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Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL) 

 

 

 

Catatan: 

S : Sikap 

P : Pengetahuan 

KU : Keterampilan 

Umum 

KK : Keterampilan 

Khusus 

CP Program Studi 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukan sikap religius; 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agam, moral dan etika; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8 Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; 

PP7 Menguasai konsep etika dan hukum perundangan-undangan sesuai dengan kewenangan bidan serta mengamalkan nilai-nilai agama disetiap pelayanan kebidanan yang 

berazaskan pancasila; 

KK1 Mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan sesuai standar mutu yang berlalu dan kode etik profesi sesuai kewenangannya; 

KK2 Mampu memberikan asuhan kebidanan pada persalinan normal sesuai standar mutu yang berlaku; 

KK3 Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada pascasalin sesuai standar mutu yang berlalu dan kode etik profesi sesuai kewenangannya; 

KK4 Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir (neonatus) bayi dan balita normal, sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi sesuai 

kewenangannya; dan 



 

 

 

 

KK5 Mampu melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi wanita pada masa remaja, prakonsepsi dan menopause serta KB sesuai standar mutu yang berlaku, kode etik 

profesi, dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat; 

CP Mata Kuliah 

1 Menjelaskan prinsip etika moral dalam memberikan pelayanan kebidanan ; 

2  Mengidentiifikasi nilai personal dan professional yang diberlakukan dalam pelayanan kebidanan; 

3  Mengidentifikasi aspek legal dan legalisasi dalam pelayanan kebidanan; 

4  Mengidentifikasi issu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan; 

5 Mahasiswa mampu menjelaskan aspek hukum yang terkait dengan praktik kebidanan; 

6  Menjelaskan landasan hukum profesi dan pelayanan kebidanan; 

7 Mampu menjelaskan peran dan fungsi majelis pertimbangan; dan 

8 Mampu menerapkan etika profesi , moral, dilemma, dan hukum dalam praktik kebidanan; 

Deskripsi Singkat Mata 

Kuliah 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan etika profesi dan hukum kesehatan denganprinsip etika, hukum dan moral, issu etik, moral dan 

pengambilan kepututsan dalam pelayanan kebidanan untuk membantu perilaku profesional dalam berkarya di pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan baik kepada 

individu, keluarga, dan masyarakat.  

Materi Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

1. Konsep dasar etika, hukum dan moral 

2. Nilai personal dan nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan 

3. Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan 

4. Masalah-masalah etik moral yang sering terjadi dalam praktik kebidanan 

5. Aspek legal dan legislasi dalam pelayanan dan praktik kebidanan (praktik mandiri, praktik kolaborasi dan praktik komunitas) 

6. Etika dalam praktik kebidanan pada kehamilan 

7. Etika dalam praktik kebidanan pada persalinan 

8. Etika dalam praktik kebidanan pada nifas 

9. Etika dalam praktik kebidanan pada BBL, Bayi dan Balita 

10. Etika dalam praktik kebidanan pada kesehatan reproduksi dan KB 

11. Peraturan dan perundang-undangan yang melandasi tugas, fungsi dan praktik bidan 

12. Peran dan fungsi majelis pertimbangan etik profesi 

Bobot Penilaian  Ujian Tulis: 50 %      Praktikum: 15% 

Tugas        : 35 % 



 

 

 

 

Pustaka Utama 

1. IBI. 2005. Etika dan Kode Etik Kebidanan. IBI (Bidan menyongsong Masa Depan) 

Pendukung       : 

1. Dimond, B. 1994. The Legal aspects of Midewifery. Ethics and Midewefery. Books Midewifes Press 

2. Frith, L. 1996. Ehtic and Midwifery . Butterworth Heinemann. 

3. Jenkins R. 1995. The Law and Midewife. Blackwell Science 

4. Jones, SR. 2000. Ethics in Midwifery. Mosby. London  

Media Pembelajaran Perangkat Lunak  Perangkat Keras 

Slide presentasi 

Video Player 

Intenet Browsing 

Notebook/PC 

LCD Projector 

White Board 

Team Teaching 1. Yayu Puji Rahayu., M.Pd., M.Keb (YP) 

2. Fakhruddin Razy, MH (FR)  

Mata Kuliah Syarat - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel Rencana Pembelajaran 

 

Minggu dan  

Pertemuan  

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 
Materi Pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

Indikator 

Kriteria dan 

Bentuk 

Penilaian 

Bobot 

Penilaian 
Dosen 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I Mahasiswa mampu 

Menjelaskan prinsip 

etika, hukum dan moral 

dalam memberikan 

pelayanan kebidanan  

 

Konsep Dasar etika, hukum dan 

moral: 

1. Definisi : 

a. etika, hukum dan moral 

serta nilai 

b. isu moral 

c. dilema moral 

d. konflik moral 

 

2. Sistematika etika 

a. Etika umum 

b. Etika sosial (etika profesi) 

 

3. Prinsip etika dan moralitas 

dalam pelayanan kebidanan: 

a. Kode etik profesi bidan 

b. Kode etik bidan Indonesia 

Contextual 

Learning 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

BM : 3 x 

60 menit 

Mahasiswa 

mempunyai inisiatif 

belajar dengan 

membaca dari 

berbagai sumber 

referensi tentang 

prinsip etika, 

hokum dan moral 

dalam pelayanan 

kebidanan  

 

Ketepatan Mahasiswa 

dalam memahami konsep 

dasar etika, hukum dan 

moral dalam pelayanan 

kebidanan  

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ  

Uji Tulis : 4% FR 

II Mahasiswa mampu 

Menjelaskan prinsip 

etika, hukum dan moral 

dalam memberikan 

pelayanan kebidanan  

 

4. Etik moral dan nilai dalam 

praktik kebidanan: 

a. perilaku etis profesional 

b. etika pelayanan kebidanan 

c. pelaksanaan etika dalam 

pelayanan kebidanan 

Contextual 

Learning 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

Mahasiswa 

mempunyai inisiatif 

belajar dengan 

membaca dari 

berbagai sumber 

referensi  

 

Ketepatan Mahasiswa 

dalam memahami konsep 

dasar etika, hukum dan 

moral 

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ  

Uji Tulis: 4% FR 



 

 

 

 

d. hak, kewajiban dan 

tanggung jawab bidan 

5. Fungsi etika dan moralitas 

dalam pelayanan kebidanan 

 

BM : 3 x 

60 menit 

III Mahasiswa mampu 

Menjelaskan prinsip 

etika, hukum dan moral 

dalam memberikan 

pelayanan kebidanan  

 

6. Dimensi etika dalam praktik 

kebidanan: 

a. bidan sebagai praktisi, 

b. bidan sebagai edukator, 

c. bidan sebagai konselor, 

d. bidan sebagai advisor, 

e. bidan dengan sejawat, 

f. bidan sebagai peneliti dan 

g. bidan sebagai sumber 

informasi) 

e. Sumber etika dalam 

pelayanan 

f. Hak, kewajiban, tanggung 

jawab bidan  

g. Kode etik profesi bidan 

 

Contextual 

Learning 

 

 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

BM : 3 x 

60 menit 

Mahasiswa 

mempunyai inisiatif 

belajar dengan 

membaca dari 

berbagai sumber 

referensi  

 

 

Ketepatan Mahasiswa 

dalam memahami konsep 

dasar etika, hukum dan 

moral 

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ  

Uji Tulis: 4% FR 

IV Mahasiswa mampu 

Mengidentiifikasi nilai 

personal dan 

professional yang 

diberlakukan dalam 

pelayanan kebidanan. 

Nilai personal dan nilai luhur 

profesi dalam pelayanan 

kebidanan 

1. Definisi nilai 

2. Penyerapan/pembentuka nilai 

3. Nilai personal/pribadi dan nilai 

luhur profesi 

4. Kebijakan, nilai-nilai 

5. Pertimbangan nilai-nilai 

Contextual 

Learning 

 

 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

BM : 3 x 

60 menit 

Mahasiswa 

mempunyai inisiatif 

belajar dengan 

membaca dari 

berbagai sumber 

referensi  

 

Ketepatan Mahasiswa 

dalam mengidentifikasi 

nilai personal dan 

profesional dalam 

pelayanan kebidanan 

 

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ  

Uji Tulis: 4% FR 



 

 

 

 

V Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi isu 

etik, moral dan 

pengambilan keputusan 

dalam pelayanan 

kebidanan. 

1. Isu etik, moral dan pengambilan 

keputusan dalam pelayanan 

kebidanan: 

a. Definisi dan bentuk isu etik 

b. Isu etik yang terjadi dalam 

pelayanan kebidanan 

c. Isu etik yang terjadi antara 

bidan dengan: 

1) Klien, keluarga, 

masyarakat 

2) Teman sejawat 

3) Tim kesehatan lainnya 

4) Organisasi profesi 

2. Isu moral dalam pelayanan 

kebidanan 

3. Dilema etik dan konflik moral 

dalam pelayanan kebidanan 

4. Pengambilan keputusan dalam 

menghadapi dilema etik/moral 

pelayanan kebidanan 

 

Small Group 

Discusion 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

BM : 3 x 

60 menit 

Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mengikuti kegiatan 

kuliah dan 

berdiskusi 

kelompok dalam 

kegiatan di kelas. 

Tugas : 

mengkaji satu 

jurnal tentang isu 

etik kebidanan  

ketepatan mahasiswa 

dalam mengidentifikasi 

isu etik dalam pelayanan 

kebidanan  

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ dan 

rubrik tugas  

Uji Tulis : 5% 

Tugas 7%  

FR 

VI Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi isu 

etik, moral dan 

pengambilan keputusan 

dalam pelayanan 

kebidanan. 

1. Masalah-masalah etik moral 

yang terjadi dalam praktik 

kebidanan 

2. Langkah-langkah dalam 

menyelesaikan masalah etik 

moral yang terjadi dalam 

praktik kebidanan 

3. Informed Choice dan Informed 

Consent 

Contextual 

Learning 

 

 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

BM : 3 x 

60 menit 

Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mengikuti kegiatan 

kuliah dan 

berdiskusi 

kelompok dalam 

kegiatan di kelas. 

 

Tugas: 

Mahasiswa mampu 

menganalisis kasus yang 

berkaitan etik moral 

dalam pelayanan 

kebidanan 

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ dan 

rubrik tugas  

Uji Tulis : 5% 

Tugas 8%  

YP 



 

 

 

 

Pembuatan 

makalah tentang 

masalah-masalah 

etik moral, 

langkah-langkah 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

berdasarkan 

melalui telaah 

jurnal. 

 

VII Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi isu 

etik, moral dan 

pengambilan keputusan 

dalam pelayanan 

kebidanan. 

Langkah-langkah dalam 

menyelesaikan masalah etik 

moral yang terjadi dalam praktik 

kebidanan 

 

case study  Seminar : 

3 x 100 

menit  

 

BM: 3 x 

70 menit  

Keaktifan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

masalah etik moral 

yang terjadi dalam 

praktik kebidanan  

ketepatan mahasiswa 

dalam melakukan 

penyelesaian masalah 

dalam praktik kebidanan 

sesuai dengan kode etik  

 

Penilaian 

melalui rubrik 

seminar kasus  

Seminar:  10 

%  

YP 

VIII Mahasiswa mampu 

menjelaskan pengantar 

hukum kesehatan dan 

dapat mengidentifikasi 

aspek legal dalam 

pelayanan kebidanan. 

 

1. Pengantar hukum kesehatan 

2. Aspek legal dalam pelayanan 

kebidanan pada praktik 

mandiri, praktik kolaborasi 

dan praktik komunitas 

3. Legislasi, registrasi, lisensi 

praktik kebidanan 

4. Standar  pelayanan 

kebidanan pada praktik 

mandiri, praktik kolaborasi 

dan praktik komunitas 

Small group 

Discusion 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

BM : 3 x 

60 menit 

Mahasiswa 

mempunyai inisiatif 

belajar dengan 

membaca dari 

berbagai sumber 

referensi 

 

 

Ketepatan Mahasiswa 

dalam memahami 

pengantar hukum 

kesehatan dan aspek 

legal dalam pelayanan 

kebidanan 

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ  

Uji Tulis: 4% YP 



 

 

 

 

5. Otonomi dalam pelayanan 

kebidanan 

6. Kode etik bidan pada setiap 

tatanan pelayanan kebidanan 

7. Kewenangan bidan pada 

praktik mandiri, praktik 

kolaborasi dan praktik 

komunitas 

IX Mahasiswa mampu 

menjelaskan pengantar 

hukum kesehatan dan 

dapat mengidentifikasi 

aspek legal dalam 

pelayanan kebidanan. 

 

Peraturan perundang-undangan 

yang mendukung: 

a. Peraturan menteri kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2017 tentang Izin 

dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan   

b. UU RI. 44.Tahun 2009 

tentang RS 

c. Permenkes RI no 46 

Tentang Registrasi Tenaga 

Kesehatan 

Contextual 

Learning 

 

 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

BM : 3 x 

60 menit 

Mahasiswa 

mempunyai inisiatif 

belajar dengan 

membaca dari 

berbagai sumber 

referensi 

 

 

Ketepatan Mahasiswa 

dalam memahami 

pengantar hukum 

kesehatan dan aspek 

legal dalam pelayanan 

kebidanan 

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ  

Uji Tulis: 5% FR 

X Mahasiswa mampu 

menjelaskan aspek 

hukum yang terkait 

dengan praktik 

kebidanan. 

 

1. Aspek hukum dan 

keterkaitannya dengan 

pelayanan/praktik bidan dan 

kode etik 

a. Pengertian hukum dan 

keterkaitannya dengan 

moral dan etika 

b. Disiplin hukum 

c. Macam-macam hukum 

Contextual 

Learning 

 

 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

BM : 3 x 

60 menit 

Mahasiswa 

mempunyai inisiatif 

belajar dengan 

membaca dari 

berbagai sumber 

referensi  

 

Ketepatan Mahasiswa 

dalam memahami aspek 

hukum yang terkait 

dengan praktik kebidanan 

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ  

Uji Tulis: 5% FR 



 

 

 

 

2. Hak-hak klien dan 

persetujuannya untuk 

bertindak 

3. Tanggung jawab dan 

tanggung gugat bidan dalam 

praktik kebidanan 

 

XI Menjelaskan landasan 

hukum profesi dan 

pelayanan kebidanan  

 

1. Majelis peraturan tentang 

kesehatan: 

a. Undang-undang no 36 

tahun 2009 tentang 

kesehatan 

b. Undang-undang no. 36 

tahun 2014 tentang 

tenaga kesehatan 

2. Peraturan / UU yang terkait 

dengan kesehatan 

danpermasalahan reproduksi: 

a. Peraturan pemerintah no. 

61 tahun 2014 tentang 

kesehatan reproduksi 

b. Undang-undang N0. 7 

tahun 1984 tentang 

pengesahan konvensi 

tentang penghapusan 

segala bentukdiskriminasi 

terhadap perempuan 

c. Undang-undang RI No. 21 

tahun 2007 tentang tindak 

Contextual 

Learning 

 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

BM : 3 x 

60 menit 

Kemampuan 

dalam 

Pemahaman 

terhadap materi, 

partisipasi dalam 

memahami materi, 

berfikir kritis dan 

kreatif 

Mampu memahami 

landasan hukum profesi 

dan pelayanan. 

 

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ  

Uji Tulis: 5% FR 



 

 

 

 

pidana perdagangan 

orang 

d. Undang-undang no. 23 

tahun 

e. Peraturan menteri 

kesehatan no. 25 tahun 

2014 tentang upaya 

kesehatan anak 

f. Peraturan pemerintah no. 

33 tahun 2012  tentang 

pemberian ASI ekslusif 

 

XII Mampu menjelaskan 

peran dan fungsi 

majelis pertimbangan 

serta menerapkan etika 

profesi, moral, dilema 

dan hukum dalam 

praktik kebidanan 

1. Pertimbangan kode etik 

2. Majelis etika profesi 

bidan 

3. Peran dan fungsi majelis 

pertimbangan etik profesi 

4. Badan konsil kebidanan 

5. etika profesi moral, 

dilema, dan hukum 

dalam praktik kebidanan 

Contextual 

Learning 

TM: 3 x 

50 menit  

 

TS : 3 x 

60 menit  

 

BM : 3 x 

60 menit 

Kemampuan 

dalam 

Pemahaman 

terhadap materi, 

partisipasi dalam 

memahami materi, 

berfikir kritis dan 

kreatif 

Mampu memahami sera 

dapat menerapkan peran 

dan fungsi majelis 

pertimbangan dan etika, 

profesi, moral, dilema dan 

hukum dalam praktik 

kebidanan 

Penilaian 

melalui uji tulis 

MCQ 

5% YP 



 

 

 

 

XIII Menerapkan Etika 

dalam praktik 

Kebidanan pada 

perempuan dalam daur 

siklus kehidupan  

Mengobservasi peran tenaga 

kesehatan dalam penerapan etika 

praktik layanan kebidanan pada 

remaja, pra konsepsi, kehamilan, 

persalinan, nifas  

Problem Based 

Learning 

Praktikum 

: 3 x 170 

menit  

 

 

 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

menerapkan etika 

dalam praktik 

kebidanan dengan 

melakukan 

observasi  

penerapan kode 

etik oleh tenaga 

kesehatan kepada 

pasien  

di Rumah Sakit 

dengan 

menggunakan 

lembar observasi  

Ketepatan mahasiswa 

dalam menerapkan etika 

dalam praktik kebidanan 

dengan melakukan 

observasi  penerapan 

kode etik oleh tenaga 

kesehatan kepada pasien  

di Rumah Sakit 

Penilaian 

melalui rubrik 

      15 %  FR & 

TIM 

XIV Menerapkan Etika 

dalam praktik 

Kebidanan pada 

perempuan dalam daur 

siklus kehidupan 

Seminar hasil observasi tentang 

penerapan kode etik oleh tenaga 

kesehatan kepada pasien dalam 

memberikan pelayanan kebidanan 

di Rumah Sakit 

Problem Based 

Learning 

 

Seminar : 

3 x 100 

menit  

 

TM: 3 x 

70 menit 

 

Seminar di kelas 

dari hasil 

observasi 

lapangan 

Ketepatan Mahasiswa 

dalam penyampaian hasil 

observasi dan kerjasama 

tim dalam seminar di 

kelas  

Penilaian 

melalui rubrik 

seminar 

Seminar:  10 

%  

FR & 

TIM 

UJIAN TULIS 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN 

AKADEMI KEBIDANAN SARI MULIA BANJARMASIN 

TAHUN AKADEMIK 2017/2018 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA KULIAH Etika Profesi dan Hukum Kesehatan 

KODE MK Bd. 211 SKS : 3 SEMESTER : II (DUA) 

Dosen Pengampu: Istiqomah, SST., M.Kes 

BENTUK TUGAS 

Observasi dan laporan 

JUDUL TUGAS 

Tinjauan lapangan tentang penerapkan kode etik dalam pemberian layanan kebidanan oleh tenaga kesehatan kepada 

pasien di rumah sakit 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu melakukan observasi langsung dalam menerapkan etika di layanan praktik kebidanan pada 

perempuan sesuai dengan siklus daur kehidupan 

DESKRIPSI TUGAS 

Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil 5-6 orang yang terdiri dari beberapa mahasiswa dari program studi lain yaitu 

prodi Keperawatan dan prodi farmasi, masing-masing kelompok melakukan observasi tentang bagaiman penerapan etika 

dalam pemberian layanan/ pelaksanaan tindakan yang dilakukan di rumah sakit oleh tenaga kesehatan kepada 

pasien/klien dan mencatat hasil temuan, kemudian dilakukan diskusi dalam kelompok, sehingga mahasiswa didorong 

untuk menjelaskan sesuai dengan persuasif ilmu mereka dan diharapkan hasilnya dapat memberikan tindakan yang 

sesuai pada pasien. Mahasiswa membuat laporan hasil observasi untuk dipresentasikan. 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

Mahasiswa melakukan observasi dan mencatat hasil temuan, kemudian melakukan diskusi kelompok  dan membuat 

laporan hasil observasi. Laporan berisikan rangkuman hasil observasi yang telah ditelaah berdasarkan berbagai perspektif 

keilmuan, laporan wajib mencantumkan daftar pustaka teks book maupun jurnal yang berkaitan. Daftar pustaka untuk teks 

book minimal 10 tahun terakhir dan jurnal maksimal 3 tahun terakhir. Power point dapat digunakan untuk presentasi hasil 

observasi, diharapkan harus mengikuti kaidah di mana tidak terlalu banyak teks dan background power point disesuaikan 

dengan topik yang di angkat. 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

Lembar observasi, dokumentasi kegiatan dan laporan. 

Laporan dalam bentuk kertas A4, margin kiri dan kanan 4, atas dan bawah  3, font arial 11 spasi 1.5, gambar yang 

sesuai dan jelas. Makalah di jilid dan power point disajikan ketika jadwal presentasi dari bagian akademik. 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

Laporan 40%, Presentasi 60% 



 

 

 

 

JADWAL PELAKSANAAN 

Minggu XIV 

LAIN-LAIN 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 



 

 

 

 

Rubrik Penilaian Laporan 

 

LAPORAN ASPEK KRITERIA 

4 3 2 1 

Isi 

60% 

Pendahuluan Sistematis 

latar 

belakang, 

rumusan 

masalah, dan 

tujuan 

penulisan 

sesuai 

Tidak 

sistematis latar 

belakang, 

rumusan 

masalah, dan 

tujuan 

penulisan 

sesuai 

Sistematis 

latar belakang, 

rumusan 

masalah, tapi 

tujuan 

penulisan 

tidak sesuai 

Tidak 

sistematis latar 

belakang, 

rumusan 

masalah dan 

tujuan 

penulisan tidak 

sesuai 

Tinjauan Teori Lengkap dan 

detai 

Lengkap tidak 

detail 

Tidak lengkap, 

detail 

Tidak sesuai, 

tidak 

menyeluruh 

Pembahasan Sesuai dan 

menyeluruh 

Sesuai, tidak 

menyeluruh 

Tidak sesuai, 

menyeluruh 

Tidak sesuai, 

tisak 

menyeluruh 

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 

Daftar Pustaka Penyusunan 

alfabetis 

(sistematis 

Harvard), 

referensi 10 

tahun terakhir 

Penyusunan 

alfabetis 

(sistematis 

Harvard), 

referensi lebih 

dari 10 tahun 

terakhir 

Penyusunan 

tidak  alfabetis 

(sistematis 

Harvard), 

referensi 10 

tahun terakhir 

Penyusunan 

tidak alfabetis 

(sistematis 

Harvard), 

referensi lebih 

dari 10 tahun 

terakhir 

Umum 40% Sistematika 

 Laporan 

Sistematis 

dan lengkap 

Lengkap 

namun kurang 

sistematis 

Sistematis 

namun kurang 

lengkap 

Kurang 

sistematis dan 

kurang lengkap 

Isi Laporan Bahasa 

komunikatif 

dan 

pembahasan 

mendetail 

Bahasa kurang 

komunikatif 

namun 

pembahasan 

mendetail 

Bahasa 

komunikatif 

namun 

pembahasan 

kurang 

mendetail 

Bahasa kurang 

komunikatif 

dan 

pembahasan 

kurang 

mendetail 

Ketepatan  

Waktu 

Pengumpulan 

Tugas 

Jika 

pengumpulan 

tugas  sesuai 

waktu yang 

telah 

ditentukan 

Jika 

pengumpulan 

tugas terlambat 

1 hari dari 

waktu yang 

telah ditentukan 

Jika 

pengumpulan 

tugas 

terlambat 2-3 

hari dari waktu 

Jika 

pengumpulan 

tugas terlambat 

lebih dari 3 hari 

dari waktu 



 

 

 

 

yang telah 

ditentukan 

yang telah 

ditentukan 

 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian  Presentasi 

DIMENSI 

KRITERIA 

Sangat  baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang 

5 4 3 2 1 

Isi presentasi Isi nya mudah 

dipahami 

sehingga  mampu 

menggugah 

pendengar untuk 

memperhatikan 

Isi nya sudah sesuai 

dan lengkap 

Isinya sudah 

sesuai dengan 

tema, tetapi belum 

lengkap 

Isinya kurang 

akurat, karena 

tidak ada jurnal 

yang digunakan 

sebagai referensi 

dalam pembuatan 

makalah 

Isinya terlalu 

umum. 

Pendengar tidak 

belajar apapun 

atau kadang 

menyesatkan 

Bahasa Bahasa baik, 

lengkap dalam 

penyampaian dan 

sistematis  

Bahasa baik dan 

sistematis 

Bahasa yang 

digunakan sudah 

baik tetapi 

penyampaian 

tentang makalah 

kurang sistematis 

Bahasa yang 

digunakan sudah 

tepat, tetapi dalam 

penyampaian 

masih terbata-bata 

Bahasa yang 

digunakan tidak 

formal , yaitu 

campur-campur 

antara bahasa 

daerah dan 

bahasa indonesia 

Gaya 

presentasi 

Berbicara dengan 

semangat, 

menularkan 

semangat dan 

antusiasme pada 

peserta. 

Penyaji tenang dan 

menggunakan intonasi 

yang tepat, berbicara 

tanpa bergantung pada 

catatn dan berinteraksi 

secara intensif dengan 

peserta. Penyaji selalu 

kontak mata dengan 

peserta. 

Secara umum 

penyaji tenang, 

tetapi nada yang 

datar dan cukup 

sering bergantung 

pada catatan 

Kadang-kadang 

kontak mata 

dengan peserta 

diabaikan. 

Berpatokan 

dengan catatan, 

tidak ada ide yang 

dikembangkan di 

luar catatan, suara 

monoton 

Penyaji cemas 

dan tidak 

nyaman. Dan 

membaca 

berbagai catatan 

daripada 

berbicara. Serta 

tidak ada kontak 

mata dengan 

peserta hanya ke 

laptop atau layar 

saja. 



 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

kelompok 

Semua peserta 

dalam kelompok 

bekerja sama dan 

semua kelompok 

menguasai materi. 

Semua peserta dalam 

kelompok bekerja 

sama tetapi kurang 

menguasai materi 

sehingga bila ada yang 

bertanya hanya satu 

atau dua orang yang 

menjawab 

Kerja sama hanya 

terlihat beberapa 

orang saja dalam 

kelompok 

Kerja sama hanya 

berfokus pada satu 

orang saja. 

Tidak ada kerja 

sama antar 

kelompok 


