah sebagai 

berikut. 

1. Setiap mahasiswa harus membuat makalah. Adapun sistematika penulisan makalah 

adalah sebagai berikut ; 

A. BAB. I Pendahuluan 

1. Latar Belakang Masalah (menjelaskan fenomena topik yang telah 

ditentukan) 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan Penulisan Makalah 

B. BAB. II. Landasan Teori 

1. Teori apa yang digunakan untuk menganalisis materi yang telah 

ditentukan. 

C. BAB. III. Pembahasan 

Menggunakan konsep atau teori sebagai untuk atau alat analisis yang sudah 

diuraikan pada bab II. Dalam bagian ini uraian rasionalitas kelompok 

mahasiswa atau pembahasan kelompok mahasiswa dalam menjelaskan 

fenomena yang dikaji berdasarkan konsep/teori yang digunakan sebagai pisau 

atau alat untuk menganalisis. 

D. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

2. Saran. 

 

Lampiran. 1. Rubrik Penilaian Diskusi Kelompok. 

Daftar Penilaian Presenter 

Item Penilaian Sifat Bobot % 

Kedalaman Materi Presentase Kelompok 15 

Analisis Kelompok 15 

Presentase (slide Power Point) Kelompok 10 

Keaktifan Individual 10 

Penguasaan Materi  Individual 10 

Cara Penyampaian Individual 5 

Menjawab Pertanyaan Individual 10 

Angket Audience Individual 15 

 

Daftar Peniliain Keseluruhan 

Item Penilaian Bobot % 

Sikap dan Keseriusan 50 

Keaktifan 20 

Bobot Pertanyaan dan Cara Menyampaikan 20 

Kemampuan untuk Menjawab Pertanyaan 10 
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∑  Nilai Harian Total Nilai Audience 

                         10  =   

Nilai Keseluruhan = 7 x Nilai Presenter +3 X Total Audience 

   10 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Dalam setiap perkuliahan, membaca buku yang menjadi bacaan wajib atau buku 

yang menjadi bahan rujukan yang direkomendasikan oleh dosen merupakan hal yang 

penting bagi setiap mahasiswa. Salah satu bentuk penugasan bagi mahasiswa dalam 

proses perkuliahan adalah critical book report. 

 Critical book report merupakan salah satu instrument yang dapat mendukung 

keberhasilan dalam proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Indikator keberhasilan 

Critical book report untuk mendukung keberhasilan dalam pembelajaran itu dapat dilihat 

dari terciptanya kemampuan dari setiap mahasiswa/mahasiswi untuk mengevaluasi 

penjelasan, interpretasi serta analisis mengenai kelebihan maupun kelemahan baik dari 

Jurnal, buku maupun artikel lainnya sehingga berdampak besar bagi pengembangan cara 

berfikir dari mahasiswa yang pada akhirnya menambah pemahaman dan pengetahuan 

mahasiswa itu sendiri terhadap kajian mata kuliah yang telah diambil. Dengan kata lain,    

melalui critical book report mahasiswa diajak untuk menguji pemikiran dari   pengarang 

maupun penulis berdasarkan sudut pandang yang akan dibangun oleh setiap mahasiswa 

berdasarkan   pengetahuan & pengalaman yang mereka miliki.  
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BAB II  

PANDUAN CRITICAL BOOK REPORT 

 

 

Critical book report terhadap buku, jurnal, maupun artikel lainnya pada dasarnya 

adalah upaya untuk membaca secara seksama kemudian melakukan evaluasi terhadap 

buku, jurnal, artikel yang dibaca tersebut. berbeda dengan laporan buku bab buku yang 

lebih cenderung bersifat deskriptif dalam artian lebih melihat apa yang dikatakan oleh 

penulis buku dan bagaimana mereka mengatakannya, review buku, jurnal dan artikel 

dibuat dengan tujuan untuk menilai dan memberikan rekomendasi apakah buku maupun 

jurnal dan artikel tersebut layak untuk dibaca atau tidak. 

Untuk bisa membuat sebuah critical review, setiap mahasiswa harus terbiasa untuk 

berpikir kritis. Menurut Troyka (2006:117), proses berpikir  kritis  terdiri  dari  beberapa  

tahap,  yaitu:  a)  membuat intisari;  b) menganalisis (menggali informasi tersirat); c) 

mensistesiskan (menghubungkan apa yang telah dirangkum dan dianalisis dengan 

pengetahuan dan pengalaman kita); d) mengevaluasi (membuat penilaian). Tahapan inilah 

yang diterapkan pada saat kita melakukan critical book report.  

Oleh sebab itu, dalam melakukan critical book report ada beberapa hal yang 

penting untuk dilakukan. 

1. Informasi bibliografi 

  Sebagai langkah pertama, selalu sajikan informasi mengenai artikel yang akan kita 

bahas (nama pengarang, tahun, judul artikel, bab dan judul bab yang dibahas, halaman, 

kota dan nama penerbit). 

2. Pengantar (introduction) 

  Bagian pengantar biasanya berisi pembahasan umum mengenai topik artikel yang 

akan dibahas, esensi topik yang akan dibahas dikaitkan dengan isu yang lebih luas 

(disesuaikan dengan bidang kajian kita sebagai reviewer), dan penjelasan singkat 

mengenai struktur pembahasan critical book report. 

3. Bagian utama (main body) 

Bagian ini adalah inti utaman critical book report, berupa inti pembahasan buku, 

jurnal maupun artikel yang merupakan analisis kritis dari aspek pokok yang dibahas 

dalam buku, jurnal maupun artikel itu. Pada bagian ini mahasiswa diajak untuk review 

menyampaikan bukti analisis dari dalam buku jurnal maupun artikel atau 

membandingkannya dengan sumber ilmiah lain. Pada bagian ini juga mahasiswa akan 

melakukan review untuk mengungkapkan kelebihan serta kekurangan dari buku jurnal 

maupun artikel yang dia analisis.  

Pada dasarnya, ada 2 (dua) hal utama dalam sebuah critical book report  yaitu: 

a. Merangkum serta menyatakan kembali apa yang ada di dalam sebuah artikel dengan 

menggunakan bahasa sendiri bukan menyalin kembali dari bahasa penulis sebuah buku, 

jurnal ataupun artikel lainnya. 

 

Pada bagian ini dinyatakan kembali topik pembahasan artikel, struktur dan metoda 

pembahasan yang digunakan oleh pengarang/penulis, fokus pembahasan dan argumen 

utama pengarang atau penulis, contoh atau bukti pendukung, kesimpulan   

pengarang/penulis (pada tahap merangkum kita baru menyajikan kesimpulan 
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pengarang/penulis artikel, bukan kesimpulan kita tentang artikel tersebut).  Sebaiknya 

bagian  rangkuman  itu  tidak  lebih  panjang  dari bagian evaluasi.  

b. Melakukan evaluasi. 

Melakukan evaluasi bukan berarti mencari benar atau salah, tetapi menjelaskan 

kualitas buku, jurnal maupun artikel buku yang dimaksud (keunggulan dan kelemahan). 

Semakin banyak kita membaca artikel/buku lain dengan topik sejenis akan memudahkan 

kita membuat penilaian. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat 

digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi, yaitu: 

b.1.  Siapa pengarang/penulis artikel/buku tersebut. 

b.2.  Siapa target audience (peneliti, praktisi, mahasiswa) yang dituju dalam 

artikel/buku tersebut dan apakah artikel/buku tersebut sesuai dengan target 

audience yang dimaksud. 

b.3.  Apakah pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel/buku tersebut menarik 

dan relevan. 

b.4.  Apakah pembahasan artikel/buku yang dimaksud disajikan secara detail,   singkat, 

atau menyeluruh oleh pengarang/penulis. 

b.5.  Apakah metoda pendekatan yang digunakan oleh pengarang/penulis sudah sesuai? 

Jika tidak, mengapa? Kemudian, metoda pendekatan apa yang cocok? 

b.6.  Apakah gagasan yang diajukan pengarang/penulis cukup logis dan teratur?  

Apakah  masih terdapat bias? 

b.7.  Bagaimana hubungan antar gagasan yang diajukan oleh pengarang/penulis? 

Apakah disajikan secara naratif atau analitis. 

b.8.  Apakah contoh atau bukti pendukung yang diberikan oleh pengarang/ penulis 

logis, faktual, dan   cukup   kuat   mendukung   pikiran   utama   atau   masih  

sangat  terbatas? Apakah contoh tersebut malah bertentangan? Pertimbang-kan 

juga jenis contoh/bukti yang digunakan  (data primer atau sekunder). 

b.9.  Bandingkan dengan artikel/buku lain dengan topik sejenis, apakah ada kesamaan 

atau perbedaan gagasan  ataupun   metoda  pembahasan   yang  digunakan?   

Jelaskan  kesamaan  atau  perbedaan tersebut. 

b.10. Apakah pada bagian kesimpulan dijelaskan bahwa pengarang/penulis dapat 

mencapai tujuan yang dimaksud. 

b.11.  Apakah masih ada hal-hal yang belum dipertimbangkan pada bagian kesimpulan. 

b.12. Apakah pengarang/penulis memberikan saran studi atau penelitian lanjut terkait 

dengan topic pembahasan. 

b.13. Apakah artikel/buku tersebut juga mencantumkan ilustrasi, daftar pustaka ataupun 

indeks yang bermanfaat.  

 

4. Kesimpulan atau Penutup 

Bagian terakhir adalah penutup dan kesimpulan, yang berisi evaluasi ringkas atas 

kontribusi buku, jurnal dan artikel secara keseluruhan terhadap perkembangan topik yang 

dibahas, terhadap pemahaman pereviu, dan perkembangan keilmuan. Sebagai penutup, 

buat evaluasi atau penilaian secara keseluruhan. Beberapa contoh pertanyaan berikut dapat 

digunakan sebagai panduan untuk memudahkan penilaian akhir, yaitu: 

a. Apakah maksud dan tujuan pengarang/penulis tercapai. 
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b. Apakah pengarang atau penulis bersifat subyektif atau obyektif dalam mencapai 

tujuannya. 

c. Apakah pengarang/penulis mengabaikan informasi relevan terkait dengan topik 

pembahasan. 

d. Apa esensi artikel/buku yang ditulis terhadap bidang keilmuan secara umum. 

e. Apa manfaat artikel/buku yang ditulis terhadap mata kuliah yang bersangkutan? Apa 

pengaruh artikel/buku tersebut bagi kita sebagai reviewer. 

f. Apakah ada saran dari kita untuk penelitian atau studi lanjut terkait dengan topik 

pembahasan. 

g. Apakah kita sebagai reviewer akan membeli buku tersebut atau kita akan me-

rekomendasikan artikel/buku tersebut kepada kolega atau teman kita. 
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BAB III  

SISTEMATIKA PENULISAN CRITICAL BOOK REPORT 

 

 

 

Berikut ini sistematika dalam penulisan critical book report di Jurusan Pendidikan 

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

- Halaman Sampul (cover/sampul) 

 Contoh Judul ; 

 “Seabad Kontroversi Sejarah” 

- Kata Pengantar 

- Daftar Isi 

- Daftar Lampiran 

- BAB I Pendahuluan 

a. Informasi Bibliografi 

Judul   : Seabad Kontroversi Sejarah 

Penulis   : Asvi Warman Adam 

ISBN   : 978-979-3472-68-3 

Penerbit   : Ombak 

Tahun terbit   : 2007 

Urutan cetakan   : Cetakan pertama 

Dimensi buku   : 13 cm X 20 cm 

Tebal buku   : 189 halaman 

 

- BAB II Pembahasan Critical Book Report 

a. Latar Belakang Masalah yang akan dikaji 

b. Permasalahan Yang akan dikaji 

c. Kajian teori yang digunakan/konsep yang digunakan 

d. Metode yang digunakan 

- BAB III Pembahasan secara umum buku 

a. Sinopsis buku 

b. Penilaian tentang kelemahan dan kelebihan buku yang mencakup ;   

b.1. Bahasa, bahasa juga diulas karena berhubungan dengan pemahaman terhadap 

isi buku bahasa disini meliputi: Pengetikan, Penggunaan ejaan, 

Penggunaangayabahasa, Struktur bahasa dan Sistematika isi buku) 

b.2. Gaya penyampaian (Hal-hal yang menarik atau tidak menarik dengan kiasan 

atau secara logis) 

c. Analisis critical book report yang mencakup ; 

 

C.1. Tujuan penulisan buku, inti dari penulisan 

C.2. Isi, secara umum yang terdapat pada daftar isi dan pendahuluan 

C.3. Penilaian kualitas isi 

- BAB IV Penutup/Kesimpulan 

a. Kesimpulan 

b. Saran. 
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Daftar Pustaka 

Daftar Lampiran 

a. Lampiran referensi yang digunakan untuk mengavaluasi buku 

 

Lampiran ; Rubrik Penilaian 

 

RUBRIK TUGAS CRITICAL BOOK REPORT 

 

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 

Mempertim

bangkan 

Konteks 

dan Asumsi 

Menganalisis 

masalah dengan 

ruang lingkup dan 

konteks tidak 

jelas. Tidak 

mengidentifikasi 

pengaruh konteks 

terhadap solusi 

masalah. Tidak 

Menganalisis masalah 

dengan ruang lingkup dan 

konteks yang jelas. 

Mengidentifikasi pengaruh 

konteks terhadap solusi 

masalah. 

Mempertimbangkan 

pertanyaan, asumsi, tetapi 

kurang mempertimbangkan 

Menganalisis masalah 

dengan ruang lingkup dan 

konteks yang jelas, dengan 

dukungan berbagai referensi 

yang relevan. 

Mengidentifikasi pengaruh 

konteks terhadap solusi 

masalah. 

Mempertimbangkan 
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mempertimbangka

n  

pertanyaan, 

asumsi, menyikapi 

etika dimensi 

yang mendasari 

masalah 

prinsip-prinsip yang 

mendasari masalah 

 

pertanyaan, asumsi, serta 

mempertimbangkan prinsip-

prinsip yang mendasari 

masalah 

 

1 2 3 4 5 6 

Berkomuni

kasi 

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 

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 
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pantas atau tidak 

berhubungan 

dengan topik 

1 2 3 4 5 6 

Menggunak

an 

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. 

Memperlakukan 

posisi lain secara 

dangkal. Tidak 

ada bukti 

penilaian argumen 

sendiri 

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 

bukti penilaian argumen 

sendiri tersedia. 

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 

refleksi dan penilaian 

argumen sendiri sangat 

lengkap 

 1 2 3 4 5 6 

Mengkaji 

kesimpulan

, 

implikasi, 

dan 

konsekuens

i 

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 

Berkomuni

kasi Efektif 

Di banyak tempat, 

bahasa 

Penyajian tugas 

mengunakan bahasa yang 

Penyajian tugas 

mengunakan bahasa yang 
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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. 

 

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 

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 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Selain critical book report, laporan hasil mini riset, review jurnal atau hasil dari 

penelitian termasuk salah satu bentuk penugasan yang penting dalam kurikulum KKNI 

yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.  Tujuan dari review 

jurnal atau hasil dari penelitian sendiri adalah untuk mempermudah dalam membahas inti 

hasil penelitian ataupun jurnal yang telah ada. 

Review jurnal ataupun review hasil penelitian merupakan salah satu strategi untuk 

bisa mempermudah memahami inti dari jurnal ataupun dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa khususnya jurusan Pendidikan Sejarah harus 

memiliki kompetensi untuk membaca serta menganalisis agar jurnal ataupun hasil 

penelitian yang dibahas dapat dipahami sepenuhnya oleh mahasiswa. Oleh sebab itu 

sangat dibutuhkan kriteria seperti apa jurnal ataupun hasil penelitian yang akan boleh 

direview oleh mahasiswa. Adapun kriteria jurnal yang akan direview adalah sebagai 

berikut;  

1. Jurnal yang dipilih adalah jurnal nasional ataupun jurnal internasional (berbahasa 

Inggris) yang memuat judul, volume, tahun, nomor jurnal serta lembaga yang 

menerbitkannya. 

2. Jurnal dapat berupa prosiding hasil seminar internasional baik dalam bentuk elektronik 

atau non eletronik. 

3. Jurnal berkaitan dengan topik-topik yang dibahas dalam perkuliahan yang terdiri dari 

bidang ke-ilmuan yakni: pendidikan sejarah, ilmu sejarah dan ilmu sosial. 
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BAB II 

FORMAT PENULISAN JURNAL REVIEW ATAU HASIL PENELITIAN 

 

 

Berikut ini adalah sistematik penulisan jurnal review atau hasil penelitian; 

1. Cover  

Format cover harus seragam baik ukuran hurup maupun tata letaknya. 

2. Kata Pengantar (1 halaman) 

3. Daftar Isi (1 halaman) 

4. Pendahuluan (1 – 2 halaman) 

Pendahuluan memuat latar belakang pemilihan jurnal serta relevansinya dengan topik 

yang Anda minati. 

5. Ringkasan Jurnal ( 3 – 5 halaman) 

a. Meyajikan identitas jurnal seperti judul, penulis dan lembaga penulis dan lembaga 

yang menerbitkan jurnal 

b. Menyajikan ringkasan dari setiap bagian jurnal meliputi : 

- pendahuluan 

- kajianteori 

- metodologi penelitian 

- pembahasan 

- kesimpulandan saran 

6. Pembahasan (4 – 7 halaman) 

a. Menjelaskan relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian 

penulis 

b. Membahas pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan 

c. Membahas pemilihan serta cakupan kajian teori 

d. Membahas metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya 

e. Membahas tentang kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan 

f. Membahas tentang kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya 

pada penelitian berikutnya. 

g. Pembahasan bias memuat persetujuan, kritik, sanggahan, uraian penjelas serta posisi 

penulis journal review terhadap jurnal. 

7. Kesimpulan dan saran (1 – 2 halaman) 
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BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN JURNAL REVIEW ATAU HASIL PENELITIAN 

 

 

 

1. Laporan ditulis dalam kertas A4, margin 4 kanan, 4 atas, 3 kiri, 3 bawah, huruf Times 

New Romans ukuran 12, danspasi 1,5. 

2. Jarak antara judul bab dengan body bab 1,5 spasi x 3 

3. Judul bab, sub-bab, sub bab menggunakan penomoran A. 1. a. 1) dst. 

4. Penulisan rataan kanan sejajar dengan nomor judul sub bab (tidak ada menjorok) 

5. Spasi baris judul sub baba dalah 18 pt atas dan 6 pt bawah. 

6. Spasi baris judul sub-sub bab dan seterusnya adalah 12 pt atas dan 6 pt bawah. 

7. Nomor halaman menggunakan hurup arab di sampingkan anatas kecuali halaman judul 

bab di bawah tengah. 

 

Lampiran. Rubrik Penilaian Pedoman Review Jurnal  

 

D. TUJUAN 

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

critical research/jurnal review yang diberikan kepada mahasiswa.   

E. PETUNJUK  

4. Objek penilaian adalah hasil pekerjaan tugas dari mahasiswa 

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

lajur yang tersedia. 

6. 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 

 

 

 

 

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 

Mengidentifikasi latar 

belakang masalah penelitian 

dengan jelas, aspek implicit 

masalah dipertimbangkan; 

Mengidentifikasi faktor-

faktor penting yang tidak 
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hilang atau tidak jelas 

(kabur). 

terpisahkan untuk 

menganalisis masalah. 

1 2 3 4 5 6 

Memperti

mbangkan 

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 

Berkomun

ikasi 

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 

Pendukun

g dan 

bukti 

Tidak ada data dan 

bukti yang 

didukung referensi 

yang dipilih secara 

selektif. 

Mengulangi 

informasi tanpa 

Menunjukkan keterampilan 

yang memadai dalam 

memilih dan 

mengevaluasi referensi 

penelitian untuk memenuhi 

kebutuhan informasi. 

Menggunakan bukti 

Data pendukung dan bukti 

seleksi referensi penelitian 

dengan analisis yang akurat. 

Memeriksa bukti dan 

pertanyaan secara akurat 

dan mempertimbangkan 

relevansi. Mengakui 
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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 

selektif, membedakan fakta 

dari opini dan mungkin 

mengenali kesalahan yang 

terjadi. Bukti yang sajikan 

tepat dan lengkap meskipun 

eksplorasi rutin 

keterbatasan bukti yang 

disajikan. Urutan presentasi 

mencerminkan organisasi 

ide yang jelas, 

mensubordinasi untuk 

kepentingan dan dampak 

1 2 3 4 5 6 

Menggun

akan 

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 dan 

tidak jelas. 

Menghindari ide 

tidak 

menyenangkan. 

Memperlakukan 

posisi lain secara 

dangkal. Tidak ada 

bukti 

penilaian argumen 

sendiri 

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-tiba. 

Analisis pandangan lain 

sebagian besar akurat. 

Beberapa 

bukti penilaian argumen 

sendiri tersedia. 

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 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 

kesimpula

n, 

implikasi, 

dan 

konsekue

nsi 

Gagal untuk 

mengidentifikasi 

kesimpulan, 

implikasi, dan 

konsekuensi, atau 

kesimpulan terlalu 

sederhana atau 

terlalu 

ringkasan. 

Kesimpulan 

mempertimbangkan bukti 

konsekuensi memperluas  

satu masalah penelitian. 

Presents implikasi yang 

dapat  mempengaruhi orang 

lain atau 

Masalah. Menyajikan 

kesimpulan karena hanya 

Mengidentifikasi dan 

membahas kesimpulan, 

implikasi, dan konsekuensi. 

mempertimbangkan 

konteks, asumsi, dan bukti. 

Memenuhi syarat 

pernyataan sendiri. 

Konsekuensinya 

dipertimbangkan dan 



22 
 

Kesimpulan yang 

mutlak, dan 

mungkin atribut 

kesimpulan otoritas 

eksternal. 

longgar terkait dengan  

konsekuensi. Implikasi 

mungkin 

termasuk referensi samar 

untuk kesimpulan 

terintegrasi. Implikasi yang 

dikembangkan dan 

mempertimbangkan 

ambiguitas 

 1 2 3 4 5 6 

Berkomun

ikasi 

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 

 

Lampiran .2. Contoh Review Jurnal 

BAB. I. PENDAHULUAN 

A. Judul      :  

B. Penulis     : 

C. Nama Jurnal    : 

D. Vol/No    :  



23 
 

E. ISBN/ISSN     :  

F. Penerbit     :  

G. Tahun terbit     :  

BAB. II. RINGKASAN REVIEW JURNAL 

A. Latar Belakang Masalah yang dikaji   

B. Kajian Teori/Konsep yang digunakan   

C. Metode yang digunakan     

BAB. III. PEMBAHASAN REVIEW JURNAL 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penelitian sebagai satu bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi merupakan bagian 

yang integral dengan darma pendidikan dan pengajaran, dan darma pengabdian kepada 

masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, baik dosen maupun 

mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas dirinya (capacity building) dalam 

memberikan pelayanan yang excelllence pada proses pendidikan dan pengajaran sekaligus 

mendarmabaktikan dirinya juga untuk pengembangan masyarakat melalui darma ketiga, 

yaitu pengabdian masyarakat. 

Dalam perkuliahan di Universitas Negeri Medan, penelitian menjadi hal yang 

wajib dilakukan oleh mahasiswa. Adapun penelitian yang dilakukan tersebut merupakan 

langkah awal bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana proses penelitian yang 

sebenarnya. Dengan demikian, mahasiswa diwajibkan melakukan Mini Riset dalam tiap 

perkuliah di Jurusan dan Prodi di Fakultas Ilmu Sosial. Hal ini dikarenakan Mini Riset 

merupakan salah satu jenis tagihan Kurikulum KKNI yang berlaku di Universitas Negeri 

Medan. 
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BAB II 

PANDUAN MINI RISET 

 

 

Mini Riset merupakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan dan 

Prodi di Fakultas Ilmu Sosial untuk mengembangkan keilmuan yang ditekuninya sebelum 

yang bersangkutan melakukan riset akademik dalam bentuk skripsi. Adapun isu dan topik 

yang diangkat adalah: 

a. Topik dan isu yang berkaitan dengan mata kuliah yang sedang dijalani di Jurusan 

dan Prodi masing-masing 

b. Topik dan isu tentang dinamika akademik di kalangan mahasiswa yang menjadi 

basis studinya. 

c. Topik dan isu tentang keorganisasian, dinamika akademik dan non-akademik yang 

terjadi di internal maupun eksternal kampus. 

d. Isu dan topik penelitian bukan topik yang diangkat sebagai topik penelitian 

Skripsi. 
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BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN MINI RISET 

 

 

 

1. Halaman Sampul  

2. Daftar Isi  

3. Ringkasan (maksimum satu halaman)  

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta 

metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang 

diusulkan. 

4. Bab 1. Pendahuluan  

Mahasiswa akan menguraikan latar belakang dan rumusan masalah yang akan 

diteliti, serta tujuan khusus, dan manfaat (keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga 

dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 

pengetahuan yang dalam hal ini terkait langsung dengan mini riset. 

5. Bab 2. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka adalah suatu rangkain teori atau hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang memiliki keterkaitan tema dan topik dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Tinjaun Pustaka ini adalah tinjauan yang bersifat teoritis. 

6. Bab 3. Metodologi Penelitian,  

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang menggambarkan 

apa yang sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai peta jalan penelitian 

yang berlaku di Universitas Negeri Medan. Akan lebih baik jika penyajian dapat 

dikaitkan dengan capaian peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan dikerjakan 

selama periode penelitian. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan 

penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. 

Oleh karena itu metode penelitian pada umumnya meliputi: 

a. Tempat atau lokasi penelitian. 

b. Bahan-bahan dan alat-alat yang dipakai dalam penelitian (kalau ada) 

c. Populasi, sampel dan metode penentuan sampel. 

d. Cara membuat dan jumlah benda uji/instrumen. 

e. Jalannya/alur pikir penelitian secara rinci. 

f. Cara memperoleh dan mengolah data. 

g. Cara analisis, termasuk rumus-rumus yang digunakan. 

7. Bab 4. Pembahasan 

Mahasiswa akan menguraikan hasil temuannya sesuai dengan rumusan masalah 

yang ada pada bab 1. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah akan menggunakan 

berbagai sumber untuk menjawab permasalahan dalam mini riset yang 

dilakukannya. Baik sumber primer maupun sekunder, sehingga mini riset yang 

dilakukan tersebut berhasil. 

8. Bab 5. Penutup 
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Mahasiswa akan membuat kesimpulan dan saran dari hasil mini riset yang telah 

dilakukannya. 

9. Daftar Pustaka 

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad (alfabeta) nama 

pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam 

proposal penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Diutamakan dari 

jurnal terbaru dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan buku direkomendasikan yang 

diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

 

 

 

LAMPIRAN 

PENILAIAN MINI RISET 

Kriteria/

Skor 

4 3 2 1 0 

Judul Ringkas, 

tepat, sesuai 

dengan  

permasalahan

, tujuan, dan  

hipotesis  

 

Ringkas, 

cukup sesuai 

dengan  

permasalahan

, tujuan, dan  

hipotesis  

 

Tidak 

ringkas, tapi 

kalimatnya  

cukup sesuai 

dengan  

permasalahan

, tujuan, dan  

hipotesi 

Ringkas/tidak  

ringkas, 

kalimatnya  

hanya 

berhubungan  

sebagian 

dengan  

permasalahan

, tujuan,  

dan hipotesis  

Tidak  

berhubun

gan  

sama 

sekali  

dengan  

permasal

ahan, 

tujuan, 

dan  

hipotesi 

Latar 

belakang 

Latar 

belakang 

mendukung  

permasalahan

, memuat 

semua  

kriteria latar 

belakang 

(alasan  

pemilihan 

masalah, 

telaah  

pustaka atau 

komentar 

mengenai  

tulisan yang 

berhubungan 

dengan  

masalah, 

Latar 

belakang 

cukup  

mendukung 

permasalahan

,  

memuat 

semua 

kriteria dan  

diurai cukup 

jelas atau 

latar  

belakang 

hanya 

memuat 3  

kriteri 

 

Latar 

belakang 

kurang  

mendukung 

permasalahan

,  

hanya 

memuat 2 

kriteria  

 

Latar 

belakang  

kurang 

mendukung  

permasalahan

, hanya  

memuat 1 

kriteri 

 

Tanpa 

latar  

belakang  

 



28 
 

manfaat 

praktis, dan  

perumusan 

masalah 

pokok dalam  

bentuk 

pertanyaan 

yang dapat  

membangkitk

an perhatian) 

dan  

diurai dengan 

jelas  

Rumusan 

Permasal

ahan 

Menarik, 

baru, nampak 

ada  

kreativitas, 

dan dapat  

diaplikasikan 

untuk 

pembelajaran  

mahasiswa  

Menarik, 

kreatif walau 

bukan  

suatu yang 

baru, dan 

dapat  

diaplikasikan 

untuk 

pembelajaran  

mahasiswa  

Cukup 

menarik, tapi 

cukup  

rumit untuk 

diaplikasikan  

dalam 

pembelajaran 

mahasiswa  

Kurang 

menarik 

Tanpa 

rumusan  

permasal

ahan  

 

Hipotesis Hipotesis 

dinyatakan 

secara  

tepat, 

spesifik, 

mengidentifik

asi  

kedua 

variabel dan 

dapat diuji  

 

Hipotesis 

dikembangka

n secara  

cukup tepat, 

mengidentifik

asi  

kedua 

variable, 

dapat diuji, 

tapi  

tidak spesifik  

Hipotesis 

dikembangka

n  

sebagian-

sebagian 

dengan  

beberapa 

hubungan  

 

Hipotesis 

terdapat  

kekurangan 

atau  

cacat yang 

besar dan  

atau tidak 

relevan  

 

Tidak 

ada 

usaha  

untuk 

membuat  

 

Metode 

Pengump

ul Data 

Data yang 

signifikan  

dikumpulkan 

sangat efisien 

dan  

dengan cara 

yang tepat. 

Data  

dicatat 

dengan 

akurat dan  

Sejumlah 

data yang 

masuk  

dikumpulkan 

dalam 

keadaan  

yang sesuai. 

Data dicatat 

dan  

disajikan 

dengan 

Pengumpulan 

data 

dilakukan  

secara 

minim. Data 

dicatat  

dan disajikan 

tapi tidak  

tersusun  

 

Pengumpulan 

data  

tidak sesuai. 

Data  

tidak dicatat 

atau  

disajikan 

secara  

tersusun  

 

Tidak 

ada 

usaha  

membuat  
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disajikan 

menggunakan 

metoda  

yang tersusun 

dan sangat 

relevan  

menggunakan  

metoda yang 

tersusun  

 

Analisis 

Data 

Analisis 

dilakukan 

dengan tepat  

menggunakan 

alat  

(statistik/mat

ematik) dan  

menyertakan 

rujukan hasil  

penelitian ) 

Analisis 

dilakukan 

dengan tepat  

menggunakan 

alat  

(statistik/mat

ematik) tanpa  

menyertakan 

rujukan hasil  

penelitian  

Analisis 

dilakukan 

dengan  

statistik/mate

matik 

sederhan 

 

Analisis 

kurang tepat 

Tidak 

ada 

usaha  

membuat  

 

Kesimpul

an 

Kesimpulan 

memberikan  

penjelasan 

yang jelas 

sekali dari  

hasil, dan 

berhubungan 

langsung  

dengan 

pertanyaan 

atau hipotesis  

 

Kesimpulan 

memberikan  

penjelasan 

yang masuk 

akal dari  

hasil dan 

cukup sesuai 

dengan  

pertanyaan 

atau hipotesis  

 

Kesimpulan 

kurang  

memberikan 

penjelasan 

dari  

hasil dan 

hanya sedikit  

memberikan 

hubungan  

dengan 

pertanyaan/hi

potesis  

Kesimpulan 

tidak  

memberikan  

penjelasan 

dari hasil  

dan tidak ada  

hubungan 

dengan  

pertanyaan/hi

potesis  

 

Tidak 

ada 

usaha  

membuat  

 

Rekomen

dasi 

Rekomendasi 

jelas, baik,  

konsisten 

dengan 

penemuan  

percobaan 

dan 

dipertahanka

n  

dengan baik  

Rekomendasi 

masuk akal 

dan  

konsisten 

dengan 

penemuan  

percobaan 

dan 

dipertahanka

n  

dengan baik  

Rekomendasi 

tidak 

konsisten  

dengan 

penemuan 

dan ada  

pembelaan 

pertahanan  

 

Rekomendasi 

tidak  

ada 

hubungan 

dengan  

penemuan 

dan miskin  

pertahanan 

 

Tidak 

ada 

usaha  

membuat  

 

NILAI = skor total/32 x 100 



 
 

PEDOMAN 

REKAYASA IDE 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Bentuk Penugasan Rekayasa Ide (Gagasan Kreatif) merupakan salah satu intrumen 

penugasan mata kuliah berbasiskan KKNI yang berbanding lurusa dengan kebijakan dari 

Menristek Dikti untuk menghasilkan gagasan dari mahasiwa baik berupa penalaran, minat 

kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kepedulian sosial, serta kepemimpinan dan 

organisasi. Dalam hal bidang penalaran (gagasan kreatif), melalui kegiatan ini diharapkan 

tumbuh kreativitas dan inovasi pemikiran mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

Rekayasa ide ataupun gagasan kreatif mahasiswa bertujuan untuk memperluas 

wawasan, manyalurkan bakat minat, serta pembentukan karakter seutuhnya sesuai dengan 

tujuan pendidikan tinggi. Bentuk penugasan ini merupakan bagian dari kegiatan 

ekstrakurikuler yang menampung dan membentuk mahasiswa dalam meningkatkan 

dirinya sebagai mahasiswa pemikir, kreatif dan inovatif dalam rangka mengembangkan 

ilmu pengetahuan, seni dan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan 

penguasaan sains, teknologi, dan seni serta keimanan yang baik. Dalam rangka 

mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang cendekiawan, dan berkarakter 

(wirausahawan, mandiri dan arif), khususnya mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah 

memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung 

jawab, membangun kerjasama dan mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang 

kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. 
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BAB II 

FORMAT PENULISAN REKAYASA IDE 

 

 

Format penulisan rekayasa ide (gagasan kreatif) adalah sebagai berikut; 

ABSTRAK 

BAB. I. Pendahuluan 

A. Judul 

B. Latarbelakang Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan 

E. Luaran yang Diharapkan 

F. Kegunaan   

BAB. II.TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori yang digunakan 

B. Telah pustaka yang telah digunakan 

BAB. III. METODE PELAKSANAAN 

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

B. Rancangan Kegiatan 

C. Tekhnik Pengumpulan data 

D. Tekhnik Pengolahan data 

BAB. IV. PEMBAHASAN 

A. Analisis Gagasan Ide 

BAB. IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

Daftar Pustaka  

Lampiran 
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BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN REKAYASA IDE (GAGASAN KREATIF) 

 

 

 

Adapun sistematika penulisan gagasan rekayasa ide adalah sebagai berikut ;  

 

A. Naskah diketik 1 (satu) spasi pada kertas berukuran A4 dengan font 12, roman time 

style, jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari 

batas atas, dan 3 cm dari batas bawah. 

B.  Cara penulisan Bab dan Subbab tidak menggunakan sistem numeral, artinya tidak 

ada penomoran Bab dan Sub-bab. Penulisan bab baru mengikuti bab sebelumnya 

dengan jarak 3 spasi antara judul bab dengan baris terakhir bab sebelumnya (tidak 

berganti halaman baru).  

C. Judul artikel diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan font style bold (cetak 

tebal) dengan posisi di tengah tanpa digarisbawahi. 

D.  Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan font style bold (cetak 

tebal) dimulai dari sebelah kiri tanpa digaris-bawahi. 

E.  Judul Subbab ditulis dengan font style bold (cetak tebal), dimulai dari sebelah kiri, 

huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (kapital), kecuali kata-kata tugas, 

seperti preposisi (“di”, “ke”, “dari”, “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”, 

“dengan”); kata sambung (“dan”, “atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”).  

F. Judul Anak Subbab ditulis dengan font style italic (cetak miring) dimulai dari sebelah 

kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (kapital), kecuali kata-kata 

tugas, seperti preposisi (“di”, “ke”, “dari”, “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, 

“tentang”, “dengan”); kata sambung (“dan”, “atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”).  

G.  Jarak pengetikan antara Bab dan Subbab 2,5 spasi, antara Subbab dan kalimat 

dibawahnya 2 spasi. 

H.  Alinea baru diketik menjorok ke dalam (diberi indentation) sebanyak 7-8 karakter 

(sekitar 1,25 cm). 

I.  Abstrak dan Daftar Pustaka diketik 1 spasi. Khusus abstrak ditulis menggunakan font 

style italic (cetak miring).  Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. 

J. Nama mahasiswa beserta alamat institusinya diketik tepat di bawah judul artikel 

dengan jarak 1,5 spasi. 

 

Lampiran : 1.  Rubrik Penilaian Rakayasa Ide (gagasan kreatif) 

F. TUJUAN 

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

rekayasa ide yang diberikan kepada mahasiswa.   

G. 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 



34 
 

2 adalah rendah 

3 adalah sedang 

4 adalah sedikit tinggi 

5 adalah tinggi 

6 adalah sangat tinggi 

 

H. 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. 

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 Penyampaian Penyampaian 
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Aspek Penilaian 
Penilaian Kinerja 

Perlu Perbaikan Kompeten Teladan 

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  

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. 

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 

Tata bahasa, struktur 

kalimat, ejaan, tanda 

baca mengikuti 

aturan bahasa 

Indonesia yang baik; 

keterampilan 

Penyampaian 

informasi secara 

lugas; Tata bahasa, 

struktur kalimat, 

ejaan, tanda baca 

mengikuti aturan 
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Aspek Penilaian 
Penilaian Kinerja 

Perlu Perbaikan Kompeten Teladan 

menulis yang tidak 

memadai, 

penyampaian 

informasi tidak 

efektif 

menulis yang 

memadai; 

penyampaian 

informasi cukup 

efektif 

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 

 

Lampiran. 2.  Lampiran yang Format penulisan Rekayasa Ide pada (BAB II)  

JUDUL  Judul kegiatan gagasan kreatif hendaklah singkat dan spesifik, tetapi 

cukup jelas memberi gambaran mengenai kegiatan yang diusulkan.  

LATAR 

BELAKANG 

MASALAH 

Kegiatan rekayasa ide (gagasan kreatif) dilakukan untuk menjawab 

keingintahuan mahasiswa untuk mengungkapkan suatu 

gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya untuk suatu tujuan. 

Kemukakan unsur kreativitas yang diusulkan, hal-hal yang 

mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan kegiatan yang 

diusulkan. Uraikan proses dalam mengidentifikasi masalah yang 

akan dicari solusinya. Jika perlu, digambarkan pula kondisi dan 

potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan 

yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. 

PERUMUSAN 

MASALAH 

Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti atau 

diselesaikan. Uraikan pendekatan dan konsep untuk menjawab 

masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji, dugaan yang akan 

dibuktikan, masalah yang akan dicari penyelesaiannya, atau peluang 
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usaha yang akan diraih. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan 

definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan PKM. 

Uraian perumusan masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan. 

TUJUAN  Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan kegiatan rekayasa ide 

(gagasan kreatif) untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, 

membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, 

atau membuat suatu model.  

LUARAN YANG 

DIHARAPKAN 

Luaran kegiatan harus menunjukkan apa gagasan ide yang 

dimunculkan 

KEGUNAAN Sebutkan manfaat yang akan diperoleh bagi khalayak sasaran, dari 

sisi ekonomi, sosial ataupun budaya dsb. 

TINJAUAN 

PUSTAKA 

Usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. 

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan 

mendasari kegiatan rekayasa ide yang akan dilakukan. Tinjauan 

Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang 

diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan usulan kegiatan 

rekayasa ide. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka. Jadi, 

Tinjauan Pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan 

rangkaian teori yang mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir 

tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah (mechanism of action) dari 

suatu topik ilmiah yang dikaji. 

METODE 

PELAKSANAAN  

Uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara 

rinci. Metode kegiatan Penelitian.  

 

ANALISIS 

GAGASAN IDE 

Pada bagian ini, mahasiswa harus menguraikan secara terperinci 

bagaimana alur analisis rekaya ide (gagasan kreatif). 

DAFTAR 

PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah 

dirujuk dalam tubuh tulisan. Untuk setiap pustaka yang dirujuk 

dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka, begitu juga 

sebaliknya, setiap pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus 

pernah dirujuk dalam tubuh tulisan (lihat Pedoman khusus PKM-KT 

untuk detil dan contoh). Khusus PKM-AI ditulis dengan mengacu 

VANCOUVER STYLE untuk PKM yang lain mengacu 

HARVARD STYLE. 

LAMPIRAN   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Komponen-komponen pembelajaran pada dasarnya diarahkan untuk mencapai 

tujuan. Melalui hal tersebut, segala usaha baik dosen maupun mahasiswa diarahkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melalui pembelajaran, maka dosen dapat 

memahami tujuan dan arah pembelajaran itu sendiri, sehingga melalui tujuan yang jelas, 

bukan saja dapat menentukan langkah-langkah pembelajaran dan pengembangan 

komponen yang lainnya, akan tetapi juga dapat dijadikan kriteria efektifitas proses 

pembelajaran. 

Salah satu bentuk penugasan bagi mahasiswa dalam proses perkuliahan di Jurusan 

Pendidikan Sejarah berbasiskan KKNI adalah penugasan yang berbentuk Proyek. Di 

Jurusan Pendidikan Sejarah, penugasan Proyek ini akan lebih difokuskan kepada bentuk 

penugasan Projek Citizen. 

Project citizen yang dikembangkan oleh Center for Civic Education (CCE), dalam 

15 tahun terakhir ini telah diadaptasi di sekitar 50 negara di dunia, termasuk Indonesia. 

Model ini bersifat generik atau umum dan mendasar yang dapat dimuat materi yang 

relevan di masing-masing negara. Sebagai model dipilih topik generik “publik policy” 

(kebijakan publik), yang memang berlaku di negara manapun. Misi dari model ini adalah 

mendidik para mahamahasiswa agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi 

kebijakan publik, kemudian dengan kapasitasnya sebagai “young citizen” atau warga 

negara muda mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. 

Hasil yang diharapkan adalah kualitas warga negara yang “cerdas, kreatif, partisipatif, 

prospektif, dan bertanggung jawab”. 

Salah satu penugasan Project citizen yang akan diterapkan di Jurusan Pendidikan 

Sejarah adalah Project citizen berbasisk portofolio. Budimansyah (2002: 8) menyebutkan 

ada beberapa prinsip dasar model pembelajaran berbasis portofolio yaitu:  

1. Prinsip belajar mahasiswa aktif (student active learning). Proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio berpusat pada mahasiswa. 

Dengan demikian, model ini menganut prinsip belajar mahamahasiswa aktif. Aktifitas 

mahasiswa hampir di seluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan 

aktivitas mahasiswa terlibat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan 

teknik bursa ide (brain storming) 

2. Kelompok belajar kooperatif (cooperative learning). Proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio juga menerapkan prinsip belajar 

kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama dilakukan 

antarmahasiswa dan antar komponen-komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama 

sekolah dengan orang tua dan lembaga terkait. 

3. Pembelajaran partisipatori. Proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis portofolio menganut prinsip dasar pembelajaran partisipatorik, 

sebab melalui model ini mahasiswa belajar sambil melakukan (learning by doing). 

Salah satu bentuk perlakuan itu adalah mahasiswa belajar hidup berdemokrasi.  

4. Mengajar yang reaktif (reactive teaching). Untuk menerapkan model pembelajaran 

berbasis portofolio dosen perlu menciptakan strategi yang tepat agar mahasiswa 



 
 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Motivasi yang seperti itu akan dapat tercipta 

apabila dosen dapat meyakinkan mahasiswa mengenai materi yang sedang dipelajari 

bahwa akan berguna untuk kehidupan nyata. Kemudian, dosen juga dituntut untuk 

dapat menciptakan situasi sehingga materi perkuliahan yang disampaikan selalu 

menarik dan tidak membosankan. 

5.  Democratic Learning. Pembelajaran Sejarah berbasis portofolio mendukung 

penciptaan democratic learning, yang artinya pembelajaran Sejarah merupakan proses 

pembelajaran demokrasi dalam rangka mengambangkan mahasiswa menjadi warga 

negara demokratis yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif. Dalam 

pembelajaran Sejarah berbasis portofolio sebagai democratic learning, merupakan 

kegiatan pembelajaran yang berbasis masalah (social issues or problems) bertujuan 

untuk mengembangkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), watak 

(disposition) kewarganegaraan yang demokratis dan memungkinkan dan mendorong 

partisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat sipil yang beradab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

LANGKAH-LANGKAH PENUGASAN PROJEK CITIZEN 

 

Menurut Budimansyah (2009: 23) strategi instruksional yang digunakan dalam 

model ini, pada dasarnya bertolak dari strategi “inquiry learning, discovery learning, 

problem solving learning, research-oriented learning,” yang dikemas dalam model 

“project” ala John Dewey. Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat. 

b. Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas. 

c. Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah itu. 

d. Mengembangkan portofolio kelas. 

e. Menyajikan portofolio di hadapan dewan juri. 

f. Melakukan refleksi pengalaman belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan secara rinci langkah-langkah 

pembelajaran dari model project citizen. Berikut ini penjelasan langkah-langkah 

pembelajarannya: 

a. Langkah 1: Mengidentifikasi Masalah 

Mahasiswa membuat daftar masalah yang ditemukan di dalam masyarakat. Daftar 

ini mewakili masalah-masalah yang pemecahannya seringkali dianggap sebagai tugas 

pemerintah saja. Setelah membaca daftar itu para mahasiswa akan dapat: 

1) Menceritakan kepada teman-teman di kelas apa yang sudah diketahuinya berkaitan 

dengan masalah-masalah tersebut. 

2) Mewawancarai orang tua dan tetangga untuk mencatat apa yang mereka ketahui 

tentang masalah-masalah tersebut, dan bagaimana sikap mereka dalam menghadapi 

masalah-masalah tersebut. 

Tujuan tahap ini adalah untuk berbagi informasi yang sudah diketahui oleh para 

mahasiswa, oleh teman-temannya, dan oleh orang lain berkaitan dengan permasalahan 

tersebut. Dengan demikian kelas akan memperoleh informasi yang cukup yang dapat 

digunakan untuk memilih satu masalah yang tepat, dari beberapa permasalahan yang ada, 

sebagai bahan kajian kelas. 

b. Langkah 2: Memilih Masalah sebagai Bahan Kajian Kelas 

Kelas mendiskusikan semua informasi yang telah didapat berkenaan dengan daftar 

masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Jika para mahasiswa telah memiliki informasi 

yang cukup, gunakanlah itu untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan 

kajian kelas. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan 

kajian kelas. Dengan demikian kelas memiliki satu masalah yang merupakan pilihan 

bersama untuk dijadikan bahan kajian kelas. 

c. Langkah 3: Mengumpulkan Informasi 

Jika telah menentukan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas, maka para 

mahasiswa harus bisa memutuskan tempat-tempat atau sumber-sumber dimana bisa 

mendapatkan informasi tambahan. Dalam pencarian itu, nantinya para mahasiswa akan 

menemukan bahwa sumber informasi yang satu mungkin lebih baik dari yang lainnya. 

Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh informasi yang akurat dan 

komprehensif. 

 



 
 

d. Langkah 4: Mengembangkan Portofolio Kelas 

Memasuki tahap ini mahasiswa harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Dalam 

tahap ini mahasiswa akan mengembangkan portofolio kelas. Kelas akan dibagi menjadi 

empat kelompok. Masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk 

mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam 

portofolio hendaknya mencakup dokumentasi-dokumentasi yang telah dikumpulkan 

dalam tahap penelitian masalah. Dokumentasi ini harus mencakup bahan-bahan atau 

karya-karya seni yang ditulis asli oleh para mahasiswa. Tujuan tahap ini adalah agar para 

mahasiswa dapat menyusun portofolio kelas, baik portofolio bagian tayangan maupun 

portofolio bagian dokumentasi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari 

kegiatan penelitian. Portofolio tersebut akan dibagi dalam dua bagian: bagian tayangan 

dan bagian dokumentasi. 

 

e. Langkah 5: Menyajikan Portofolio 

Jika portofolio kelas sudah selesai, para mahasiswa dapat menyajikan hasil 

pekerjaannya dihadapan para hadirin. Presentasi itu atau yang dikenal pula dengan 

sebutan showcase dapat dilakukan di hadapan dewan juri yang mewakili pihak sekolah 

dan masyarakat. Dengan kegiatan ini para mahasiswa akan dibekali dengan pengalaman 

belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada orang lain, serta 

bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang diambil. 

Empat tujuan dasar kegiatan presentasi portofolio (showcase) ini antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1) Memberikan informasi kepada para hadirin tentang pentingnya masalah yang 

diidentifikasi itu bagi masyarakat. 

2) Menjelaskan dan memberikan penilaian atas kebijakan alternatif kepada para hadirin, 

dengan tujuan agar mereka dapat memahami keuntungan dan kerugian dari masing-

masing kebijakan alternatif tersebut. 

3) Mendiskusikan dengan para hadirin bahwa pilihan kebijakan yang telah dipilih adalah 

kebijakan yang paling baik untuk menangani permasalahan tersebut.  

4) Menunjukkan bagaimana cara kelas dapat memperoleh dukungan dari masyarakat, 

lembaga legislatif, dan eksekutif, lembaga pemerintahan/swasta lainnya atas kebijakan 

pilihan kelas. 

f. Langkah 6: Merefleksikan Pengalaman Belajar 

Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk 

menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk meningkatkan 

kemampuan yang sudah mahasiswa miliki 

Memasuki tahap ini para mahasiswa harus sudah menyelesaikan portofolio kelas. 

Sebagai bahan tambahan, para mahasiswa dapat memasukkan bagian refleksi atau 

evaluasi ini dalam map bagian dokumentasi. 

Di dalam setiap langkah, peserta didik belajar secara mandiri dalam kelompok 

kecil dengan fasilitas dari dosen dan menggunakan aneka ragam sumber belajar di sekolah 

dan di luar sekolah (manusia, bahan tertulis, bahan terekam, bahan tersiar, alam sekitar, 

artifak, situs sejarah, dan lain-lain). Dalam proses inilah berbagai keterampilan 

dikembangkan seperti: membaca, mendengar pendapat orang lain, mencatat, bertanya, 



 
 

menjelaskan, memilih, merumuskan, menimbang, mengkaji, merancang perwajahan, 

menyepakati, memilih pimpinan, membagi tugas, menarik perhatian dan berargumentasi. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas Winataputra (2001: 162) menjelaskan pula 

bahwa paket pembelajaran “We the People…Project Citizen” ini dikemas dalam bentuk 

prosedur dan rambu-rambu pembelajaran yang mencakup 6 langkah. Pertama, kelas 

difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang ada di lingkungan 

masyarakat dengan melalui pengamatan, interviu, dan studi dokumentasi yang dilakukan 

secara kelompok. Kedua, kelas difasilitasi untuk mengkaji berbagai masalah itu dan 

kemudian memilih satu masalah yang paling layak untuk dipecahkan. Ketiga, kelas 

difasilitasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka pemecahan 

masalah tersebut dari berbagai sumber informasi yang relevan dan tersedia, seperti 

perpustakaan, media massa, professional dan ahli, pejabat pemerintahan, organisasi non 

pemerintah, tokoh dan serta anggota masyarakat. Keempat, kelas mengembangkan 

portofolio berupa himpunan hasil kerja kelompok dalam rangka pemecahan masalah 

tersebut dan menyajikannya secara keseluruhan dalam bentuk panel pameran yang dapat 

dilihat bersama, yang melukiskan saling keterkaitan masalah, alternatif kebijakan, 

dukungan atas alternatif kebijakan, dan rencana tindakan untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut. Kelima, keseluruhan portofolio yang telah dikembangkan kemudian disajikan 

dan dipamerkan kepada warga sekolah dan masyarakat. Keenam, kembali ke kelas untuk 

melakukan refleksi atau pengendapan dan perenungan mengenai hasil belajar yang dicapai 

melalui seluruh kegiatan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

BAB III 

LANGKAH-LANGKAH PROJEK CITIZEN DENGAN PORTOFOLIO 

 

 

 

Portofolio adalah tampilan visual dan audio yang disusun secara sistematis yang 

melukiskan proses berfikir yang didukung oleh seluruh data yang relevan, yang secara 

utuh melukiskan “integrated learning experiences” atau pengalaman belajar yang terpadu 

yang dialami oleh peserta didik sebagai suatu kesatuan. Portofolio terbagi dalam dua 

bagian yakni portofolio tayangan dan portofolio dokumentasi. Portofolio tayangan 

berbentuk panel empat muka berlipat secara berurutan menyajikan: 

a. Rangkuman permasalahan yang dikaji. 

b. Berbagai alternatif kebijakan pemecahan masalah. 

c. Usulan kebijakan untuk memecahkan masalah. 

d. Pengembangan rencana kerja/tindakan. 

Portofolio dokumentasi dikemas dalam map ordner atau sejenisnya yang disusun secara 

sistematis mengikuti urutan portofolio tayangan. Berdasarkan penjelasan di atas, berikut 

ini akan dijelaskan mengenai kelompok portofolio yang terdiri atas empat kelompok. 

Keempat bentuk kelompok portofolio tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kelompok Portofolio Satu (Menjelaskan Masalah) 

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan permasalahan yang 

tercantum pada tampilan pertama dalam bagian tayangan dan bagian dokumentasi 

portofolio kelas. Kelompok ini kemudian mempersiapkan bagian penayangannya dan 

dokumentasinya. Hasil pekerjaan kelompok portofolio satu untuk seksi penayangan dibuat 

pada panel pertama, yang harus memuat hal-hal sebagai berkut: rangkuman masalah 

secara tertulis, menyajikan masalah secara grafis, dan identifikasi sumber informasi. 

b. Kelompok Portofolio Dua (Mengkaji Kebijakan Alternatif untuk Menangani 

Masalah) 

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah dan memberikan 

penilaian atas kebijakan yang digunakan saat ini atau kebijakan yang sedang/telah disusun 

untuk menangani masalah yang menjadi kajian kelas. Temuan kelompok akan disajikan 

pada tampilan kedua bagian tayangan dan bagian dokumentasi portofolio kelas. 

Bagian tayangan portofolio pada panel kedua hendaknya mencakup hal-hal 

berikut: rangkuman tertulis tentang kebijakan alternatif, menyajikan grafis kebijakan 

alternatif , dan identifikasi sumber informasi 

c. Kelompok Portofolio Tiga (Mengusulkan Kebijakan Alternatif untuk Menangani 

Masalah) 

Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengusulkan kebijakan publik yang dapat 

digunakan untuk menangani masalah yang menjadi kajian kelas. Kebijakan yang dipilih 

haruslah merupakan kebijakan yang nantinya dapat disetujui oleh mayoritas anggota 

kelas. Kebijakan tersebut harus pula menjadi kebijakan yang tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. Format landasan konstitusional dapat digunakan untuk 



 
 

membantu mahasiswa meyakinkan orang lain bahwa kebijakan yang diusulkan tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. Kalau kebijakan alternatif sudah memenuhi persyaratan 

di atas, maka kelas dapat memilih untuk: 

- Mendukung salah satu kebijakan alternatif yang telah diidentifikasi oleh     kelompok 

portofolio dua, 

- Memodifikasi salah satu kebijakan, atau 

- Mengembangkan kebijakan kelompok sendiri. 

Bagian tayangan portofolio pada panel ketiga hendaknya mencakup hal-hal 

berikut: penjelasan tertulis atas kebijakan yang diusulkan oleh kelas, presentasi grafis 

kebijakan yang diusulkan, dan identifikasi sumber informasi. 

d. Kelompok Portofolio Empat (Mengembangkan Rencana Kerja) 

Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan sebuah rencana kerja. 

Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang mungkin dapat diambil sebagai cara 

untuk membuat pemerintah menerima dan melaksanakan kebijakan yang diusulkan. 

Seluruh anggota kelas harus terlibat dalam mengembangkan rencana kerja ini. Meskipun 

demikian, tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atas rencana kerja beserta bagian 

dokumentasinya tetap dilaksanakan oleh kelompok empat ini. 

Bagian tayangan portofolio pada panel keempat hendaknya mencakup hal-hal 

berikut: Penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kelas mengajak masyarakat baik 

perorangan maupun kelompok untuk mendukung rencana kerja yang diusulkan, 

penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan dari pemerintah 

atas kebijakan yang diusulkan, presentasi grafis rencana kerja, dan identifikasi sumber 

informasi. 

Portofolio tayangan dan dokumentasi selanjutnya disajikan dalam suatu simulasi 

“Public Hearing” atau dengar pendapat yang menghadirkan pejabat setempat yang terkait 

dengan masalah portofolio tersebut. Acara dengar pendapat dapat dilakukan di masing-

masing kelas atau dalam suatu acara “Showcase” atau “gelar kemampuan” bersama dalam 

suatu acara sekolah. 

Bila dikehendaki arena “showcase” tersebut dapat pula dijadikan arena “contest” 

atau kompetisi untuk memilih kelas portofolio terbaik untuk selanjutnya dikirim ke dalam 

“showcase and contest” antarsekolah dalam lingkungan kabupaten atau kota, atau malah 

untuk acara tingkat propinsi bahkan nasional. Tujuan semua itu antara lain saling berbagi 

ide dan pengalaman belajar antar ”young citizens” yang secara psiko-sosial dan sosial-

kultural pada gilirannya kelak akan dapat menumbuhkembangkan “ethos” demokrasi 

dalam konteks “harmony in diversity” atau keserasian dalam keberagaman. 

Setelah acara dengar pendapat, dosen memfasilitasi kegiatan “refleksi” yang 

bertujuan untuk secara individual dan bersama-sama merenungkan dan mengendapkan 

dampak perjalanan panjang proses belajar bagi perkembangan pribadi mahasiswa/peserta 

didik sebagai warga negara. Kemudian mengajak peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan “What have I learned most and best? (Apa yang telah saya pelajari?)” What 

should I do as a citizen then?” (Apa yang seyogyanya saya lakukan sebagai warga negara 

dewasa kelak?).” Demikian pula bagi dosen bertanyalah “What have I contributed to the 

development of ethos of democracy in students as young citizens?” (Apa yang telah saya 

sumbangkan untuk mengembangkan semangat demokrasi dalam diri peserta didik sebagai 

warga negara muda?). 



 
 

 

 

Lampiran. Rubrik Penilaian Projek Citizen (Portofolio) 

Penilian Portofolio 1: Seksi Satu: MENJELASKAN MASALAH 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SK

OR 

CAT. 

1.KELENGKAPAN 

    Memuat deskripsi tentang: 

 Tingkat keseriusan dan ketersebaran masalah di masyarakat, negara atau 

bangsa 

 Siapa yang bertanggung jawab menangani masalah. 

 Kememadaian dari kebijakan publik saat ini untuk menghadapi masalah. 

 Ketidaksepakatan dalam masyarakat jika ada, tentang masalah 

 Individu atau kelompok utama yang berpihak masalah dan analisis 

posisinya. 

  

2.INFORMASI 

 Akurat 

 Cukup memadai 

 Penting 

  

3.HAL-HAL YANG MENDUKUNG  

 Memuat contoh untuk hal-hal utama. 

 Memuat alasan yang baik. 

  

4.GRAFIS 

 Berkaitan dengan isi bagian 

 Diberi judul dengan tepat 

 Memberikan informasi. 

 Meningkatkan pemahaman 

  

5.BAGIAN DOKUMENTASI 

 Cukup memadai 

 Dapat dipercaya. 

 Berkaitan dengan tayangan 

 Selektif. 

  

 

Penilai: ----------------------------------------- Tanda Tangan ------------------------------------ 

Tanggal:......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lembar Penilaian Portofolio 1: Seksi Satu: MENJELASKAN MASALAH 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SK

OR 

CAT. 

1.KELENGKAPAN 

    Memuat deskripsi tentang: 

 Tingkat keseriusan dan ketersebaran masalah di masyarakat, negara atau 

bangsa 

 Siapa yang bertanggung jawab menangani masalah. 

 Kememadaian dari kebijakan publik saat ini untuk menghadapi masalah. 

 Ketidaksepakatan dalam masyarakat jika ada, tentang masalah 

 Individu atau kelompok utama yang berpihak masalah dan analisis 

posisinya. 

  

2.INFORMASI 

 Akurat 

 Cukup memadai 

 Penting 

  

3.HAL-HAL YANG MENDUKUNG  

 Memuat contoh untuk hal-hal utama. 

 Memuat alasan yang baik. 

  

4.GRAFIS 

 Berkaitan dengan isi bagian 

 Diberi judul dengan tepat 

 Memberikan informasi. 

 Meningkatkan pemahaman 

  

5.BAGIAN DOKUMENTASI 

 Cukup memadai 

 Dapat dipercaya. 

 Berkaitan dengan tayangan 

 Selektif. 

  

 

Penilai: ----------------------------------------- Tanda Tangan ------------------------------------ 

Tanggal:......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Penilaian Portofolio 2:  Seksi Dua: MENGKAJI KEBIJAKAN ALTERNATIF 

UNTUK MENGATASI MASALAH 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1. KELENGKAPAN 

 Keuntungan 

 Kerugian 

 Pendukung 

 Penentang 

  

2. KEJELASAN 

 Tersusun dengan baik 

 Tertulis dengan baik 

 Mudah dipahami 

  

3. INFORMASI 

 Akurat 

 Cukup memadai 

 Penting 

  

4. HAL-HAL YANG MENDUKUNG  

 Memuat contoh untuk hal-hal utama. 

 Memuat alasan yang baik. 

  

5. GRAFIS 

 Berkaitan dengan isi bagian 

 Diberi judul dengan tepat 

 Memberikan informasi. 

 Meningkatkan pemahaman 

  

6. BAGIAN DOKUMENTASI 

 Cukup memadai 

 Dapat dipercaya. 

 Berkaitan dengan tayangan 

 Selektif. 

  

 

Penilai: ----------------------------------------- Tanda Tangan ------------------------------------ 

Tanggal:......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Penilaian Portofolio 2:  Seksi Dua: MENGKAJI KEBIJAKAN ALTERNATIF 

UNTUK MENGATASI MASALAH 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1. KELENGKAPAN 

 Keuntungan 

 Kerugian 

 Pendukung 

 Penentang 

  

2. KEJELASAN 

 Tersusun dengan baik 

 Tertulis dengan baik 

 Mudah dipahami 

  

3. INFORMASI 

 Akurat 

 Cukup memadai 

 Penting 

  

4. HAL-HAL YANG MENDUKUNG  

 Memuat contoh untuk hal-hal utama. 

 Memuat alasan yang baik. 

  

5. GRAFIS 

 Berkaitan dengan isi bagian 

 Diberi judul dengan tepat 

 Memberikan informasi. 

 Meningkatkan pemahaman 

  

6. BAGIAN DOKUMENTASI 

 Cukup memadai 

 Dapat dipercaya. 

 Berkaitan dengan tayangan 

 Selektif. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilai: ……………………………………………….. Tanda Tangan: ……………………………………………. 
Tanggal: ………………………………….. 



 
 

Penilaian Portofolio 3: Seksi Ketiga: KEBIJAKAN KELAS 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1.KELENGKAPAN 

 Kebijakan yang dianjurkan oleh kelas 

 Keuntungan dan kerugian 

 Kekonstitusionalan 

 Lembaga pemerintah mana yang seharusnya melaksanakan kebijakan 

yang diusulkan dan mengapa. 

  

2.KEJELASAN 

 Tersusun dengan baik 

 Tertulis dengan baik 

 Mudah dipahami 

  

3.INFORMASI 

 Akurat 

 Cukup memadai 

 Penting 

  

4.HAL-HAL YANG MENDUKUNG  

 Memuat contoh untuk hal-hal utama. 

 Memuat alasan yang baik. 

  

5.GRAFIS 

 Berkaitan dengan isi bagian 

 Diberi judul dengan tepat 

 Memberikan informasi. 

 Meningkatkan pemahaman 

  

6.BAGIAN DOKUMENTASI 

 Cukup memadai 

 Dapat dipercaya. 

 Berkaitan dengan tayangan 

 Selektif. 

  

 

Penilai: ----------------------------------------- Tanda Tangan ------------------------------------ 

Tanggal:......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Penilaian Portofolio 3: Seksi Ketiga: KEBIJAKAN KELAS 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1.KELENGKAPAN 

 Kebijakan yang dianjurkan oleh kelas 

 Keuntungan dan kerugian 

 Kekonstitusionalan 

 Lembaga pemerintah mana yang seharusnya melaksanakan kebijakan 

yang diusulkan dan mengapa. 

  

2.KEJELASAN 

 Tersusun dengan baik 

 Tertulis dengan baik 

 Mudah dipahami 

  

3.INFORMASI 

 Akurat 

 Cukup memadai 

 Penting 

  

4.HAL-HAL YANG MENDUKUNG  

 Memuat contoh untuk hal-hal utama. 

 Memuat alasan yang baik. 

  

5.GRAFIS 

 Berkaitan dengan isi bagian 

 Diberi judul dengan tepat 

 Memberikan informasi. 

 Meningkatkan pemahaman 

  

6.BAGIAN DOKUMENTASI 

 Cukup memadai 

 Dapat dipercaya. 

 Berkaitan dengan tayangan 

 Selektif. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Penilaian Portofolio 4: Seksi Keempat: RENCANA TINDAKAN  

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1. KELENGKAPAN 

 Memuat deskripsi tentang hal-hal berikut ini. 

 Para pendukung di masyarakat 

 Para penentang di masyarakat 

 Para pendukung di pemerintah 

 Para penentang di peme-rintah 

 Penjelasan tentang bagaimana masing-masing individu dapat 

diyakinkan untuk mendukung kebijakan. 

  

2. KEJELASAN 

 Tersusun dengan baik 

 Tertulis dengan baik 

 Mudah dipahami 

  

3. INFORMASI 

 Akurat 

 Cukup memadai 

 Penting 

  

4. HAL-HAL YANG MENDUKUNG  

 Memuat contoh untuk hal-hal utama. 

 Memuat alasan yang baik. 

  

5. GRAFIS 

 Berkaitan dengan isi bagian 

 Diberi judul dengan tepat 

 Memberikan informasi. 

 Meningkatkan pemahaman 

 

  

6. BAGIAN DOKUMENTASI 

 Cukup memadai 

 Dapat dipercaya. 

 Berkaitan dengan tayangan 

 Selektif. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilai: ……………………………………………….. Tanda Tangan: ……………………………………………. Tanggal: 
………………………………….. 



 
 

Lembar Penilaian Portofolio: Keseluruhan 

JUDUL PROJECT CITIZEN : .......................................................... 

JURUSAN   : .......................................................... 

KELOMPOK   : .......................................................... 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1. Persuasif 

    Memberikan alasan yang meyakinkan bahwa: 

 masalah yang dikaji adalah penting. 

 kebijakan yang diusulkan mengarah kepada masalah. 

 kebiajakan uyang diusulkan adalah konstitusional. 

 kebijakan dapat memperoleh dukungan publik. 

  

2.Kegunaan 

 Kebijakan yang disulkan bersifat realistik 

 Pendekatan-pendekatan untuk memperoleh dukungan adalah 

realistik. 

 Mempertimbangakan hambatan-hambatan nyata. 

  

3.Koordinasi 

 Bagian-bagian portofolio 

 Berkaitan dengan yang lain 

 Menghindari pengulangan informasi. 

  

Refleksi 

 Menunjukkan refleksi 

 Menunjukkan terjadinya proses belajar. 

  

 

Skor portofolio keseluruhan (skor total bagian 1 – 4) 

 Skor Bagian Skor Bagian  Skor Bagian Skor Bagian   Skor  Skor  

 Satu  Dua  Tiga  Empat            Keseluruhan Total 

      

 

 

Pemutus Kemenangan: 

Berikan sampai angka 100 untuk kualitas portofolio keseluruhan. Angka-angka ini 

menggunakan: 

 Istimewa  = 90 - 100 

 Sangat Baik  = 80 - 89 

 Rata-rata  = 70 - 79 

 Di bawah rata-rata =   0 - 69 

 

Penilai: ----------------------------------------- Tanggal ------------------------------------ 

 

 

 

 

 



 
 

Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 1: MENJELASKAN MASALAH 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

SIGNIFIKANSI 

 Seberapa besar tingkat kebermaknaan informasi yang 

dipilih siswa berkaitanan dengan bagian portofolionya 

yang akan disajikan? 

  

PEMAHAMAN 

 Seberapa baik tingkat pema-haman siswa terhadap 

hakikat dan ruang lingkup masalah? 

  

ARGUMENTASI 

 Seberapa baik alasan yang diberikan siswa bahwa 

masalah yang dipilihnya signifikan? 

  

RESPONSIF 

 Seberapa besar tingkat keseuaian jawaban siswa dengan 

pertanyaan lanjutan yang diajukan penilai? 

  

KERJA SAMA KELOMPOK  

 Seberapa besar konstribusi para anggota kelompok 

terhadap penyajian?  

 Adakah bukti tanggung jawab bersama?  

 Apakah para penyaji menghar-gai pendapat para siswa 

lainnya? 

  

 

 

Penilai: --------------------------------------------- Tanda Tangan -----------------------------------

-Tanggal:................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 1: MENJELASKAN MASALAH 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

 

INDIKATOR SKOR CAT. 

SIGNIFIKANSI 

 Seberapa besar tingkat kebermaknaan informasi yang 

dipilih siswa berkaitanan dengan bagian portofolionya 

yang akan disajikan? 

  

PEMAHAMAN 

 Seberapa baik tingkat pema-haman siswa terhadap 

hakikat dan ruang lingkup masalah? 

  

ARGUMENTASI 

 Seberapa baik alasan yang diberikan siswa bahwa 

masalah yang dipilihnya signifikan? 

  

RESPONSIF 

 Seberapa besar tingkat keseuaian jawaban siswa dengan 

pertanyaan lanjutan yang diajukan penilai? 

  

KERJA SAMA KELOMPOK  

 Seberapa besar konstribusi para anggota kelompok 

terhadap penyajian?  

 Adakah bukti tanggung jawab bersama?  

 Apakah para penyaji menghar-gai pendapat para siswa 

lainnya? 

  

 

 

Penilai: --------------------------------------------- Tanda Tangan -----------------------------------

-Tanggal:................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 2: 

MENGKAJI KEBIJAKAN ALTER-NATIF UNTUK MENGATASI MASALAH 

 

Untuk setiap kriteria, berilah skor kepada bagian portofolio dengan skala 1-5, di mana 5 

adalah skor tertinggi. 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1. SIGNIFIKANSI 

 Seberapa besar tingkat kebermaknaan informasi yang dipilih 

siswa berkaitanan dengan bagian portofolionya yang akan 

disajikan? 

  

2. KEJELASAN 

 Seberapa baik tingkat pema-haman siswa terhadap kebi-jakan-

kebijakan alternatif yang mereka identifikasi? 

  

3. ARGUMENTASI 

 Seberapa baik siswa menjelaskan keuntungan-keuntungan dan 

kerugian-kerugian dari setiap kebijakan yang disajikan? 

Seberapa baik mereka mendukung penjelasan-penjelasannya 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan? 

  

4. RESPONSIF 

 Seberapa besar tingkat keseuaian jawaban siswa dengan 

pertanyaan lanjutan yang diajukan penilai? 

  

5.KERJA SAMA KELOMPOK   

 Seberapa besar konstribusi para anggota kelompok terhadap 

penyajian?  

 Adakah bukti tanggung jawab bersama?  

 Apakah para penyaji menghar-gai pendapat para siswa lainnya? 

  

 

 

Penilai: --------------------------------------------- Tanda Tangan -----------------------------------

-Tanggal:................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 2: 

MENGKAJI KEBIJAKAN ALTER-NATIF UNTUK MENGATASI MASALAH 

 

Untuk setiap kriteria, berilah skor kepada bagian portofolio dengan skala 1-5, di mana 5 

adalah skor tertinggi. 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1. SIGNIFIKANSI 

 Seberapa besar tingkat kebermaknaan informasi yang dipilih 

siswa berkaitanan dengan bagian portofolionya yang akan 

disajikan? 

  

2. KEJELASAN 

 Seberapa baik tingkat pema-haman siswa terhadap kebi-jakan-

kebijakan alternatif yang mereka identifikasi? 

  

3. ARGUMENTASI 

 Seberapa baik siswa menjelaskan keuntungan-keuntungan dan 

kerugian-kerugian dari setiap kebijakan yang disajikan? 

Seberapa baik mereka mendukung penjelasan-penjelasannya 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan? 

  

4. RESPONSIF 

 Seberapa besar tingkat keseuaian jawaban siswa dengan 

pertanyaan lanjutan yang diajukan penilai? 

  

5.KERJA SAMA KELOMPOK   

 Seberapa besar konstribusi para anggota kelompok terhadap 

penyajian?  

 Adakah bukti tanggung jawab bersama?  

 Apakah para penyaji menghar-gai pendapat para siswa lainnya? 

  

 

 

Penilai: --------------------------------------------- Tanda Tangan -----------------------------------

-Tanggal:................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 3: 

KEBIJAKAN KELAS/KEBIJAKAN PUBLIK 

 

Untuk setiap kriteria, berilah skor kepada bagian portofolio dengan skala 1-5, di mana 5 

adalah skor tertinggi. 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1.SIGNIFIKANSI 

 Seberapa besar tingkat keber-maknaan informasi yang dipi-lih 

siswa berkaitanan dengan bagian portofolionya yang akan 

disajikan? 

  

2.PEMAHAMAN 

 Seberapa baik tingkat pema-haman siswa terhadap keun-tungan-

keuntungan dan keru-gian-kerugian dari kebijakan publik yang 

mereka usulkan? 

  

3.ARGUMENTASI 

 Seberapa baik siswa memberi alasan bahwa kebijakan yang 

disulkannya merupakan satu pendekatan yang rasional? 

  

4.RESPONSIF 

 Seberapa besar tingkat kese-suaian jawaban siswa dengan 

pertanyaan lanjutan yang diajukan oleh penilai? 

  

5.KERJA SAMA KELOMPOK 

 Seberapa besar konstribusi para anggota-anggota kelompok 

terhadap penyajian?  

 Adakah bukti tanggung jawab bersama? 

 Apakah para penyaji menghar-gai pendapat para siswa lainnya? 

  

 

 

Penilai: --------------------------------------------- Tanda Tangan -----------------------------------

-Tanggal:................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 3: 

KEBIJAKAN KELAS/KEBIJAKAN PUBLIK 

 

Untuk setiap kriteria, berilah skor kepada bagian portofolio dengan skala 1-5, di mana 5 

adalah skor tertinggi. 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1.SIGNIFIKANSI 

 Seberapa besar tingkat keber-maknaan informasi yang dipi-lih 

siswa berkaitanan dengan bagian portofolionya yang akan 

disajikan? 

  

2.PEMAHAMAN 

 Seberapa baik tingkat pema-haman siswa terhadap keun-tungan-

keuntungan dan keru-gian-kerugian dari kebijakan publik yang 

mereka usulkan? 

  

3.ARGUMENTASI 

 Seberapa baik siswa memberi alasan bahwa kebijakan yang 

disulkannya merupakan satu pendekatan yang rasional? 

  

4.RESPONSIF 

 Seberapa besar tingkat kese-suaian jawaban siswa dengan 

pertanyaan lanjutan yang diajukan oleh penilai? 

  

5.KERJA SAMA KELOMPOK 

 Seberapa besar konstribusi para anggota-anggota kelompok 

terhadap penyajian?  

 Adakah bukti tanggung jawab bersama? 

 Apakah para penyaji menghar-gai pendapat para siswa lainnya? 

  

 

 

 

Penilai: --------------------------------------------- Tanda Tangan -----------------------------------

-Tanggal:................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 4: 

RENCANA TINDAKAN 

Untuk setiap kriteria, berilah skor kepada bagian portofolio dengan skala 1-5, di mana 5 

adalah skor tertinggi. 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1.SIGNIFIKANSI 

 Seberapa besar tingkat keber-maknaan informasi yang dipi-lih siswa 

berkaitanan dengan bagian portofolionya yang akan disajikan? 

  

2. PEMAHAMAN 

 Seberapa baik tingkat pema-haman siswa terhadap langkah-langkah 

yang diperlukan agar kebijakan yang diusulkannya dapat diterima oleh 

pemerintah? 

  

3. ARGUMENTASI 

 Seberapa baik siswa memberi alasan bahwa rencana tindakan-nya itu 

rasional?  

 Seberapa baik siswa menunjuk-kan bahwa mereka dapat mem-peroleh 

dukungan dan menga-tasi tantangan dalam masya-rakatnya, lembaga 

pemerintah dan lembaga legislatif terhadap rencana tindakannya? 

 Memadaikah mereka memperta-hankan pendapatnya pada saat tanya 

jawab dengan para penilai? 

  

4.RESPONSIF 

 Seberapa besar tingkat kese-suaian jawaban siswa dengan pertanyaan 

lanjutan yang diajukan oleh penilai?  

  

5.KERJA SAMA KELOMPOK 

 Seberapa besar konstribusi para anggota-anggota kelompok terhadap 

penyajian?  

 Adakah bukti tanggung jawab bersama? 

 Apakah para penyaji menghar-gai pendapat para siswa lainnya? 

  

 

 

Penilai: --------------------------------------------- Tanda Tangan -----------------------------------

-Tanggal:................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Kelompok Portofolio 4: 

RENCANA TINDAKAN 

Untuk setiap kriteria, berilah skor kepada bagian portofolio dengan skala 1-5, di mana 5 

adalah skor tertinggi. 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1.SIGNIFIKANSI 

 Seberapa besar tingkat keber-maknaan informasi yang dipi-lih siswa 

berkaitanan dengan bagian portofolionya yang akan disajikan? 

  

2. PEMAHAMAN 

 Seberapa baik tingkat pema-haman siswa terhadap langkah-langkah 

yang diperlukan agar kebijakan yang diusulkannya dapat diterima oleh 

pemerintah? 

  

3. ARGUMENTASI 

 Seberapa baik siswa memberi alasan bahwa rencana tindakan-nya itu 

rasional?  

 Seberapa baik siswa menunjuk-kan bahwa mereka dapat mem-peroleh 

dukungan dan menga-tasi tantangan dalam masya-rakatnya, lembaga 

pemerintah dan lembaga legislatif terhadap rencana tindakannya? 

 Memadaikah mereka memperta-hankan pendapatnya pada saat tanya 

jawab dengan para penilai? 

  

4.RESPONSIF 

 Seberapa besar tingkat kese-suaian jawaban siswa dengan pertanyaan 

lanjutan yang diajukan oleh penilai?  

  

5.KERJA SAMA KELOMPOK 

 Seberapa besar konstribusi para anggota-anggota kelompok terhadap 

penyajian?  

 Adakah bukti tanggung jawab bersama? 

 Apakah para penyaji menghar-gai pendapat para siswa lainnya? 

  

 

Penilai: --------------------------------------------- Tanda Tangan -----------------------------------

-Tanggal:................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Portofolio: Keseluruhan   

JUDUL PROJRCT CITIZEN : ..........................................................  

JURUSAN   : .......................................................... 

KELOMPOK   : .......................................................... 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1. Persuasif 

 Seberapa jauh keseluruhan penyajian menimbulkan 

daya    tarik terhadap kebijakan publik yang 

diusulkan oleh kelas? 

  

2.Kegunaan 

 Seberapa besar kebijakan yang diujulkan itu realistis? 

 Seberapa besar pendekatan-pendekatan untuk 

memperoleh dukungan itu realistis?  

 Sejauhmana kebijakan yang disulkan dan 

pendekatan-pendekatan untuk memperoleh dukungan 

itu memper-timbangkan hambatan-hambatan nyata? 

  

3.Koordinasi 

 Seberapa jelas hubungan antara masing-masing 

penampilan dari keempat kelompok portofolio? 

 Apakah masing-masing penyajian dibangun dan 

dikembangkan atgas dasar penyajian sebelumnya? 

  

4.Refleksi 

 Sejauhmana penyajian itu menunjukkan bahwa siswa 

merefleksi pada pengalamannya? 

 Sejauhmana penyajian itu menunjukkan bahwa siswa 

telah belajar dari pengalaman membuat portofolio? 

Menunjukkan terjadinya proses belajar. 

   

 

Skor penyajian lisan portofolio keseluruhan (skor total bagian 1 – 4) 

Tuliskan skor dari keempat bagian protofolio pada kotak yang tepat kemudian jumlahkan 

dengan skor portofolio keseluruhan untuk menghasilkan skor total. 

 Skor Bagian Skor Bagian  Skor Bagian Skor Bagian     Skor  Skor  

 Satu  Dua  Tiga  Empat            Keseluruhan Total 

      

 

 

Pemutus Kemenangan: 

Berikan sampai angka 100 untuk kualitas portofolio keseluruhan. Angka-angka ini 

menggunakan: 

 Istimewa  = 90 - 100 

 Sangat Baik  = 80 - 89 

 Rata-rata  = 70 - 79 

 Di bawah rata-rata =   0 - 69 

Penilai: ----------------------------------------- Tanggal ------------------------------------ 



 
 

Lembar Penilaian Penyajian Lisan Portofolio: Keseluruhan   

JUDUL PROJRCT CITIZEN : ..........................................................  

JURUSAN   : .......................................................... 

KELOMPOK   : .......................................................... 

1 = rendah     2 = cukup     3 = rata-rata      4 = di atas rata-rata     5 = istimewa 

INDIKATOR SKOR CAT. 

1. Persuasif 

 Seberapa jauh keseluruhan penyajian menimbulkan 

daya    tarik terhadap kebijakan publik yang 

diusulkan oleh kelas? 

  

2.Kegunaan 

 Seberapa besar kebijakan yang diujulkan itu realistis? 

 Seberapa besar pendekatan-pendekatan untuk 

memperoleh dukungan itu realistis?  

 Sejauhmana kebijakan yang disulkan dan 

pendekatan-pendekatan untuk memperoleh dukungan 

itu memper-timbangkan hambatan-hambatan nyata? 

  

3.Koordinasi 

 Seberapa jelas hubungan antara masing-masing 

penampilan dari keempat kelompok portofolio? 

 Apakah masing-masing penyajian dibangun dan 

dikembangkan atgas dasar penyajian sebelumnya? 

  

4.Refleksi 

 Sejauhmana penyajian itu menunjukkan bahwa siswa 

merefleksi pada pengalamannya? 

 Sejauhmana penyajian itu menunjukkan bahwa siswa 

telah belajar dari pengalaman membuat portofolio? 

Menunjukkan terjadinya proses belajar. 

   

 

Skor penyajian lisan portofolio keseluruhan (skor total bagian 1 – 4) 

Tuliskan skor dari keempat bagian protofolio pada kotak yang tepat kemudian jumlahkan 

dengan skor portofolio keseluruhan untuk menghasilkan skor total. 

 Skor Bagian Skor Bagian  Skor Bagian Skor Bagian     Skor  Skor  

 Satu  Dua  Tiga  Empat            Keseluruhan Total 

      

 

 

Pemutus Kemenangan: 

Berikan sampai angka 100 untuk kualitas portofolio keseluruhan. Angka-angka ini 

menggunakan: 

 Istimewa  = 90 - 100 

 Sangat Baik  = 80 - 89 

 Rata-rata  = 70 - 79 

 Di bawah rata-rata =   0 - 69 

Penilai: ----------------------------------------- Tanggal ------------------------------------ 


