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RUBRIK PENILAIAN MAKALAH 

Nama : 

NIM : 

Kelas : 

Judul Makalah : 

 
Laporan  Aspek Kriteria Nilai 

4 3 2 1 

A. Isi  
     60 % 

1. Pendahuluan Sistimatis. 
Latar 
belakang dan 
tujuan 
penulisan 
sesuai. 

Tidak 
sistimatis. 
Latar 
belakang dan 
tujuan 
penulisan 
sesuai. 

Sistimatis. 
Latar 
belakang dan 
tujuan 
penulisan 
tidak sesuai. 

Tidak 
sistimatis. 
Latar 
belakang 
dan tujuan 
penulisan 
tidak sesuai. 

 

2. Pembahasan 
Materi 

Lengkap, 
sesuai dan 
menyeluruh 

Lengkap, tidak 
sesuai, tidak 
menyeluruh 

Tidak 
lengkap, 
tidak sesuai, 
menyeluruh 

Tidak 
lengkap dan 
tidak  
sesuai, tidak 
menyeluruh 

 

3. Simpulan  Menjawab 
tujuan, singkat 
dan padat 

Menjawab 
tujuan tidak 
singkat dan 
padat 

Tidak 
menjawab 
tujuan, 
singkat dan 
padat 

Tidak 
menjawab 
tujuan, tidak 
singkat dan 
padat 

 

4. Daftar Pustaka Penyusunan 
alfabetis 
(sistem 
Harvard), 
referensi 10 
tahun terakhir, 
disertakan 3 
jurnal  

Penyusunan 
alfabetis 
(sistem 
Harvard), 
referensi lebih 
dari 10 tahun 
terakhir, 
disertakan 2 
jurnal  

Penyusunan 
tidak alfabetis 
(sistem 
Harvard), 
referensi 10 
tahun 
terakhir, 
disertakan 1 
jurnal 

Penyusunan 
tidak 
alfabetis 
(sistem 
Harvard), 
referensi 
lebih dari 10 
tahun 
terakhir, 
tidak 
disertakan 
jurnal 

 

Skore A  

Nilai A (60%) = Skor A x 60%  

B. Umum 
     40 % 

1. Sistematika 
Laporan  

Sistematik 
dan lengkap  

Lengkap, tidak 
sistematik  

Sistematik, 
tidak lengkap 

Tidak 
sistematik, 
tidak lengkap 

 

2. Isi Laporan Pembahasan 
mendetail, 
bahasa 
komunikatif,  
 

Pembahasan 
mendetail, 
bahasa tidak 
komunikatif  

Pembahasan 
tidak 
mendetail, 
bahasa 
komunikatif  

Pembahasan 
tidak 
mendetail, 
bahasa tidak 
komunikatif  

 

3. Ketepatan 
Waktu 
Pengumpulan 
Laporan 
Penelitian 

Sesuai 
dengan waktu 
yang 
ditentukan 

Terlambat 1 
hari dari waktu 
yang 
ditentukan 

Terlambat 2-
3 hari dari 
waktu yang 
tditentukan 

Terlambat >3 
hari dari 
waktu yang 
ditentukan 

 

Skore B  

Nilai B (40%) = Skor B x 40%  

Nilai Akhir = ((Nilai A + Nilai B) / 14,4) x 100  

Klaten,                     2015 

Dosen Pengampu, 
 
 

 
……………………………………. 

          NIP. 
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RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI 

 
Nama : 

NIM : 

Kelas : 

Judul Makalah : 

 

No Aspek Kriteria Nilai 

 1 Penguasaan materi 

yang dipresentasikan  

 

3. Menunjukkan penguasaan materi presentasi dengan 

baik, didukung referensi terbaru                                                        

 

2. Menunjukkan penguasaan materi presentasi dengan 

baik, tidak didukung referensi terbaru                                                      

 

1. Menunjukkan penguasaan materi presentasi dengan 

tidak baik                                                          

 

2 Sistematika presentasi 3. Materi presentasi disajikan secara runtut dan 

sistematis 

 

2. Materi presentasi disajikan secara runtut tetapi tidak  

sistematis 

 

1. Materi presentasi disajikan secara tidak runtut dan 

tidak sistematis 

 

3 Penggunaan bahasa  3. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan 

komunikatif 

 

2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, tidak 

komuniktif 

 

1. Bahasa yang digunakan sulit dipahami, tidak 

komunikatif 

 

4 Ketepatan intonasi dan 

kejelasan artikulasi 

3. Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang 

tepat dan artikulasi/lafal yang jelas 

 

2. Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang 

tepat dan artikulasi/lafal yang tidak jelas 

 

1. Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang 

tidak tepat dan artikulasi/lafal yang tidak jelas 

 

5 Kemampuan 

memanfaatkan media 

presentasi 

3. Media yang dimanfaatkan sangat jelas, menarik, dan 

menunjang seluruh sajian 

 

2. Media yang dimanfaatkan jelas tetapi kurang menarik  

1. Media yang dimanfaatkan kurang jelas dan tidak 

menarik 

 

6 Kemampuan 

mempertahankan dan 

menanggapi 

pertanyaan atau 

sanggahan 

3. Mampu mempertahankan dan menanggapi 

pertanyaan/sanggahan dengan arif dan bijaksana 

 

2. Mampu mempertahankan dan menanggapi 

pertanyaan/sanggahan dengan cukup baik 

 

1. Tidak mampu mempertahankan dan menanggapi 

pertanyaan atau sanggahan  

 

Jumlah Skore  

Nilai = (Jumlah Skore : 18) x 100  

Klaten,                     2015 

Dosen Pengampu, 

 
 
 

……………………………………. 
       NIP. 


