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Capaian 

Pembelajaran (CP) 
CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah      

S 9   

P 1 
 

 

KU1 

 

KU3 
 

 

KK1 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

Menguasai konsep sains, aplikasi matematika rekayasa, prinsip – prinsip rekayasa, sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang 
diperlukan untuk analisis dan perancangan komponen, bagian, dan sistem teknologi energi terbarukan yang berbasis ramah 

lingkungan dan konservasi energi 

Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum 

maupun yang sudah baku. 

Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada 
pemikiran logis, inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

 

Mampu menerapkan matematika, fisika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur praktek (technical practice) untuk 

menyelesaikan masalah rekayasa dalam bidang otomotif alat transportasi maupun mesin industri yang terdefinisi secara jelas (well-

defined). 

  

 

  

  

  

  

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 



CPMK1 Setelah mempelajari Mata kuliah Kewirausahaan mahasiswa diharapkan Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan 

mengaplikasikan kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari  

  

  

  

  

Diskripsi Singkat 

MK 
Mata Kuliah ini berisi tentang konsep dasar Kewirausahaan dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya di 
dunia Otomotif 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Ulasan singkat Entrepreuner dan Wirausaha di bidang Otomotif engineering 

2. Jenis-jenis Entrepreuner dan Wirausaha 

3. Karakter seorang wirausahawan dan entrepreuner dalam berbagai bidang pekerjaan 

4. Menjelaskan prinsip dasar proses untuk menjadi seseorang yang berjiwa entrepeuner. 

5. Proses-proses dalam wirausaha 
6. Mempertahankan kesuksesan 

7. Tindakan dan strategi usaha 

8. Kepemimpinan yang efektif 

Daftar Referensi Utama :  

 1. Kasali, R, dkk, 2010, Modul Kewirausahaan untuk Program Strata 1, hikmah 

Pendukung:  

2. Liaw P, 2012, S.O.S. Bisnis, Bisnis Indeks 

3. Hadfield dan Hasson, 2013, Bersikap Tegas Dalam Segala Situasi, Buana Ilmu Populer 

Nama Dosen 

Pengampu 

1.Ir.Dwi Djoko Suranto.,MT 

2 Dicky adi Tyagita,ST.,MT 
 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

………………………………. 

 

 

 

 

 



Minggu 
ke 

Pert Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian Materi/Pokok 
Bahasan 

Strategi/ Bentuk 
Pembelajaran 

Kriteria Penilaian 
(indikator) 

Bobot Nilai 

1 1 HARDSKILL  
Memahami kompetensi dan target 
akhir MK serta metode 
pembelajaran yang diberikan. 

 
 
HARDSKILL : 

Mahasiswa mampu membedakan 
Entrepreuner dan Wirausaha 

SOFTSKILL  
Mahasiswa mampu 
mengembangkan kreativitas, 
inovatif dalam menyelesaikan 
masalah-masalah keteknikan 

  

Kontrak Belajar 

RPS 

 
 
 
 
Ulasan singkat 
Entrepreuner dan 
Wirausaha 

Rancangan 
pembelajaran dan tata 
cara belajar 

 
 
 
 

Mengetahui jenis – jenis 
dan perbedaan 
Entrepreuner dan 
Wirausaha secara 
umum 

Self Directed Learning 

 
 
 
 
 
 
Ceramah/kuliah 

 
 
 
 

 
HARDSKILL : 

- Minimal 
menyebutkan 5 
jenis metode 

 
 
SOFTSKILL : 

- Memiliki 
personal attitudes 
yang baik 

- Motivasi 
dan 
kedisiplinan 

- Motivasi 
berwirausaha 

 
 
 
 
 
 

10% 

2 2 HARDSKILL  
Mahasiswa mampu membedakan 
entrepreuner dan wirausaha serta 
memberikan contoh-contohnya. 

  SOFTSKILL  
Mahasiswa mampu 
mengembangkan kreativitas, 
inovatif dalam menyelesaikan 
masalah-masalah keteknikan. 

Jenis-jenis 
Entrepreuner dan 
Wirausaha 

Menjelaskan definisi 
dan klasifikasi 
Entrepreuner dan 
Wirausaha 

Memberikan contoh 
entrepreuner dan 
wirausahawan yang 
sukses dan sejarah 
dibaliknya. 

Ceramah/kuliah 

Small Group Discussion 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 
pendekatan 
masalah 

 
 

 
SOFTSKILL : 

- Memiliki 
personal attitudes 
yang 

5% 

 

 



Minggu 
ke 

Pert Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian Materi/Pokok 
Bahasan 

Strategi/ Bentuk 
Pembelajaran 

Kriteria Penilaian 
(indikator) 

Bobot Nilai 

  Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja sama, 
empati dan menghargai pendapat  

   baik 

- Strategi 
problem solving 

- Motivasi 
dan 
kedisiplinan 

 

3 3 HARDSKILL  
Mahasiswa mampu membedakan 
Entrepreuner dan Wirausaha 

  SOFTSKILL  
Mahasiswa mampu 
mengembangkan kreativitas, 
inovatif dalam menyelesaikan 
masalah-masalah keteknikan. 

Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja sama, 
empati dan menghargai pendapat  

Karakter seorang 
wirausahawan dan 
entrepreuner 
dalam berbagai 
bidang pekerjaan. 

Menjelaskan sifat-sifat 
yang harus dimiliki oleh 
seorang wirausahawan 

Ceramah/kuliah 

Small Group Discussion 

 
 
Case Study/ 
Presentation 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 
pendekatan 
masalah 

- Ketepatan 
penyelesaian 
masalah 

SOFTSKILL : 

- Memiliki 
personal attitudes 
yang baik 

- Strategi 
problem solving 

- Motivasi 
dan 
kedisiplinan 

 

4 4 Evaluasi hasil belajar  Ujian Capaian 

Pembelajaran 1 
Uraian Hardskill: 

Ketepatan menjawab 

Softskill: 

Kejujuran, 

10% 

5 5 HARDSKILL  
Mahasiswa mampu menjelaskan 
proses-proses dalam 

Proses-proses 
dalam wirausaha 

Menjelaskan prinsip 
dasar proses untuk 
menjadi seseorang 

Ceramah/kuliah 

Small Group Discussion 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 
pendekatan 

5% 

 



Minggu 
ke 

Pert Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian Materi/Pokok 
Bahasan 

Strategi/ Bentuk 
Pembelajaran 

Kriteria Penilaian 
(indikator) 

Bobot Nilai 

      5     5 kewirausahaan. 

SOFTSKILL  
Mahasiswa mampu 
mengembangkan kreativitas, 
inovatif dalam menyelesaikan 
masalah-masalah keteknikan. 

Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja sama, 
empati dan menghargai pendapat  

 yang berjiwa 
entrepeuner 

 masalah 

- Ketepatan 
penyelesaian 
masalah 

SOFTSKILL : 

- Memiliki 
personal attitudes 
yang baik 

- Kreativitas 
dan inovasi 

- Motivasi 
dan 
kedisiplinan 

 

6 6 HARDSKILL  
Mahasiswa mampu menjelaskan 
proses-proses dalam 
kewirausahaan. 

  SOFTSKILL  
Mahasiswa mampu 
mengembangkan kreativitas, 
inovatif dalam menyelesaikan 
masalah-masalah keteknikan. 

Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja sama, 
empati dan menghargai pendapat  

Proses-proses 
dalam wirausaha 

Menjelaskan prinsip 
dasar untuk dapat 
menjadi wirausahawan 
yang sukses 

Ceramah/kuliah 

Small Group Discussion 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 

pendekatan 

masalah 

- Ketepatan 

penyelesaian 

masalah 

SOFTSKILL : 

- Memiliki 

personal attitudes 

yang baik 

- Kreativitas 

dan inovasi 

- Motivasi 

dan 

kedisiplinan 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu ke Pert Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian Materi/Pokok 
Bahasan 

Strategi/ Bentuk 
Pembelajaran 

Kriteria Penilaian 
(indikator) 

Bobot Nilai 

7 7 HARDSKILL  
Mahasiswa mampu 
menjelaskan proses-proses 
dalam kewirausahaan. 

  SOFTSKILL  
Mahasiswa mampu 
mengembangkan kreativitas, 
inovatif dalam menyelesaikan 
masalah-masalah 
keteknikan. 

Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja 
sama, empati  

Mempertahank an 
kesuksesan 

Menjelaskan cara-cara 
untuk mempetahankan 
kesuksesan dan terus 
mengembangan usaha 
yang telah dirintis. 

Ceramah/kuliah 

Small Group Discussion 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 
pendekatan 
masalah 

- Ketepatan 
penyelesaian 
masalah 

SOFTSKILL : 

- Memiliki 
personal attitudes 
yang baik 

- Kreativitas 
dan inovasi 

- Motivasi 
dan 
kedisiplinan 

 

8 8 Evaluasi hasil belajar  Ujian Capaian 

Pembelajaran 2 
Uraian Hardskill: 

Ketepatan 

menjawab 

Softskill: 

Kejujuran, 

 



9 9 HARDSKILL  
Mahasiswa mampu 
tindakan-tindakan yang harus 
dilakukan oleh seorang 
wirausahawan 

  SOFTSKILL  
Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
kreativitas, 

Tindakan
 da
n strategi usaha 

Memahami aspek aspek 
penting dalam 
mengambil tindakan di 
lapangan. 

Ceramah/kuliah 

Small Group Discussion 

 
 

Case Study/ 
Presentation 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 
pendekatan 
masalah 

- Ketepatan 
perumusan 
masalah 

SOFTSKILL : 

5% 

Minggu 
ke 

Pert Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian Materi/Pokok Bahasan Strategi/ Bentuk 
Pembelajaran 

Kriteria Penilaian 
(indikator) 

Bobot Nilai 

  inovatif dalam menyelesaikan 
masalah-masalah keteknikan. 
Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja 
sama, empati dan menghargai 
pendapat  

   - Memiliki 
personal attitudes 
yang baik 

- Strategi 
komunikasi 

- Kualitas 
kerjasama dalam 
tim 

 

10 9 HARDSKILL  
Mahasiswa mampu menjelaskan 
strategi dalam berwirausaha. 
  SOFTSKILL  
Mahasiswa mampu 
mengembangkan kreativitas, 
inovatif dalam menyelesaikan 
masalah-masalah keteknikan. 
Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 

Tindakan dan 
strategi usaha 

Menjelaskan Blue and 
Red Ocean Strategy 

Ceramah/kuliah 
Small Group Discussion 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 
pendekatan 
masalah 

- Ketepatan 
penyelesaian 
masalah 
SOFTSKILL : 

- Memiliki 
personal attitudes 
yang baik 

 



mengevaluasi serta bekerja 
sama, empati dan menghargai 
pendapat  

- Kreativitas 
dan inovasi 

- Motivasi 
dan 
kedisiplinan 

11 10 HARDSKILL  
Mahasiswa mampu 
menjelasakan strategi dalam 
berwirausaha 
  SOFTSKILL  
Mahasiswa mampu 
mengembangkan kreativitas, 

Tindakan dan 
strategi usaha 

Menjelaskan Cost 
Advage Strategy dan 7 
in 1 Bisnis Strategy 

Ceramah/kuliah 
Small Group Discussion 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 
pendekatan 
masalah 

- Ketepatan 
penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 
ke 

Pert Kemampuan akhir 
yang 
diharapkan 

Bahan Kajian Materi/Pokok 
Bahasan 

Strategi/ 
Bentuk 
Pembelajaran 

Kriteria 
Penilaian 
(indikator) 

Bobot 
Nilai 



  inovatif dalam 
menyelesaikan masalah-
masalah keteknikan. 

Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja 
sama, empati dan menghargai 
pendapat  

   masalah 

SOFTSKILL 

: 

- Memiliki 
personal 
attitudes yang 
baik 

- Kreativitas 
dan inovasi 

- Motivasi 
dan 
kedisiplinan 

 

12 11 HARDSKILL  
Mahasiswa mampu 
merencanakan strategi untuk 
memenangkan dalam persaingan 
bisnis. 

  SOFTSKILL  
Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
kreativitas, inovatif dalam 
menyelesaikan masalah-
masalah keteknikan. 

Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja 
sama, empati dan menghargai 
pendapat  

Tindakan 

dan strategi 

usaha 

Menjelaskan strategi 

yang harus 

dilakukan untuk 

memenangkan 

persaingan. 

Ceramah/kuliah 

Small Group 

Discussion 

 
Case 

Study/ 

Presentation 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 
pendekata
n masalah 

- Ketepatan 
penyelesaia
n masalah 

SOFTSKILL : 

- Memiliki 
personal 
attitudes yang 
baik 

- Kreativitas 
dan inovasi 

- Motivasi 
dan 
kedisiplinan 

5% 

13 12 Evaluasi hasil belajar  Ujian Capaian 

Pembelajaran 3 
Uraian Hardskill: 

Ketepatan 

menjawab 

Softskill: 

10% 

 



Minggu 
ke 

Pert Kemampuan akhir 
yang 
diharapkan 

Bahan Kajian Materi/Pokok 
Bahasan 

Strategi/ 
Bentuk 
Pembelajaran 

Kriteria Penilaian 
(indikator) 

Bobot Nilai 

      Kejujuran,  

14 13 HARDSKILL : 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan definisi tindakan 
tegas. 

 
 
SOFTSKILL : 

Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
kreativitas, inovatif dalam 
menyelesaikan masalah-
masalah keteknikan. 

Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja 
sama, empati dan menghargai 
pendapat  

Kepemimpinan 

yang efektif 

Menjelaskan makna 

tindakan tegas dan 

perbedaannya dengan 

sikap agresif dan pasif. 

Ceramah/kuliah 

Small Group 

Discussion 

 
Case 

Study/ 

Presentation 

SOFTSKILL : 

- Memiliki 
personal attitudes 
yang baik 

- Kreativitas 
dan inovasi 

- Motivasi 
dan 
kedisiplinan 

 

15 14 HARDSKILL : 

Mahasiswa mampu 
memberikan contoh tindakan 
tegas. 

 
 
SOFTSKILL : 

Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
kreativitas, inovatif dalam 
menyelesaikan masalah-
masalah keteknikan. 

Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja 
sama, empati dan menghargai 
pendapat  

Kepemimpinan 

yang efektif 

Menjelaskan contoh 

tindakan tegas di dalam 

lingkungan kerja. 

Ceramah/kuliah 

Small Group 

Discussion 

 
Case 

Study/ 

Presentation 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 
pendekatan 
masalah 

- Ketepatan 
penyelesaia
n masalah 

 
 
SOFTSKILL : 

- Memiliki 
personal attitudes 
yang baik 

- Kreativitas 
dan inovasi 

- Motivasi dan 

 



Minggu 
ke 

Pert Kemampuan akhir 
yang 
diharapkan 

Bahan Kajian Materi/Pokok 
Bahasan 

Strategi/ 
Bentuk 
Pembelajaran 

Kriteria Penilaian 
(indikator) 

Bobot 
Nilai 

      kedisiplinan  

16 15 HARDSKILL : 

Mahasiswa mampu 
memberikan contoh tindakan 
tegas. 

SOFTSKILL : 

Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
kreativitas, inovatif dalam 
menyelesaikan masalah-
masalah keteknikan. 

Mahasiswa memiliki keberanian 
berpendapat dalam menilai dan 
mengevaluasi serta bekerja 
sama, empati dan menghargai 
pendapat  

Kepemimpinan 

yang efektif 

Menjelaskan tindakan 

tegas dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Ceramah/kuliah 

Small Group 

Discussion 

 
Case 

Study/ 

Presentation 

HARDSKILL : 

- Ketepatan 
pendekatan 
masalah 

- Ketepatan 
penyelesaia
n masalah 

 
 
SOFTSKILL : 

- Memiliki 
personal attitudes 
yang baik 

- Kreativitas 
dan inovasi 

- Motivasi 
dan 
kedisiplinan 

 

17 16 Evaluasi hasil belajar  Ujian Capaian 

Pembelajaran 4 
Uraian Hardskill: 

Ketepatan 

menjawab 

Softskill: 

Kejujuran, 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, 

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan 

kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan 

akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator 

yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau 

kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

CATATAN: 

1. Kuliah  1 sks = 170’ terbagi menjadi: 

TM (Tatap Muka) : 1 x 50’  

 BT (Belajar Terstruktur) 1 x 60’ 

 BM (Belajar Mandiri) : 1 x 60’ 

 

2. Praktek 1 sks = 170’ terbagi menjadi: 

PR (Praktek) : 2 x 60’ 

PL (Penyusunan Laporan) : 1 x 50’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR (LPHB) 

 

Nama Mata Kuliah : KEWIRAUSAHAAN  

Kode Mata Kuliah : MOT150708 

SKS   : 2(2-0) 

Pertemuan ke-  : 1-16 

Program Studi  : energi terbarukan 

Fakultas/Jurusan : Teknik 

 

Penilaian Deskriptif 

Grade Skor Indikator Kinerja 

Sangat Kurang <20 
Rancangan yang diselesaikan tidak teratur dan tidak 

menyelesaikan masalah 

Kurang 21-40 
Rancangan yang diselesaikan teratur dan tetapi tidak 

menyelesaikan masalah 

Cukup 41-60 
Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan 

masalah, namun kurang dapat diimplementasikan 

Baik 61-80 

Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan 

masalah, dapat diimplementasikan kurang inovatif, 

disimulasikan 

Sangat Baik >81 
Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan 

masalah, dapat diimplementasikan, inovatif, disimulasikan 

 

Penilaian Holistik 

Dimensi Bobot Nilai Komentar (catatan) Nilai Total 



Penguasaan Materi 30%       

Ketepatan 

Menyelesaikan 

Masalah 

30%       

Kemampuan 

Komunikasi 
20%       

Kemampuan 

menghadapi 

pertanyaan 

10%       

Kelengkapan alat 

peraga dalam 

persentasi 

10%       

Nilai Akhir 100%       

 

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN KELOMPOK 

 

Kelompok  : 

Anggota : 1) . . . . . . . .  . . . . . ., 2)  .  . . . . . . . . . . . . ., 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



Nilai   : .............. 

 

 

Skor Kriteria 

 

4 Substansi  yang disajikan sangat lengkap 

Teknik saji sangat baik  

Media saji sangat tepat dan menarik 

Semua anggota kelompok terlibat aktif  dalam diskusi  

3 Substansi yang disajikan lengkap 

Teknik saji baik 

Media saji tepat dan menarik  

Semua anggoa kelompok terlibat aktif dalam diskusi  

2 Substansi yang disajikan kurang lengkap 

Teknik saji cukup baik 

Media saji kurang tepat dan menarik  

Sebagian besar anggota kelompok aktif dalam diskusi  

1  Substansi yang disajikan tidak  lengkap  

 Teknik saji tidak baik   

 Tidak menggunakan media saji   

 Anggota kelompok tidak terlibat aktif dalam diskusi  

 

RUBRIK PENILAIAN 



RUBRIK PENILAIAN 

 

Jenjang 

/ Grade 

Angka / Skor Indikator 

A 80 – 100 1. Data soal dituliskan dengan lengkap, menyebutkan 

metode/hukum yang digunakan sebagai dasar penyelesaian 

soal, perhitungan dilakukan dengan langkah yang urut dan 

sistematis, hasil tepat 

2. Sikap Sopan, kehadiran 100%, Aktif berpendapat 

dalam perkuliahan dan kelompok 

3. Menguasai 80% materi kuliah 

AB 75-79 1. Data soal dituliskan dengan lengkap, tidak 

menyebutkan metode/hukum yang digunakan sebagai dasar 

penyelesaian soal, perhitungan dilakukan dengan langkah 

yang urut dan sistematis, hasil tepat 

2. Sikap Sopan, kehadiran 100%, Aktif berpendapat 

dalam perkuliahan dan kelompok 

3. Menguasai 70% materi kuliah 

B 70-74 1. Data soal tidak dituliskan dengan lengkap, tidak 

menyebutkan metode/hukum yang digunakan sebagai dasar 

penyelesaian soal, perhitungan dilakukan dengan langkah 

yang urut dan sistematis, hasil tepat. 

2. Sikap Sopan, kehadiran diatas 80%, Aktif 

berpendapat dalam perkuliahan dan kelompok 

3. Menguasai 60% materi kuliah 

BC 65-69 1. Data soal tidak dituliskan dengan lengkap, tidak 

menyebutkan metode/hukum yang digunakan sebagai dasar 

penyelesaian soal, perhitungan tidak dilakukan dengan 

langkah yang urut dan sistematis, hasil tepat. 

2. Sikap Sopan, kehadiran diatas 80%, Kurang aktif 

berpendapat dalam perkuliahan dan kelompok 

3. Menguasai 50% materi kuliah 

C 60-64 1. Data soal tidak dituliskan dengan lengkap, tidak 

menyebutkan metode/hukum yang digunakan sebagai dasar 

penyelesaian soal, perhitungan tidak dilakukan dengan 



langkah yang urut dan sistematis, hasil salah. 

2. Sikap Sopan, kehadiran diatas 80%, Kurang aktif 

berpendapat dalam perkuliahan dan kelompok 

3. Menguasai 40% materi kuliah 

D 50-59 1. Data soal tidak dituliskan dengan lengkap, tidak 

menyebutkan metode/hukum yang digunakan sebagai dasar 

penyelesaian soal, perhitungan tidak dilakukan dengan 

langkah yang urut dan sistematis, hasil salah. 

2. Sikap tidak sopan, kehadiran dibawah 80%, tidak 

aktif berpendapat dalam perkuliahan dan kelompok 

3. Menguasai 30% materi kuliah 

E 0-49 1. Data soal tidak dituliskan dengan lengkap, tidak 

menyebutkan metode/hukum yang digunakan sebagai dasar 

penyelesaian soal, perhitungan tidak dilakukan dengan 

langkah yang urut dan sistematis, hasil salah. 

2. Sikap tidak sopan, kehadiran kurang 70%, tidak aktif 

berpendapat dalam perkuliahan dan kelompok 

3. Menguasaai dibawah 30% matreri kuliah 

 

Observasi 

 

DIMENSI 

SKALA 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

Skor  81 (61-80) (41-60) (21-40) <20 

Organisasi 

terorganisasi dengan 

menyajikan fakta yang 

didukung oleh contoh yang 
telah dianalisis sesuai 

konsep 

terorganisasi dengan 

baik dan menyajikan 

fakta yang meyakinkan 
untuk mendukung 

kesimpulan-

kesimpulan. 

Presentasi mempunyai 

fokus dan menyajikan 

beberapa bukti yang 
mendukung kesimpulan-

kesimpulan. 

 

Cukup fokus, namun 

bukti kurang 

mencukupi untuk 
digunakan dalam 

menarik kesimpulan 

Tidak ada organisasi 

yang jelas. Fakta 

tidak digunakan 
untuk mendukung 

pernyataan. 



DIMENSI 

SKALA 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

Skor  81 (61-80) (41-60) (21-40) <20 

Isi 

Isi mampu menggugah 

pendengar untuk 

mengambangkan pikiran. 

 

Isi akurat dan lengkap. 

Para pendengar 

menambah wawasan 

baru tentang topik 
tersebut.  

Isi secara umum akurat, 

tetapi tidak lengkap. Para 

pendengar bisa 

mempelajari beberapa 
fakta yang tersirat, tetapi 

mereka tidak menambah 

wawasan baru tentang 

topik tersebut. 

Isinya kurang akurat, 

karena tidak ada data 

faktual, tidak 

menambah pemahaman 
pendengar 

Isinya tidak akurat 

atau terlalu umum. 

Pendengar tidak 

belajar apapun atau 
kadang 

menyesatkan. 

 

Gaya 

Presentasi 

Berbicara dengan semangat, 

menularkan semangat dan 
antusiasme pada pendengar 

 

Pembicara tenang dan 

menggunakan intonasi 
yang tepat, berbicara 

tanpa bergantung pada 

catatan, dan 

berinteraksi secara 

intensif dengan 
pendengar. Pembicara 

selalu kontak mata 

dengan pendengar. 

 

Secara umum pembicara 

tenang, tetapi dengan nada 
yang datar dan cukup 

sering bergantung pada 

catatan. Kadang-kadang 

kontak mata dengan 

pendengar diabaikan. 
 

Berpatokan pada 

catatan, tidak ada ide 
yang dikembangkan di 

luar catatan, suara 

monoton 

 

Pembicara cemas 

dan tidak nyaman, 
dan membaca 

berbagai catatan 

daripada berbicara. 

Pendengar sering 

diabaikan. Tidak 
terjadi kontak mata 

karena pembicara 

lebih banyak 

melihat ke papan 

tulis atau layar. 
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