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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Dasar Manajemen. 

RPS Dasar Manajemen ini disusun sebagai panduan dalam mata kuliah 

Dasar Manajemen. RPS Dasar Manajemen ini bertujuan agar mahasiswa 

mampu menguasai konsep-konsep mata kuliah Dasar Manajemen. Dalam 

penyusunan RPS Dasar Manajemen ini, penulis mendapat banyak bantuan, 

masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini 

penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada: 

1. Ketua Jurusan Teknik 

2. Ketua Program Studi Teknik Energi Terbarukan 

3. Tim Dosen Mata kuliah Dasar Manajemen 

Penulis menyadari bahwa RPS Dasar Manajemen ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima 

saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan RPS ini. 

Akhir kata, semoga RPS Dasar Manajemen ini dapat bermanfaat dan 

memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya. 
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Dasar-Dasar 

Manajemen 

TET3607 Mata Kuliah Dasar 2 3 16 Agustus 2022 

OTORISASI Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Ka. Prodi 

 

 

 

Siti Diah Ayu Febriani S.Si., M.Si Siti Diah Ayu Febriani S.Si., M.Si 
 

Moch.Nuruddin S.T., M.T 

Capaian Pembelajaran  

(CP) 

 

CPL-PRODI 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, Kejujuran dan kewirasuhaan. 

P4 Menguasai konsep teoritis terkait proses manajemen secara mendalam dengan memperhatikan 

aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan; 

KU1 mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam melakukan pekerjaan 

yang spesifik di bidang energi terbarukan sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang energi 

terbarukan terkait perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. 

KK1 Mampu merancang proses manajemen pada instalasi pembangkit listrik berbasis energi 

terbarukan dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomi dan lingkungan berdasarkan potensi 

energi di suatu wilayah; 

 CP-MK 

M1 Mahasiswa mampu  menjelaskan tentang konsep dasar manajemen terkait tingkat, fungsi, 
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perencanaan, pengorganisasian secara logis, kritis, sitematis dan inovatif (KU1) 

M2 Mahasiswa mampu  menguasai konsep proses manajemen secara umum dengan kinerja mandiri, 

bermutu dan terukur (P4, KU1,KK1) 

M3 Mahasiswa mampu merancang, membuat, menganalisis proses manajemen pada pembangkit 

energi (KK3) 

M4 Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data terkait permasalahan proses manajemen dan 

menginterpretasikan hasilnya secara logis dan sistematis (S9, KU1) 

M5 Mahasiswa mampu membuat berbagai analisis manajemen pada studi kasus bidang energy 

terbarukan (S9, KU1) 

 

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar dasar-dasar manajemen yang membahas tentang pengantar 

manajemen, tingkatan manajemen, fungsi manajemen, budaya organisasi, etika bisnis, perencanaan, 

pengorganisasian dna struktur, pengambilan keputusan, wewenang dna delegasi, manajemen stragtegis, motivasi 

dan pengendalian serta studi kasus proses manajmen. Bahasan terakhir diharapkan dapat diaplikasikan oleh 

mahasiswa yaitu membahas tentang studi kasus proses manajemen. Metode yang digunakan adalah ceramah, 

diskusi dan pemecahan masalah. Beberapa informasi yang dijadikan bahan pertimbangan keberhasilan 

mahasiswa dalam perkuliahan ini adalah kehadiran, partisipasi selama perkuliahan, tugas, makalah, UTS dan 

UAS. 

Bahan Kajian Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari pokok bahasan : 

1. Pengertian Manajemen dan Manajer 

2. Tingkatan Manajemen 

3. Fungsi Manajemen 

4. Budaya Organisasi dan Etika Bisnis 

5. Perencanaan 

6. Struktur Organisasi dan design 

7. Pengorganisasian 

8. Pengambilan keputusan 

9. Wewenang dna delegasi 

10. Manajemen SDM 

11. Motivasi (Leading) 

12. Pengendalian (Controlling) 
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13. Proses manajemen dengan studi kasus  

Referensi/ Pustaka 1. Kartini, K. 1988. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Penerbit CV. Rajawali, Jakarta 

2. Manulang, M. 1987. Dasar-Dasar Manajemen. Ghalia Indonesia, Jakarta 

3. Stoner, J.A.F. 1986. Manajemen Edisi ke-3. CV.Intermedia, Jakarta 

Media Pembelajaran Perangkat Lunak Perangkat Keras 

Microsoft Power Point   Laptop, LCD, Projector, Papan Tulis 

Team Teaching Siti Diah Ayu Febriani S.Si., M.Si, Saiful Anwar S.Tp., M.P,  

Mata kuliah syarat - 

 

 

Mg 

ke 

Sub-CP-MK Indikator Kriteria & 

Bentuk Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

Materi Pembelajaran Bobot 

Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1,2 Mahasiswa akan 

mampu menjelaskan 

proses dan bidang 

manajemen, 

Mahasiswa 

memahami dan 

menjelaskan 

peranna, fungsi dan 

tingkatan 

manajemen secara 

komprehensip  

*Ketepatan 

Menjelaskan Proses 

dan bidang 

manajemen 

 

*Ketepatan  

menganalisis fungsi 

dan tingkatan 

manajemen pada 

beberapa 

perusahaan.  

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Penguasaan 

analisis 

 

  

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

 

1. Pengantar Manajemen 

2. Manfaat dan Tujuan 

Manajemen 

3. Proses dan bidang 

manajemen 

4. Peranan Manajer 

5. Fungsi Manajemen 

6. Tingkatan Manajemen 

 

5 

3,4 Mahasiswa mampu 

menyesuaikan 

pemilihan teori 

*Ketepatan 

menjelaskan konsep 

etika bisnis dan 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Kesesuaian teori 

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

1. Budaya Organisasi 

2. Manajemen dalam era 

industralisasi dna globalisasi 

5 
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manajemen etika 

bisnis  dan 

menganalisis 

budaya organisasi 

pada berbagai jenis 

perusahaan  

budaya organisasi 

 

*Ketepatan 

pemilihan teori 

manajemen bisnis 

pada suatu 

perusahaan 

pada etika bisnis 

diberbagai 

perusahaan. 

 

 3. Definisi Etika Bisnis 

4. Pendekatan teori hubungan 

manusia, teori system, 

manajemen moder, system 

dalam manajemen dan 

kontingensi. 

5. Perusahaan swasta 

6. Tingkat persaingan 

 

5,6 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

hubungan 

perencanaan dengan 

fungsi manajemen 

lainnya 

*Ketepatan 

mendeskripsikan 

perencanaan 

manajemen pada 

suatu perusahaan 

 

*Ketepatan 

penguasaan 

hubungan 

perencanaan dengan 

fungsi manajemen 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

 

 

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

 

*Tugas 1: 

mengkaji dan 

mendiskusikan 

serta membuat 

makalah terkait 

fungsi 

perencanaan pada 

suatu perusahaan 

[BT+BM=(2+2)]

X(2X60”)] 

 

 

1. Perencanaan dan 

pengorganisasian, 

pengawasan dna pengarahan 

2. Hakikat pentingnya 

perencanaan 

3. Jenis dan penyusunan 

perencanaan 

4. Pendekatan dan efektifitas 

perencanaan 

5. Proses penyusunan 

perencanaan 

6. Factor waktu dan 

perencanaan 

7. Macam-macam Pendekatan 

dan perencanaan 

8. Hubungan perencanaan dan 

fungsi amnajemen lainnya 

9. Hambatan perencanaan 

20 
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10. Penilaian efektivitas rencana 

7 Mahasiswa mampu 

memahami  konsep 

struktur organisasi 

dan design  

*Ketepatan 

menjelaskan 

struktur orgnaisasi   

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Kesesuaian  

 

Bentuk non-test: 

*Identifikasi hasil 

diskusi dengan 

studi kasus terkait 

struktur 

organisasi dan 

design pada 

perusahaan energi 

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

 

*Tugas2: 

Studi Kasus 

pengorganisasian 

dan design  pada 

perusahaan energi 

[BT+BM=(2+2)]

X(2X60”)] 

 

1. Struktur organisasi 

2. Pembagian kerja 

3. Departementalisasi 

4. Koordinasi dan rentang 

maanjemen 

5. Sentralisasi dan desentralisasi 

6. Bentuk, struktur dan skema 

organisasi 

7. Design manajemen 

20 

8 Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

9 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

mengenai 

pengorganisasian 

perusahaan bidang 

energy terbarukan 

 

*Ketepatan 

menjelaskan tentang 

pengoranisasian 

*Kesesuaian 

pemilihan bentuk 

pengorganisasian 

perusahaan bidang 

energi 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Kesesuaian  

 

 

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

 

1. Definisi pengorganisasian 

2. Menetapkan hierartki 

pengambilan keputusan 

3. Bentuk dasar pengorganisasin 

4. Organisasi informal dan 

formal 

5 

10,11 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

pengambilan 

keputusan dalam 

*Ketepatan 

menjelaskan tentang 

konsep pengambilan 

keputusan 

Kriteria: 

Ketepatan 

meringkas dan 

menjelaskan  

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

 

1. Konsep Pengambilan 

keputusan dalam manajemen 

2. Macam-macam keputusan 

3. Proses pengambilan 

15 
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proses manajemen 

perusahaan 

   

Bentuk non-test: 

*Presentasi 

Kelompok 

*Tugas 3:  

Membuat resum 

terkait 

pengambilan 

keputusan oleh 

perusahaan (studi 

kasus) 

[BT+BM=(2+2)]

X(2X60”)] 

keputusan 

4. Keputusan dan jenjang 

manajemen 

5. Langkahmengambil 

keputusan  

6. Keterlibatan bawahan dalam 

pembuat keputusan 

7. Teknik dan tipe pengambilan 

keputusan 

12,13 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

wewenang, delegasi 

dan manajemen 

sumber daya 

manusia 

*Ketepatan 

menjelaskan 

wewenang dna 

delegasi 

 

*Ketepatan 

identifikasi peran 

manajemen sumber 

daya manusia 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

meringkas dan 

menjelaskan  

 

Bentuk non-test: 

*Presentasi 

Kelompok 

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

 

*Tugas 4 

Membuat analisis 

wewenang dan 

pengaruh 

manajemen 

sumber daya 

manusia pada 

perusahaan terkait 

bidang energi 

terbarukan 

[BT+BM=(2+2)]

X(2X60”)] 

1. Manfaat dan hambatan 

pendelegaisan 

2. Pendelegasian yang efektif 

3. Wewenang dan kekuasaan 

4. Wewenang lini, staf dan 

fungsional 

5. Delegasi wewenang 

6. Pendelegasian dan 

pemberdayaan 

7. Pengertian maanjemn sumber 

daya manusia 

8. Fungsi dan peran manajemen 

SDM 

9. Tanggungjawab aktivitas 

manajemen sumber daya 

manusia 

10 

14,15 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

*Ketepatan 

menjelaskan tentang  

Kriteria: 

Ketepatan 

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

1. Teknis Pendekatan terhadap 

motivasi 

20 
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menganalisis 

tentang penerapan 

teori motivasi dan 

fungsi pengendalian 

Motivasi dan fungsi 

pengendalian pada 

proses manajemen 

meringkas dan 

menjelaskan  

 

Bentuk non-test: 

*Presentasi 

Kelompok 

2X(2X50”)] 

 

*Tugas 5: final 

project: 

menyusun 

rancangan proses 

manajemen di 

perusahaan 

bidang energy 

terbarukan 

[BT+BM=(2+2)]

X(2X60”)] 

2. Mengatasi racun motivasi 

3. Teori motivasi dna 

penerapannya 

4. Teori pengendalian 

5. Fungsi pengendalian 

 

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 

 

 

 

 

Catatan: 

 

(1) TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri 

(2) [TM: 2X(2X50”)] dibaca: kuliah tatap muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit=200 menit (3.33 jam) 

(3) [BT+BM=(2+2)]X(2X60”)] dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit= 480 menit (8jam) 

(4) Mahasiswa mampu membuat berbagai analis proses manajemen pada perusahaan pembangkit energy baru terbarukan (S9, KU1,KK6) 

menunjukkan bahwa sub-CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 3 (kemampuan merancang), efeksi 

level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi) dan psikomotorik level 4 (manipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi)  

(5) Penulisan daftar pustka disarankan menggunakan salah satu standart penulisan pustaka inetrnasional dalm contoh ini menggunakan APA 

(6) RPS: Rencana Pembelajaran Semester; RMK: Rumpun Mata Kuliah; PRODI: Program Studi 
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KOMPONEN PENILAIAN 

 

Proses penilaian pada mata kuliah ini dibedakan dalam 4 komponen, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Kehadiran 

Komponen ini memiliki poin sebesar 10% dari total pertemuan tatap muka di kelas (14). Kehadiran merupakan salah satu komponen 

penunjang dalam melakukan proses penilaian karena setiap pertemuan akan membahas berbagai macam model persoalan yang akan 

didiskusikan bersama. Setiap persoalan yang dilontarkan menuntut adanya peran aktif mahasiswa untuk dapat mengemukakan pendapat 

mereka dengan baik. Keaktifan mahasiswa akan dijadikan nilai tambah secara objektif untuk penilaian akhir. 

b. Tugas 

Selama 1 semester, mahasiswa akan diberikan 5 tugas yang diberikan sebanyak 2x sebelum UTS dan 3x setelah UTS. Komponen 

keseluruhan tugas memiliki poin sebesar 30%.  

c. UTS (Ujian Tengah Semester) 

UTS dilakukan pada pertemuan ke 8 dari keseluruhan total pertemuan melalui ujian tertulis, praktek atau mini project yang akan 

dipresentasikan. Materi yang diujikan adalah materi pertemuan 1 sampai dengan 7, dengan bobot yang diberikan sebesar 30%. 

d. UAS (Ujian Akhir Semester) 
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UAS dilakukan pada pertemuan ke 16 dari keseluruhan total pertemuan melalui ujian tertulis, praktek atau mini project yang akan 

dipresentasikan. Materi yang diujikan adalah materi setelah UTS yaitu materi pada pertemuan 9 sampai dengan 15, dengan bobot yang 

diberikan sebesar 30%. 

Catatan : 

- Tidak berlaku ujian susulan baik UTS maupun UAS kecuali kepada mahasiswa yang diberikan izin khusus seperti sakit (disertai 

dengan surat dokter dan surat dari orang tua/wali), atau terlibat dalam kegiatan akademik di luar kampus (disertai dengan surat izin 

yang ditanda tangani oleh KAPRODI) 

- Tidak berlaku perbaikan nilai Tugas, UTS maupun UAS kecuali diikuti oleh seluruh peserta mata kuliah 

 

 

 

 

 

1. Kriteria Penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan semua komponen nilai yang ada. Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa merupakan rata-rata dari perolehan 

tiap komponen dengan melibatkan bobot masing-masing. Nilai akhir merupakan gambaran kemampuan dan kualitas mahasiswa terhadap ilmu 

yang sudah diperoleh selama 1 semester. Nilai akhir akan dikonversi ke dalam bentuk angka dan huruf dengan rincian sebagai berikut : 

 

E Merupakan perolehan mahasiswa yang tidak mengikuti tugas, UTS, UAS dan kehadiran < 50 

D Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas seadanya, tidak memiliki 

kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi. 

C Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan seadanya, tidak fokus dalam memahami 

materi  sehingga hanya mampu menyeleseaikan sebagian dari masalah / tugas itupun dengan akurasi yang buruk. 
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BC Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha memahami materi 

namun kurang persisten sehingga baru mampu menyeleseaikan sebagian dari masalah / tugas  dengan akurasi 

yang kurang. 

B Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan 

mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus. 

AB Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan 

sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu 

menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi sangat baik. 

A Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, 

memahami materi dengan sangat baik bahkan tertantang untuk memahami lebih jauh, memiliki tingkat proaktif 

dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi 

sempurna bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat / industri dan mampu mengusulkan konsep 

solusinya. 

 

2. Rubrik Penilaian 

RUBRIK 1 

 

Tugas 1. Mengkaji dan mendiskusikan serta membuat makalah terkait fungsi perencanaan pada suatu perusahaan 

 

Jenjang/Grade Angka/Skor Deskripsi/Indikator Kerja 

E <45 Merupakan perolehan mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan sama sekali tidak 

memahami materi. 

D 46-55 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas 

seadanya, tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi. 
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C 56-65 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan seadanya, tidak 

fokus dalam memahami materi sehingga hanya mampu menyeleseaikan sebagian dari 

masalah / tugas itupun dengan akurasi yang buruk. 

BC 66-70 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, berusaha 

memahami materi namun baru mampu menyeleseaikan sebagian masalah / tugas 

dengan akurasi cukup. 

B 71-75 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu 

memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus. 

AB 76-80 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu 

memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus. 

A 81-100 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, 

memahami materi dengan sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi 

dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan 

akurasi sangat baik. 

 

RUBRIK 2 

 

Tugas 2. Studi Kasus pengorganisasian dan design  pada perusahaan energi 

Tugas 3. Membuat resum terkait pengambilan keputusan oleh perusahaan (studi kasus) 

 

Skor Uraian 

4 Melakukan estimasi akurat. Menggunakan teori organisasi dengan benar, 

Mengambil kesimpulan logis yang didukung oleh data riil. Sangat baik 

memberikan penjelasan pemikiran. 

3 Melakukan estimasi yang baik. Menggunakan teori organisasi dengan cukup 

sesuai, Mengambil kesimpulan yang logis yang didukung oleh data riil. 
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Memberikan penjelasan pemikiran yang baik. 

2 Berusaha melakukan estimasi, meskipun kebanyakan tidak akurat. 

Menggunakan teori oragnaisasi yang tidak sesuai, meskipun tanpa salah. 

Mengambil kesimpulan yang tidak didukung oleh data riil. Sedikit memberikan 

penjelasan 

1 Melakukan estimasi tidak akurat. Menggunakan teori organisasi yang tidak 

sesuai. Tidak ada kesimpulan yang berkaitan dengan data riil. Tidak 

memberikan penjelasan cara berpikir. 

0 Tidak ada jawaban / tugas tidak selesai 

 

 

 

 

 

RUBRIK 3 

 

Tugas 4. Membuat analisis wewenang dan pengaruh manajemen sumber daya manusia pada perusahaan terkait bidang energi terbarukan 

Tugas 5: final project: menyusun rancangan proses manajemen di perusahaan bidang energy terbarukan 

 

No Indikator Skor* 

A Makalah 

1 Sistematika Makalah 1 2 3 4 
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2 Tingkat kedalaman materi 1 2 3 4 

3 Kelengkapan materi (urutan, percabangan dan perulangan serta array, 

fungsi dan rekursi.) 

1 2 3 4 

A Presentasi 

4 Teknik saji 1 2 3 4 

5 Media saji 1 2 3 4 

6 Keaktifan semua anggota 1 2 3 4 

7 Ketepatan menjawab pertanyaan 1 2 3 4 

Jumlah skor  

* lingkari salah satu 

 

Nilai Deskripsi 

4 Makalah sangat sistematis  

Materi sangat dalam 
Materi yang disampaikan sangat lengkap 

Teknik saji sangat baik  

Media saji sangat tepat dan menarik 
Semua anggota kelompok terlibat aktif dalam diskusi  

Semua pertanyaan dijawab dengan tepat 
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3 Makalah sistematis 
Materi dalam 

Materi yang disajikan lengkap 

Teknik saji baik 

Media saji tepat dan menarik  
Sebagian besar kelompok terlibat aktif dalam diskusi  

Sebagian besar pertanyaan dijawab dengan tepat 

2 Laporan kurang sistematis 

Materi kurang dalam 

Materi yang disajikan kurang lengkap 

Teknik saji cukup baik 
Media saji kurang tepat dan menarik  

Sebagian kecil anggota kelompok aktif dalam diskusi  

Sebagian kecil pertanyaan dijawab dengan tepat 

1 Makalah  tidak sistematis 
Materi tidak dalam 

Materi yang disajikan tidak lengkap  

Teknik saji tidak baik  
Tidak menggunakan media saji  

Anggota kelompok tidak terlibat aktif dalam diskusi  

Tidak ada pertanyaan yang dijawab dengan tepat 

Petunjuk : 

1. Skor akhir menggunakan skala 1-4 

2. Perhitungan skor akhir = skor  yang diperoleh x 100 

         28 

3. Rentang nilai : 

Sangat Baik  : apabila memperoleh skor  80 - 100 
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Baik  : apabila memperoleh skor  70 - 79  

Cukup   : apabila memperoleh skor  60 - 69 

Kurang   : apabila memperoleh skor   50- 59 

Sangat Kurang : apabila memperoleh skor   0 - 49 

Contoh :  

Total Skor diperoleh 21 

Maka 75100
28

21
x  sehingga peserta didik tersebut memperoleh penilaian sikap: Baik 


